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-- Samenvatting ----------------------

SAMENVATfING 

Van 1 tim 23 april 1988 hebben 36 studenten en 4 professoren van de 
technische universiteiten uit Eindhoven en Twente een studiereis gemaakt 
dwars door de Verenigde Staten. De reis ging van Boston, via East
Hartford naar New York, vandaar naar Detroit en via St.louis naar los 
Angeles. 

Voor het organiseren van zo'n reis is de hulp van vele personen en 
bedrijven noodzakelijk. Diegenen die een flinke steen hebben bijgedragen 
aan de reis zijn genoemd in de Commissie van Aanbeveling, de sponsor
lijst, in de lijst van adverteerders en onder het woord van dank. 

Om degelijk voorbereid aan de reis te kunnen beginnen is er door de 
deelnemers een voorstudie verricht. In hoofdstuk 1 tot en met 7 wordt 
verslag gedaan van deze voorstudie. Ook is in dit gedeelte een literatuur
onderzoek opgenomen van de vier hoofdonderwerpen van de studiereis, te 
weten: 

- Verenigde Staten Algemeen. 
- Integratie van CAD- en CAM-systemen. 
- Toepassingen van Nieuwe Materialen in de werktuigbouwkunde. 
- Technische Bedrijfsvoering. 

Hoofdstuk 1 begint met een overzicht van het reisprogramma en de aanpak 
van de voorstudie. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de geschiedenis, 
het bestuur en ook aan de economie van de V.S .. 
Omdat de studiegroep voornamelijk uit studenten bestaat, mogen bezoeken 
aan Amerikaanse onderwijsinstellingen niet ontbreken en is er dus een 
stukje geschreven over de opbouw en structuur van het Amerikaanse 
onderwijs. 

De voorstudie van het onderwerp CAD/CAM staat in hoofdstuk 3. Daar het 
aanbod van CAD/CAM-systemen steeds groter wordt, is het voor de ge
bruiker van belang om een goed inzicht te verkrijgen in de werking van 
de verschillende systemen. Om dit te bereiken is er eerst ingegaan op as
pecten als databeheer, datastructuren, modelstructuren, standaardisatie, 
het werken met geometric modellers, de koppeling van CAD en CAM, nu
merieke besturing en flexibele automatisering. Tenslotte is er in dit 
hoofdstuk nog aandacht besteed aan de voorwaarden voor een succesvolle 
invoer van CAD/CAM-techniek en er is een overzicht gegeven van de 
verschillende systemen die in Nederland gebruikt worden. 
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Als eerste van de beschouwde nieuwe materialen worden in hoofdstuk 4 de 
keramische materialen behandeld. Het zijn voornamelijk de keramische 
deklagen die nader bekeken worden. Naast de technische eigenschappen en 
onderzoeksmethoden wordt er ook aandacht geschonken aan de verschil
lende fabricageprocessen als chemical vapour deposition, physical vapour 
deposition en thermisch spuiten. 
De tweede 800rt van de beschouwde materialen zijn de vezelversterkte 
kunststoffen. De 800rt van het matrixmateriaal, de toegepaste vezels, 
sterkteberekeningen en ook weer de verschillende fabricagetechnieken 
worden behandeld. 
Als laatste komen de lichtgewicht-metalen aan bod. Aluminium, magnesium, 
titaan en beryllium blijken naast de eerder genoemde materialen ook vele 
specifieke toepassingen te hebben. 

Hoofdstuk 5 handelt over de literatuurstudie van het onderwerp Technische 
Bedrijfsvoering. 
Logistiek en produktiebeheersingssystemen worden de laatste jaren aan een 
stormvloed van veranderingen onderworpen. De belangrijkste systemen en 
filosofieen betreffende de technische bedrijfsvoering zullen in de eerste 
paragrafen besproken en vergeleken worden. Aan bod komen MRP-l en 
MRP-2, JIT en OPT. 
Verder wordt in dit hoofdstuk uitgelegd wat flexibele produktie-automatise
ring inhoudt alsmede wat groepentechnologie, als gereedschap om zuiniger 
met kennis van produktietechiek om te springen, is. 
Om de Amerikaanse situatie betreffende de technische bedrijfsvoering te 
vergelijken met de Europese, werd het versiag van het congres 'Euromana
gement' samengevat. 

Om de Amerikaanse industrie te kunnen vergelijken met die in Nederland, 
is er natuurlijk weI vergelijkingsmateriaal nodig. Daarom zijn in het kader 
van de voorstudie ook vier excursies gehouden naar bedrijven in 
Nederland die toonaangevend zijn op minimaal een van de drie technische 
aandachtsgebieden. Versiagen van deze excursies zijn opgenomen in 
hoofdstuk 6. 

Naast de vier excursies is er ook nog een lezingendag gehouden, waar alle 
vier onderwerpen van de voorstudie zijn belicht door mensen uit de 
industrie en het Amerikaanse onderwijs. Verslagen hiervan vindt u in 
hoofdstuk 7. 

Na een intensieve voorbereiding van meer dan een jaar ging het dan 
eindelijk gebeuren. Een 23-daagse studiereis langs 6 steden, 10 bedrijven, 
2 universiteiten en 1 museum. 
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Verwacht werd dat de bedrijven en universiteiten die uitgezocht waren, 
juist met betrekking tot de technische onderwerpen van de studiereis, veel 
te bieden hadden. De veronderstelling dat vliegtuigfabrikanten en hun toe
leveranciers ver gevorderd zouden zijn met de toepassing van CAD/CAM
systemen en geavanceerde materialen bleek in de meeste gevallen juist. 
Ook de overige bedrijven en de universiteiten bleken ons vee! over de 
beschouwde onderwerpen te kunnen laten zien. Uiteraard werd niet nage
laten, daar waar wenselijk, buiten het gestelde kader te treden om ook 
andere, zowel technische als niet-technische, interessante aspecten van de 
V.S. aan bod te laten komen. 
Onze bevindingen bij de bedrijven, universiteiten en het museum zijn 
vastgelegd in hoofdstuk 8. 

Daamaast hebben alle deelnemers, de meesten hadden nog nooit voet op 
Amerikaanse bodem gezet, natuurlijk een schat aan ervaringen en indruk
ken opgedaan. Deze impressies van de deelnemers over het Amerikaanse 
leven, de mentaliteit, de 'eetcultuur' en nog veel meer aspecten, zoals de 
groep studenten met de professoren die beleefd hebben, zijn in hoofdstuk 9 
geplaatst. 

Tot slot moet na afloop van de studiereis natuurlijk de balans worden 
opgemaakt. In hoofdstuk 10 zijn de conc1usies vastgelegd over wat we in 
de V.S. hebben gezien en dat in vergelijking met de situatie in Nederland. 
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VOORWOORD 

De werktuigkundige studieverenigingen 'Simon Stevin' en 'Isaac Newton' 
hebben beide een traditie in het organiseren van buitenlandse studiereizen. 
In 1983 ontstonden plannen om krachten te bundelen en samen een buiten· 
Europese studiereis te organiseren. Het resulteerde in een gezamelijke 
studiereis naar Japan in 1985. 
Omdat de Japan-reis alleszins een succes genoemd kon worden, werd voor
genomen de samenwerking een vervolg te geven. Op 24 juni 1986 instal· 
leerden beide studieverenigingen een 'verre buitenlandse reiscommissie', 
bestaande uit 3 leden van 'Isaac Newton' en 4 van 'Simon Stevin'. 

N a een orientatie naar de doelstellingen en mogelijkbeden, werd als 
reisdoel de Verenigde Staten gekozen. De commissie besloot dat de te 
bestuderen onderwerpen CAD/CAM, Nieuwe Materialen, Technische Be· 
drijfsvoering en Verenigde Staten Algemeen zouden worden en dat de 
groep zou bestaan uit 36 studenten en 4 begeleiders. De vertrekdatum werd 
vastgesteld op 1 april 1988. 
Ter voorbereiding op de studiereis is er door de deelnemers een uitgebreide 
voorstudie verricht bestaande uit: 

- Een literatuurstudie naar de onderwerpen . 
• Bedrijfsbezoeken in Nederland. 
• Een lezingendag in Twente. 
- Een presentatiedag in Eindhoven. 

Het slagen van een studiereis is voor een groot deel afhankelijk van de 
inzet van zowel de deelnemende studenten als de begeleiders. Onder de 
motiverende leiding van prof.ddr. W. Bakker, ir. FJ.AM. van Houten, 
prof.ir. J.AG. Kals en prof.ddr. J.A Klostermann werden na ieder 
bedrijfsbezoek evaluaties gehouden waaraan iedereen enthousiast deelnam. 

Een commissie en de deelnemers kunnen zich nog zo inspannen om een 
project tot een succes te laten worden, zonder de hulp en de medewerking 
en zonder de financiele steun van derden is zo'n project toch gedoemd te 
mislukken. De commissie dankt iedereen die heeft bijgedragen aan het 
succesvol slagen van de STUDYTOUR '88 naar de V.S .. 

De organisatie, 

Aswin, Chi Keung, Jan Willem, Jos, Hans, Marc, Peter. 
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Prof.dr.ir. W. Bakker 
Hoogleraar aan de Universiteit Twente 

R.H. Fein 
Ambassadeur der Nederlanden in de Verenigde Staten van Amerika 

Prof.dr. F.N. Hooge 
Rector Magnijicus van de Technische Universiteit Eindhoven 

Ir. C. Kooij 
Directeur van het Centrum voor F abricagetechnieken van Philips 

ProC.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg 
Rector Magnijicus van de Universiteit Twente 
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Voorzitter Raad van Bestuur DAF Trucks 
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SPONSORS 

Het organiseren van een studiereis is niet mogelijk zonder financiele 
steun van derden. Dankzij de financiele ondersteuning van vele bedrijven, 
ingenieursverenigingen en stichtingen hebben 36 studenten werktuigbouw
kunde 23 dagen intensief de Verenigde Staten kunnen beleven, zowel cuI
tureel aIs technisch. 
De organisatie dankt speciaal de faculteiten van beide universiteiten voor 
hun financiele vergoeding voor de 4 begeleiders. Tevens dankt de 
organisatie het College van Bestuur van de T.U.E. voor hun bijdrage uit 
het Fonds Bijdrage Studiereizen en de Studiereiscommissie Universiteit 
Twente voor hun financiele ondersteuning. 
Namens aile deelnemers dankt de organisatie de onderstaande sponsors voor 
hun financiele ondersteuning: 

Abo N.V. 
Postbus 186 
6800 LS Arnhem 

ASM International N.V. 
Postbus 100 
3720 AC Bilthoven 

Centrum Staal 
Postbus 29076 
3001 GB Rotterdam 

Crooijmans Raadgevende 
Ingenieurs B.V. 
Postbus 14077 
3508 SC Utrecht 

OAF Trucks B.V. 
Geidropseweg 303 
5645 TK Eindhoven 

Den Oudsten B.V. 
Postbus 26 
3440 AA Woerden 

Dow Chemical B.V. 
Postbus 48 
4530 AA Terneuzen 

DSM N.V. 
Postbus 6500 
6401 JH Heerlen 

Esso Nederland B.V. 
Postbus 7150 
3000 HD Rotterdam 

Fasson B.V. 
Postbus 28 
2300 AA Leiden 

Gemco Engineers B.V. 
Esp 5 
5691 NJ Son en Breugel 

Georg Fischer N.V. 
Postbus 34 
8160 AA Epe 
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Holvrieka Holding B.V. 
Kapt. Grantstraat 12 
7821 AR Emmen 

Hoogovens Groep B.V. 
Postbus 10000 
1970 CA Ijmuiden 

Hydraudyne Systems & 
Engineering B.V. 
Postbus 32 
5280 AA Boxtel 

IBM Nederland N.V. 
Postbus 9999 
1006 CE Amsterdam 

leI Holland B.V. 
Postbus 1020 
3180 AA Rozenburg (ZH) 

INA Naaldlager MU. B.V. 
Post bus 50 
3770 AB Barneveld 

Intematio-MftlIer N.V. 
Postbus 567 
3000 AN Rotterdam 

KEMA N.V. 
Postbus 9035 
6800 ET Amhem 

Kemira B.V. 
Postbus 6697 
3002 AR Rotterdam 

KIvI afd. Werktuig- en Scheepsbouw 
Leergangen Twente 
Seer.: Ir. R.A. Wiggers 
Universiteit Twente 
Fac. Werktuigbouw 
Postbus 217 7500 AE Enschede 

KIvI afd. Werktuig- en Scheepsbouw 
Leergangen Eindhoven 
Secr.: Ing. M. Verduin 
Bolognalaan 8 
5632 RL Eindhoven 

Klieverik Machinefabriek 
Edisonstraat 8 
7575 AT Oldenzaal 

Ir. W.A. Koumans 
Eerste Bosweg 26 
7508 EC Helmond 

McDonnell Douglas 
Information Systems 
Koningin Julianaplein 30, A4 
2595 AA Den Haag 

Nedap N.V. 
Oude Winterswijkseweg 7 
7141 DE Groenlo 

Oce-van der Grinten N.V. 
Postbus 101 
5900 MA Venlo 

Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen 
Postbus 25000 
2700 LZ Zoetermeer 
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Philips International B.V. 
Postbus 218 
5600 MD Eindhoven 

N.V. PZEM 
Postbus 48 
4330 AA Middelburg 

Raplstan van der Lande B.V. 
Postbus 18 
5460 AA Veghel 

B.V.Koninklijke Maatschappij 
"De Schelde" 
Postbus 16 
4380 AA Vlissingen 

Schindler LUlen B.V. 
Postbus 28501 
2502 KM Den Haag 

Bakkerij Schothuis B.V. 
Parkweg 117 
7545 MV Enschede 

Shell Nederland B.V. 
Postbus 1222 
3000 BE Rotterdam 

S.K.F. Nederland B.V. 
Postbus 37 
3900 AA Veenendaal 

Stappenbelt B.V. 
Postbus 53 
8100 AB Raalte 

Stichting Universiteitsfonds 
Eindhoven 
Seer.: Wal 20 
Post bus 426 
5600 AK Eindhoven 

Stichting Steunfonds 
Educatleve Reizen 
Postbus 360 
2300 AJ Leiden 

Technlsch Inspectie Advies 
Bureau Nagtglas & Versteeg B.V. 
Postbus 989 
1000 AZ Amsterdam 

Texas Instruments Holland B.V. 
Postbus 43 
7600 AA Almelo 

Ultra·Centrifuge Nederland N.V. 
Postbus 158 
7600 AD Almelo 

Nederlandse Unilever 
Bedrijven B.V. 
Postbus 760 
3000 DK Rotterdam 

V&D Regio Groningen 
Postbus 140 
9700 AC Groningen 

Volvo Car B.V. 
Postbus 1015 
5700 Me Helmond 

WiUeveen + 80s 
Raadgevende ingenieun 
Postbus 233 
7400 AE Deventer 
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ADRESSEN in de VEBENIGDE STATEN 

Bedrijyen 

Abex Aerospaee Division 
3151 West Fifth Street 
Oxnard, CA 93030 
U.S.A 

Apollo Computer Inc. 
330 Billerica Road 
Chelmsford, MA 01824 
U.S,A 

Apollo Computer Inc. 
100 Domain Drive 
Exeter, NH 03833 
U.SA 

Digital Equipment Corp. (DEC) 
77, Reed Road 
Hudson, Massachusetts 
U.S.A 

Ford Motor Company 
Scientific Research Laboratory 
20000 Rotunda Drive 
Dearborn, MI 48121 
U,S.A 

Lockheed Aeronautical Systems Company 
P.O.Box 551 
2555 North Hollywood way 
Burbank, CA 91520 
U,S.A 

McDonnell Douglas 
Information Systems Group 
P.O.Box 516 
St.Louis, Missouri 63166 
U.S.A 
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Pratt & Whitney Aircraft Group 
400 Main Street 
East Hartford, cr 06108 
U,S,A 

Rockwell International 
Automotive Operations 
2135 West Maple Road 
Troy, MI 48084 
U,SA 

Vickers Inc. 
Commercial Fluid Power Division 
1401 Crooks Road 
Troy, MI 48084 
U.S,A 

Xerox Corp. 
Southern California Manufacturing Operations 
555 South Aviation Boulevard 
EI Segundo, California 
U,S,A 

Universiteiten 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Department of Materials Science and Engineering 
Cambridge, MA 02139 
U,S,A 

University of California Los Angeles (UCLA) 
Dept. of Material Science & Engineering and the 
Dept. of Computer Aided Design 
Los Angeles, CA 90024 
U,S.A 

Overi&en 

Triangle Fraternity 
519 Landfair 
Los Angeles, CA 90024 
U.S,A 
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-- Woord va. Daak --------------------

WOQRD VAN DANK 

Vele personen hebben een bijdrage geleverd aan het tot een succes maken 
van de studiereis naar de Verenigde Staten in april 1988 door de werktuig
kundige studieverenigingen 'Isaac Newton' en 'Simon Stevin'. De organisatie 
van de "Studytour '88" wit daarom op deze plaats in het verslag de onder
staande personen bedanken voor hun medewerldng aan de studiereis. 

Dr. P.It. AUwQed .,. dr. F. Heyaick 

Docenten Engels 
Fac. W.uI Wilt tie T.u.E. 

Mw. R. van Baalen 
NBBS-groepsrdzen in Leiden 

Pror.drJr. W. Bakker 
Ir. F.J.A.M. "... RouteR 
Prof'Jr. JAG. Kals 
Prof'.drJr. lA KlostenDanD 

Begeleidm Studytour '88 

P. de Beukelaer 
Ericsson Telecommunicatie B. V. 
in Rijen 

D. Boot.,. W. Vos 
McDonnell Douglas In,{omultiM 
Systems in Den HtItIg 

Th. Engels .,. mw. W. "... Keysterea 
Rank Xerox in Venray 

log. HAl. de Fouw 
Beheerder lac. Werktuigboowkunde 
van de T.U.E. 

l.N.C. v. Heerdt en mw. C. "... der Pas 
Sleeman 

Fokker Aircraft B. V. in Amsterdam 

Ir. EA Kaas 
Docent CAE-systemen 
Fat;. Werktuigbouwkunde van de T.U.E. 

Prof'Jr. C.W.J. YU. Koppen 
DecQQ1l foe. Werkfuigbouwkunde 
van de T.u.E. 

Ing. F.L. Langemeijer 
Docent technische bedrijfsvoering 
Fac. Werktuigbouwkunde v.d. T.U.E. 

Drs. E.G. Louzada 
TecJmisch Wetenschappelijk Attache 
van de Koninklijke Nederlandse 
Ambassade in Washington D.C 

A..J. Manders 
Tekenaar 'aculteit Werktuigbouw
kunde van de T.U.E. 

Prof'.dr Jr. W.M.J. Schlesser 
Hoogleraar lac. Wenctuigboowkunde 
Wilt de T. U.E. 

Mw. D. van Seumeren en J. de Vries 
Digital Equipment B. V. in Utrecht 

Mw. M. Unterhorst 
Holiandse Signaalapparaten 
in Henge/o (Ov.) 

Th. Veneen en P. van Woerden 
Apollo Computer B.V. in Hooten 

A..J.M. Wansink 
Enka B. V. in Amhem 

Ir. R.A. Wiggers 
Beheerde'loculteit Werktuigbouw
kunde van de U. T. 
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Hoordstuk 1 

INLEIDING 

1.1 WOORD VAN DE BEGELEIDERS 

Dit boekwerk omvat een poging van tientallen jonge mensen, aankomende 
werktuigbouwkundige ingenieurs, om weer te geven wat voor sommigen de 
belangrijkste ervaring in hun leven was: een gezamenlijke studiereis van 
drie weken dwars door de Verenigde Staten van Amerika. Van Boston tot 
Los Angeles werden naast enkele universiteiten vele bedrijven bezocht. De 
verscheidenheid aan studieobjekten was groot: van klassieke machinefabriek 
tot futuristisch ogende computertempel, van industrieel softwarelabo
ratorium tot computerpracticum aan een universiteit, van reusachtige 
montagehal voor de modernste jachtvliegtuigen tot kleine CAD-ruimte waar 
een ontwerper bezig was, enz .. 

En ook, tegen deze achtergrond, talloze ontmoetingen met mensen en 
confrontaties met andere opvattingen en vreemde leefwijzen terwijl de 
verwondering toeneemt. Techniek is immers mensenwerk, uitsluitend 
mensenwerk? Gedreven door hun belangstelling voor alles en iedereen 
stegen velen in de spontane beheersing van de Engelse taal tot hoogten 
die hun leraar Engels van nog maar enkele jaren geleden beslist een 
gevoel van voldoening zouden hebben gegeven. 

V ooral in de huidige periode van drastische bezuiniging op onderwijs, die 
immers vooral toeslaat bij de kostbare oefensituaties en de daarvoor 
beschikbare studietijd, is het nut van activiteiten als boven omschreven 
voor een ieder begrijpelijk. De bedrijven en instellingen welke hebben 
bijgedragen aan deze studiereis hebben gelijk: de noodzakelijke combinatie 
van abstract denken en practische kennis is in hun belang en komt niet 
meer vanzelf tot stand. Voor het slaan van de brug hiertussen is bouwma
teriaal nodig dat de universiteit zelf steeds moeilijker kan leveren. Vooral 
de organisatoren van deze reis hebben ervaren wat het betekent om van 
abstract concept tot concrete uitvoering te komen. 

Het is goed, dunkt mij, ons te bezinnen op de wezenlijke functie van een 
ondememing als deze studiereis. En waarom niet aan de hand van een 
tekst door AristoteIes? /~... Terwijl jonge mannen meetlamdigen en 
wiskundigen worden en geleerd in zaken zoals deze, weet men dat een 
jonge man met practische wijsheid niet kan worden gevonden. De reden 
hieNan is flat zulke wijsheid niet slechts met generalisaties maar ook met 
bijzonderheden is verbonden, waarmee men uit eNuring vertrouwd raakt, 
maar een jonge man heeft geen eNaring, want het is het djdsverloop dat 
eNuring geeft; men zou inderdaad ook de vraag kunnen stellen, waarom 
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een jongen wei wiskundige lam worden maar niet filosoof of natuurkundi
gel Dit is omdat de doelen van de wiskunde van abstracte aard zijn, 
terwijl de voomaamste principes van deze andere onderwerpen uit de 
ervaring voortkomen, en omdat jonge mannen geen overtuiging omtrent dit 
laatste hebben maar slechts de co"ecte woorden gebruiken, terwijl de 
essentie van mathematische zaken voldoende helder voor ze is .... ~ 
Er is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon. In een aantal beroepen zoals 
technische, medische en rechtskundige bestaat er eenvoudigweg geen sub
stituut voor de tijd besteed aan het uitoefenen ervan ofwel: de ervaring. 
Een afgeronde ontplooiing is slechts denkbaar als een harmonisch samen
gaan van abstract denken en ervaringskennis. 

Hoewel een studiereis natuurlijk niet in alles kan voorzien, is de waarde 
van het afstand nemen, van het relativeren van de eigen situatie en van 
de verwondering welke wordt opgewekt nauwelijks te overschatten. Van 
enige afstand terugziend vind ik het moeilijk te zeggen wat de meest 
waardevolle ervaringen van de studenten geweest zuHen zijn. Waren het de 
uitstekende presentaties over nieuwe materialen bij MIT en over de 
verwerking ervan bij enkele bedrijven? Of misschien de demonstraties van 
CAD door geroutineerde constructeurs en de daarop volgende levendige 
discussies over allerlei practische aspecten ervan? De informele ontmoeting 
met een groep Amerikaanse studenten in Los Angeles en de vergelijking 
van de studies? De open gesprekken met Amerikaanse ingenieurs waarin 
deze vrijelijk spraken over hun problemen en hun bewondering voor de 
ondememing van deze Europese studenten duidelijk lieten blijken? Of 
waren het de meer 'gewone' zaken die als waardevol moeten worden 
aangemerkt, mals het gaandeweg versmelten van de Twentse en de 
Eindhovense groep studenten, de spontane vriendschappen die ontstonden, 
ook met Amerikanen, en de voor het merendeel van de deelnemers 
meervoudige luchtdoop die moedig werd ondergaan? 

Ik denk dat ook in dit geval het geheel aanzienlijk waardevoller was dan 
de som der delen en namens aIle deelnemers zeg ik de bedrijven en instel
lingen die hulp boden dank voor de financiele en soms zelfs actieve 
ondersteuning van een reis welke voor ieder veel effect heeft gehad en 
steeds waardevol zal blijven. 

V ooTts wil ik de groep organiserende studenten bedanken voor de prachtige 
prestatie die veel tijd en inzet van hun heeft gevergd. Eigenlijk wil ik ze 
liever nog feliciteren met de unieke ervaring welke ze hierdoor verworven 
hebben en het feilloze verloop van het gehele programma. Dat helemaal 
aan 't eind de complete bagage op Schiphol zoek bleek, onderstreepte dit 
slechts door de contrastwerking! 
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Ik hoop dat het doorlezen van dit rapport iedere reisgenoot za1 helpen zijn 
ervaringen te evalueren en te ordenen, misschien ook enkele heel persoon
lijke, zodat ze voor hem persoonlijk, voor het Nederlandse bedrijfsleven en 
onze maatschappij veel vrucht af zullen werpen. 

Tot slot spreek ik de hoop en het vertrouwen uit dat de lezer veel nuttige 
informatie, inzichten en misschien zelfs waardevolle ideeen aan dit verslag 
zal kunnen ontlenen! 

Namens de begeleiders, 

a~ 
Prof.ir. J.AG. Kals 
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1.2 YOORSTUDIE 

Ter voorbereiding van de studiereis is een uitgebreide voorstudie verricht. 
De voorstudie bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Uteratuurstudie 
- Bezoeken van beddjven in Nederland 
- Lezingendag 
- Presentatiedag 

Yteratuuntudle 

De literatuurstudie bestaat uit de volgende onderwerpen: 

Verenilde Staten A1gemeen: met o.a. geschiedenis, economie en scholing. 

CAD/CAM: met algemene informatie over CAD/CAM en specifiek de 
koppeling tussen CAD- en CAM-systeem om te komen tot een ClM
systeem. 

Nieuwe Materialen: Achtergronden en toepassingen van nieuwe materia
len in de werktuigbouw, zoals lichtgewicht-metalen, composieten en 
keramieken. 

Teehnisclle Bedrijfsvoering & Management: waarbij o.a. gekeken wordt 
naar methoden zoals MRP, OPT en JIT. 

Bedrijfsbezoeken 

maandag 28 september 1987 

woensdag 28 oktober 1987 

Fokker Aircraft B.V. in Amsterdam Z.O. 

Ericsson Telecommunicatie B. V. in Rijen 

donderdag 17 december 1987: Hollandse Signaalapparaten B. V. 
in Hengelo. 

donderdag 14 januari 1988 Enka B. V. in Arnhem. 
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l&zineendal 

Op donderdag 3 december 1987 is in Twente een lezingendag gehouden 
waarop alle onderwerpen door de onderstaande sprekers nog eens nader 
werden belicht: 

Ir. M. Josquin, Sales Representative bij CADMES B.V.: 
"Integratie van CAD & CAM" 

DrJr. L. Chalmet, PA Consulting Group: 
"Technische Bedrijfsvoering" 

Dr. H. Blumberg, Research Manager of Industrial Fibers bij Enka AG. 
Wuppertal (West -Duitsland): 

"Growth prospects for high-strength compounds and composites" 

P. Radlinski, Amerikaans sportleraar in het kader van een uitwisse
lingsprogramma in Nederland: 

"Education in the U.S." 

Presentatiedal 

Op 18 maart 1988 is in Eindhoven een presentatiedag gehouden met 
korte lezingen, gegeven door de deelnemers, over de literatuurstudie en 
de te bezoeken bedrijven in de Verenigde Staten. Prof. Kals gaf nog 
wat tips betreffende Amerikaanse gewoonten en de organisatie gaf een 
laatste briefing voor de reis. 

Een en ander verliep in een gemoedelijke sfeer met's avonds gezame
lijk eten en stappen. 
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1.3 REISPKOGRAMMA 

ABe boeldngen, reserveringen, em. zijn gedaan via Ria van Baalen van 
NBBS-groepsreizen te Leiden. De vliegreizen zijn verzorgd door NorthWest 
Orient en de bustransfers door Greyhound International in Amsterdam. 
Het reisprogramma is als voigt geweest: 

Dgg 
vrijdag 
zaterdag 
zondag 
maandag 

dinsdag 

woensdag 

Dgg 
donderdag 
vrijdag 

Datum 
14 
24 
34 
44 

54 

64 

Datum. 
74 
84 

BOSTON 

Activiteit 
Vliegreis Amsterdam - Boston 
Sightseeing Boston 

" .. 
Bezoek aan MIT, Materials Science and Engineering 
Department in Cambridge 
Bezoek aan Apollo Computer Inc., hoofdvestiging in 
Chelmsford (MA) en productie faciliteit in Exeter (NH) 
Bezoek aan Digital Equipment Corporation in Hudson 

EAST-HARTFORD 

Activiteit 
Busreis Boston - East-Hartford 
Bezoek aan Pratt & Whitney, de hoofdvestiging en het 
Andrew Willgoos Turbine Laboratory beide te East
Hartford 
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NEW YORK 

!Jgz Datum Activiteit 
zaterdag 
zondag 

9-4 Busreis East-Hartford - New York 
10-4 Vliegreis New York - Detroit 

!Jgz 
maandag 
dinsdag 
woensdag 

Datum 
11-4 
12-4 
13-4 

donderdag 14-4 

!Jgz Datum 
donderdag 14-4 
vrijdag 15-4 

!}gg Datum 
zaterdag 16-4 
zondag 17-4 
maandag 18-4 

dinsdag 19-4 
woensdag 20-4 
donderdag 21-4 

vrijdag 22-4 
zaterdag 23-4 
zondag 24-4 

DETROIT 

Activiteit 
Bezoek aan het Henry Ford museum in Dearborn 
Bezoek aan Vickers Incorporated in Troy 
Bezoek aan Rockwell International Corp., 
Automotive Operations in Troy 
Bezoek aan Ford Scientific Research Laboratory in 
Dearborn 

ST.LOUIS 

Activiteit 
Vliegreis Detroit - St.Louis 
Bezoek aan McDonnell Douglas, het hoofdkantoor van 
de Information Systems Group en de assemblagehal van 
de F-15, F-18 en de Harrier-2. 

WSANGELES 

Activiteit 
Vliegreis St. Louis - Los Angeles 
Bezoek aan DisneyLand 
Bezoek aan de Lockheed-California Company in 
Burbank en in Rye Canyon het Kelly Johnson Research 
and Development Centre 
Bezoek aan ABEX Aerospace Division in Oxnard 
Bezoek aan Xerox in El Segundo 
Bezoek aan University of California in Los Angeles en 
de Triangle fraternity 
Sightseeing Los Angeles 
Vertrek van Los Angeles International Airport 
Aankomst op Schiphol 
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Werktuigbouwkundige ingenieurs 
en de nieuwe wereld van Akzo 

De uitdaging van Akzo 
Akzo heeft zich tot doel gesteld om in al zijn 
marktsectoren over de hele wereld een 
leidende positie in te nemen. Met name in 
de groeimarkten van technologisch hoog
waardige produkten. 
Akzo wil dat onder meer bereiken door 
produktvernieuwing, procesverbetering, 
energiebesparing en automatisering. 
Daartoe besteedt Akzo jaarlijks zo'n 
f 1 miljard aan uitbreiding en modernisering. 
En lO'n f750 miljoen aan research en 
development. 

Uw werkterrein 
De grote gedifferentieerdheid van AklO biedt 
u een breed en veelzijdig veld, waarop u 
werkzaam kunt zijn. Dat varieert van ontwik
keling van lichtgewicht composieten voor 
lucht - en ruimtevaart tot warmtekracht
energieprojecten toe. 
De meer dan 120 werktuigbouwkundigen 
van academisch niveau zijn bij Akzo vooral 
werkzaam in research & development, 

engineering, produktie en onderhoud. 
Specialisaties zijn: chemische werktuigen, 
meet- en regeltechniek en energievoor
ziening. 

Loopbaanmogelijkheden 
Jonge, academisch opgeleide werktuigbouw
kundigen, kunnen bij Akzo vele kanten op. 
Uitgangspunt is uw belangstelling en ambitie. 
Medebepalend zijn uw persoonlijke eigen
s·:happen en uw sociale vaardigheden. 
Interne en externe opleidingsmogelijkheden, 
alsmede training on the job vermeerderen uw 
vakkennis en/ofvoorzien u van specialistische 
kennis in richtingen, die u "op het lijfzijn 
geschreven". Dat kan marketingzijn, maar 
ook technisch of produktiemanagement. 
Wij zijn ge'interesseerd in uw verdere ontwik
keling. Daarom bespreken wij regelmatig met 
u hoe de combinatie van uw voorkeuren, . 
kennis en vaardigheden de beste kans op 
succes krijgt, zowel voor uzelf als voor Akzo. 

Orientatiellnformatie 
Wilt u meer weten, schrijf dan de afdeling 
Personeelsbemiddeling en -ontwikkeling van 
Akzo Nederland by, Postbus 9300, 
6800 SB Arnhem,ter attentie van de heer 
drs B. Werkman. Vermeld in het kort uw 
personalia, opleiding en voorkeur. 

Akzo. intern,,:ionale chem'sche 
onderncming met hVlfdzetel in An1'lt'm. heeft 
)60 vp'>tigingen in 50 landen en r''''1167.000 
medewerkers. Wer,en bij Akzo Pi>tekent ("('n 

loopbaan bij "en technolog:scil 
hoogontwikh<-Irje onderrl!'m.:1b met 

act ,viteiten op 1'('11' gebiedpn cil('''"e I'n ZOUt. 
kunstvezels en kun'>t'>toffen. verf t'!1 farrnacie 

en tecl""v.t,e produkte:1 



BORSU 
COMPUTERS 

STERK IN 
DENKWERK 

BORSU COMPUTERS STERK IN INTELUGENTIE 

Bloonendalerweg 43. 1382 KB Weesp.Telefoon 02940-19905 



VERNIEUWEN 
INOPENBAAR 
VERVOER 

Den OucIsten B.V. 
Postbus26 
3440 AA Woerden· Holland 
Utrechtsestraatweg 112a 
3445 AA Woerden· Holland 



DSM ... 
grensverleggend in chemie 

Profiel van DSM 

- Worldwide 28.000 
medewerkers 

- Concern research
organlsstie ca. 1500 
medewerkers 

- Groot aantal vestigingen 
hunen Nederland in 
Europa en VS met In 
totaal ca. 9000 
medewerlcers 

- Hoofdkanfoor In Heerlen, 
Limburg 

- Grootste activifen 
chem/e,o.a. 
kunststo«en, harsen, 
vezelgrondsto«en en 
meststo«en 

- Toenemend belang van 
fijnchemlcaliin en 
hoogwaardlge 
materialen 

- Belangrljke activneiten 
zijn voorts 'Energie' en 
Kunststofverwer/<ing 

- Belangen In diverse 
andere branches, 0.8. 

automobiel, textiel 

Bij DSM zijn permanent 
inzetmogelijkheden voor academici uit de 
disciplines: 

~ chemie 
- scheikundige technologie 
- werktuigbouwkunde 
- informatica 
- bedrijfskunde 

Hun loopbaan kan starten in 

- marketing en sales 
- research 
- produktie en techniek 
- produktie en techniek 
- automatisering 

Reacties kunnen worden gericht aan 
en nadere informatie kan worden 
verkregen bij: 
DSM, Management Development 
Post bus 6500 
6401 JH Heerlen 

DSM l~ 
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Hoofdstuk 2 

DE VERENIGDE STATEN 

2.1 GESCHIEDENIS [1] 

2.1.1 Voor de Onatbankelijkbeid 

Nadat Columbus het Noordamerikaanse continent in 1492 had ontdekt waren 
het Spaanse en Portugese ontdekkingsreizigers en conquistadores, belnst op 
edele metalen, die voet aan wal zetten van dit continent. De reizen en 
ontdekkingen volgden elkaar in snel tempo op. De godsdienstoorlogen en de 
scherpe religieuze tegenstellingen in Europa waren mede oorzaak van 
Europese kolonisatie van de oostkust van Amerika. Begin 18e eeuw gaf het 
N oordamerikaanse continent het volgende beeld te zien: 

Spaanse gebieden in Florida, Texas en California, ingesloten door Franse 
bezittingen in het noorden, die via de Grote Meren en Ohio aansluiting 
hadden met Louisiana in het zuiden; langs de oostkust lagen de Engelse 
kolonien: New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New 
York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Noord- en 
Zuid-Carolina en Georgia. 

De vrijheidszin van de oorspronkelijke kolonisten, gevoegd bij de omstan
digheden, dat de Engelse regering het bestuur van de kolonien in eerste 
instantie had over gelaten aan de handelsonderoemingen, leidde ertoe, dat 
zich kort daarop een zekere mate van zelfbestuur ontwikkelde. Hiertegen
over stond evenwel, dat de mercantilistische politiek van het moederland, 
gericht op exploitatie van de overzeese gebieden, zich verzette tegen de 
ontwikkeling van een Amerikaanse industrie, wat tegen het midden van de 
18e eeuw spanningen opriep. Deze spanningen konden gedeeltelijk onder
vangen worden door het stimuleren van exploratie in westelijke richting, 
wat echter conflicten met Indianen en Franse kolonisten met zich mee
bracht. Deze laatste werden de dupe van de Amerikaanse expansiedrang. 
Gesteund door het moederland (Engeland), dat troepen zond, werd de strijd 
aangebonden met de Franse kolonisten. De Amerikanen overwonnen. 
Engeland wilde echter de kosten van de koloniale oorlog op de Amerikaan
se kolonien afwentelen, die ook de bezettingstroepen moesten gaan betalen. 
De Amerikanen namen dit echter niet zomaar, en kwamen tot georganiseerd 
verzet. Op initiatief van Virginia werd tegen september 1775 het (Eerste) 
Continentaal Congres bijeengeroepen. De motie om de onafhankelijkheids
gedachte af te wijzen werd met een stem meerderheid verworpen. Toen de 
eis tot autonomie door de Engelse regering werd verworpen kwam het tot 
gewapende botsingen. De capitulatie van Yorktown (1781) was de inleiding 
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tot vredesonderhandelingen. Nadat lord North a1s minister-president was 
afgetreden (1782), bleek Engeland bereid de Amerikaanse onafhankelijkheid 
te erkennen. 

2.1.2 De On8fhuJs;eljjkheid 

De eerste jaren van de vrijheid brachten ernstige problemen. Er was een 
hoge oorlogsschuld te voldoen. De gedemobiliseerde militairen hadden geen 
werk, maar weI vorderingen wegens achterstallige soldij. Het Congres bleek 
niet bij machte de veelheid van met name economische problemen adequaat 
op te lossen. Inmiddels werd ook duidelijk dat de Artikelen van de 
Confederatie amendering behoefden, omdat zij een te geringe binding 
opleverden. Ben conferentie in mei 1787 leidde ertoe dat een geheel nieuwe 
grondwet zou worden opgesteld. Deze grondwet bevatte de vier vrijheden 
van godsdienst, vergadering, meningsuiting en drukpers. Als eerste 
president werd George Washington gekozen (1789). Dankzij een goed 
inzicht was het de V.S. mogelijk de financiele gevolgen van de vrijheids
strijd in korte tijd te hoven te komen: als gevolg van het samensmelten 
van de schulden van de respectieve staten tot een nationale schuld, kon 
men komen tot de oprichting van de Nationale Bank (1791). 

Het ontbreken in de Franse tijd van Europese concurrentie gaf de 
Amerikaanse industrie de gelegenheid zich ongehinderd te ontwikkelen. 
Daarna echter werden protectionistische maatregelen genomen, dit ter 
bescherming van de eigen industrie en de eigen leveranciers van landbouw
produkten. In het eerste tijdperk in de Amerikaanse geschiedenis ( de 
periode van de good feelings) hadden de V.S. hun oppervlakte zien 
verdubbelen door de aankoop van Louisiana. Nieuwe staten werden tot de 
unie toegelaten: Vermont, Kentucky, Tennessee, Ohio, Indiana, Mississippi, 
Illinois, Alabama, Maine en Missouri. 

2.1.3 Groeiende te,a:enstellinaen 

De jaarlijks groeiende stroom immigranten, die voor het grootste gedeelte 
meehielp aan de ontwikkeling van de industrie in het oosten, maar van wie 
tevens zeer velen zich vestigden in het Midden-Westen of aldaar hielpen 
de 'frontier' steeds verder te verleggen, deed het aantal 'vrije Amerikanen' 
toenemen. Hierdoor kwam het oude Zuiden, waar op tabaks- en katoen
plantages slaven werden gehouden, in bevolkingsdichtheid en aantal 
achterop. 
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Het Zuiden wilde echter weI eens een Zuidelijke president (omdat die de 
Zuidelijke belangen kon behartigen) en kwam tot oprichting van de 
Democratic Party. Deze was voor handhaving van de slavernij. Als reaerie 
op de Democratic Party ontstond de Republican Party, die voor afschaffing 
van de slavernij was. Met de verkiezing van de republikein lincoln werd 
duidelijk dat de Zuidelijke zaak wankel stond. Enkele zuidelijke staten 
verlieten de Unie en gingen, evenals de staten die tegen de slavernij 
waren, over tot mobilisatie. Hierop barstte de Secessieoorlog (burgeroorlog 
1861-1865) in volle hevigheid los. De Reconstruction, dat wil zeggen de 
heropneming van de uitgetreden zuidelijke staten in de unie, ontaardde in 
een afschuwwekkende uitbuiting door noordelijke revancheurs en profiteurs. 
De noordelijke hegemonie van de grootindustrielen strekte zich nu ook uit 
over het Zuiden en het Westen. 

2,1,4 Groeiende jnvloed en we1vaart 

De republikeinse invloed bewerkstelligde verhoging van invoerrechten, wat 
de ontwikkeling van de industrie zeer ten goede kwam. Na 1882 kon deze 
industrie bovendien steeds meer een beroep gaan doen op goedkope 
arbeidskrachten als gevolg van de enorme immigratie van Midden- en 
Oosteuropeanen. Deze immigranten vormden voor de reeds aanwezige 
arbeiders een bedreiging, doordat zij lagere lonen accepteerden; zij traden 
ook op als stakingsbrekers, waardoor het vakverenigingswezen zich moeilijk 
kon ontwikkelen. 

Big business, zich organiserend in trusts, holdings en companies, triomfeer
de, en dat had ook invloed op de buitenlandse politiek van de V.S., waarin 
imperialistische denkbeelden opge1d gingen doen. Hawaii werd in 1900 een 
Amerikaans territorium. Dit nieuwe imperialisme werd voortgezet door de 
republikein Theodore Roosevelt (1901-1909), die de aanwezigheid van de 
V.S. op het terrein van de internationale politiek duidelijk ging stellen. 

Door een splitsing in de Republican Party was het voor de democraat 
Wilson gemakkelijk de leiding in 1912 over te nemen. De progressieve 
koers werd voortgezet. Met een Anti-Trust Act kon de strijd tegen het 
grootkapitaal worden verscherpt. Verlaging van de invoerrechten werd 
doorgevoerd. Het bankwezen werd gereorganiseerd en het begin van sociale 
wetgeving kondigde zich Ban. Onder Wilsons leiding werd in het begin van 
de Eerste Were1doorlog een strikte neutraliteitspolitiek gevoerd. In 1916 
was de handel met Duitsland geheel ten onder gegaan, terwijl de economi
sche betrekkingen met de Geallieerden een waarde vertegenwoordigden van 
$3250 mIn. De V.S. bereikten in en door de Eerste Wereldoorlog een 
we1vaart als nimmer tevoren. 
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2.1.5 De Eerste Wereldoorl0l en daama 

Wilson's ijveren voor de voortgaande participatie van de V.S. aan de 
(re)constructie van de naoorlogse wereld en zijn enthousiasme voor de 
Volkerenbond werden door vele Amerikanen, die wars waren van Europese 
diplomatie, afgewezen. Met de verkiezing van de republikein Harding tot 
president (1921-1923) sprak het Amerikaanse volk zich in beginsel uit voor 
isolationisme. Harding had het economische getij mee. De economische 
expansie bereikte een enorme omvang: rationalisme in het produktieproces, 
tijdens de oorlog krachtig doorgezet, opkomst van nieuwe, beloftevolle 
industrieen, uitbreiding van jonge ondememingen en gemakkelijke 
kredietverlening ontwikkelden vooral na 1922 een haussestemming. Kort 
daarna had echter de economische expansie haar hoogtepunt bereikt. In 
oktober 1929 brak een paniekspanning uit, begonnen met de beurskrach van 
Wallstreet, die de zwaarste economische depressie inluidde die de hele 
wereld ooit heeft gekend. Het optimisme van de regering leidde tot 
oppervlakkige regeringsmaatregelen, die erop gericht waren de liquiditeit 
van de ondememingen enigszins op peil te houden met het oog op de 
handhaving van het niveau van de werkgelegenbeid. 

2.1.6 New Deal en de Tweede Wereldoorlol 

Aangezien de economische crisis en haar gevolgen door een steeds groter 
aantal Amerikanen werd geweten aan het 'wanbeleid' van de Republican 
Party, dat wil zeggen van big business, werd bij de verkiezingen van 1932 
de democraat Franklin D. Roosevelt tot president gekozen. Deze sloot 
onmiddellijk alle banken en stond hun slechts toe hun zaken te hervatten, 
indien hun financieel-economische basis volkomen gezond was. Een uitge
breid programma tot opbouw van goede economische en sociale verhoudin
gen werd gelanceerd: de New Deal, die het geschokte vertrouwen, met 
name in de zakenwereld, moest herstellen, en die ook de werkgelegenbeid 
uitbreidde door het doen uitvoeren van grote pubUeke werken. 

De opkomst van nazi-Duitsland en het groeiende Japanse imperialisme in 
het Verre Oosten deden Roosevelt inzien dat neutraliteit in conflicten 
slechts tot ernstige economische frustraties zou kunnen leiden. Door deze 
gedachte geleid zette bij de buitenlandse koers van de V.S. versus Europa 
uit in de richting van steun aan Groot-Brittannie en zijn bondgenoten, 
terwijl bij in Azie vrijwel alles op de Chinese kaart zette. Van meet af 
werd ook de U.S.S.R. uitgebreid gesteund met Ieen- en pachtgoederen. Een 
goeddeels onder staatstoezicht staande oorlogsindustrie werd in record
tempo uit de grond gestampt. De V.S. probeerde haar oorlogsbemoeienissen 
op ideologische gronden te funderen. De opbouw van de naoorlogse wereld 
werd toegedacht aan de op te richten Organisatie van de V.N., waarin ane 
(vredelievende) mogendheden eendrachtig zouden samenwerken. 
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2.1.7 Na de Tweede Wereldoorl0l 

Inmiddels was Roosevelt opgevolgd door zijn vice-president Truman 
(1945-1953), die de taak kreeg de weg naar vredesverhoudingen bij behoud 
van de economische hoogconjunctuur te effenen. Hij slaagde er gedeeltelijk 
in de binnenlandse problemen adequaat op te lossen. De versneide 
demobilisatie resulteerde in spanningen op de arbeidsmarkt. De staatscon
trole op de prijzenontwikkeling werd door de neringdoende middenstand 
ondermijnd. De Taft-Hartleywet bemoeilijkte een vrije uitoefening van het 
stakingsrecht van de arbeiders. De woningnood resulteerde in exorbitant 
hoge huurprijzen. Door de uitvoering van het naar generaal Marshall 
genoemde plan werd de Europese economie gesteund en hersteld. 

Truman's opvolger, Eisenhower (1953-1961), had weinig invloed op de 
politieke ontwikkelingen. Omdat de meerderheid van de wetgevende macht 
door democraten werd gevormd, moest in wezen een gelijke koers als 
onder Truman gevaren worden. Eisenhower werd opgevolgd door de 
democraat Kennedy. Binnenslands kon Kennedy de steun van het Congress 
vaak niet krijgen, zodat zijn in wezen progressieve wetgevingsprogramma 
zich moeilijk ontwikkelde. Na de moord op Kennedy werd vice-president 
Johnson president (1963-1969). Deze slaagde er weI in de steun van de 
wetgever voor zijn binnenlandse politiek van de 'great society' te 
verkrijgen. Johnson's ambtsperiode werd even weI sterk overschaduwd door 
de voortschrijdende Amerikaanse interventie in de Vietnamese Oorlog, die 
met name de Amerikaanse jongeren van de samenleving vervreemden. Na 
Johnson was het de beurt aan Nixon. Tijdens zijn tweede regeringsperiode 
werd de Amerikaanse economie voorbijgestreefd door Japan en Europa, 
hetgeen zich onder andere uitte in een verminderde stabiliteit van de 
Amerikaanse dollar. Nadat bekend werd dat Nixon een rol gespeeld had in 
de Watergate-affaire, werd hij opgevolgd door Ford. Bij de verkiezingen 
van 1976 werd Ford verslagen door de democratische kandidaat Carter. 
Carter slaagde er niet in leiding te geven op met name sociaal en 
economisch gebied. Recessie en geldontwaarding, gevolgd door voortgaand 
positieverlies van de dollar in de wereldhandel, hielden aan. Een groot
scheeps plan voor de revisie van het energieverbruik in de V.S. stuitte op 
groot verzet van de doorsnee Amerikaan. Momenteel is Reagan (1980-
heden) president van de V.S .. Hij streeft naar verdergaande samenwerking 
met de U.S.S.R.. Zijn beleid is voomamelijk gericht op het herstel van de 
intemationale positie van de V.S .. De V.S. moest weer het grootste, rijkste 
en sterkste land worden. 
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2.2 DE ECONQMIE VAN DE VERENlGDE STATEN 

2,2.1 Inleidina 

Politiek en economie gaan hand in hand. De economie beinvloedt de 
politiek en de politiek op zijn beurt beinvloedt de economie weer. In deze 
verhandeliog zaI nauwelijks aandacht besteed worden aan de politiek en 
haar invloed op de economie. Als literatuur zijn [1], [2] en [3] gebruikt. 

2,2,2 Economische IndeUna 

Figuur 2.1 toont de economische indeling van de Verenigde Staten. 
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FiWur 2.1: De economische indeling van de Verenigde Staten. De grootte van de 
symboIen komi overeen met de omvang van de industrie. 
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In deze figuur vallen een paar dingen op: 
1] Het oostelijk deel van de Verenigde Staten bezit veel meer industrie 

dan het westelijke deel van de Verenigde Staten. Oorzaak hiervan is 
het feit dat bij de kolonisatie van Amerika de mensen in het oosten 
'aan wal' kwamen. Hier ontstonden de eerste 'nederzettingen', waaruit 
steden groeiden en waardoor ook industrie kon ontstaan. Vanuit de 
oostelijke bases werd het westen verder gekoloniseerd. In het westelijk 
deel van de V.S. is weI industrie, maar in veel mindere mate dan in het 
oostelijk deel. Dit komt door het geringere aantal bevolkingsconcentra
ties en het vrij dun bevolkte achterland (Rocky Mountains). 
Omdat de grote meren een open verbinding met de zee hebben (St. 
Lawrence rivier), kon ook rond deze meren veel industrie ontstaan, 
mede ook door de aanwezigheid van grote hoeveelheden grondstof. 

2] Het achterland (dit is midden Noord Amerika) is agrarischer ingesteld. 
Hierbij valt op dat produkten altijd al regiogebonden geteeld zijn zodat 
zogenaamde 'produktsteden' konden ontstaan. Dit verschijnsel komt men 
ook tegen in de industrie en heet concentratie. 

2,2.3 Grote bedriiven 

Land Ondememingen Landgegevens Belang van grote ondeme-
met >40.000 mingen (index Engeland == 100) 
werknemers in relatie met: 

werkgele- bevolking totale werk- bevol- werkgelegen-
genheid (a) gelegenheid king (b) heid (c) in grote 

(miljoen) (miljoen) (miljoen) ondememingen 

1 2 3 4 5 

Engeland 9,1 56,34 U,,7 100 100 
V.S. 47,57 232,06 111,9 127 125 
Frankrijk 4,54 54,22 23,4 102 57 
B.R.D. 4,15 61,64 27,5 42 45 
Italie 2,55 56,45 23,2 28 32 
Nederland 1,86 14,13 5,7 81 95 
Zweden 0,75 8,33 4,4 56 50 
Japan 31,78 118,44 57,7 166 161 

a) werkgelegenheid bij zowel moederbedrijf als dochterbedrijven 
b) kolom 1 gedeeld door kolom 2, omgerekend naar een index==100 voor Engeland 
c) als voetnoot b, maar gedeeld door kolom 3. 

TqbeI2.1: Ondememingen met meer dan 40.000 wenmemers, EngeItmd vergeleken met 
andere hmden, 1982. 
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Uit tabel 2.1 blijkt dat de V.S. veel grote ondememingen hebben, die werk 
bieden aan veel mensen. Dat er veel grote bedrijven zijn komt door de 
concentratie van ondememingen op een plaats. Concentratie werkt in dit 
geval fusie-bevorderend. 

Bij concentratie is sprake van een (beperkt) oligopolie (markt waarop een 
aantal concurrenten werkzaam zijn). Concurrentie geschiedt op basis van 
de marketing mix: 

- Plaats; vestigingsplaats tezamen met het distributiebeleid. 
- Promotie; de wijze van reclame voeren. 
- Produkt; kwaliteit, vorm, verpakking, imago. 
- Prijsbeleid; wat moet het kosten? 
- Service. 

Indien geen onderlinge prijsafspraken gemaakt worden - prijsafspraken 
maken (kartelvorming) is in de V.S. wettelijk verboden -, is de concurren-
tie het hevigst. Prijsverlagingen kunnen dan leiden tot verliezen of zelfs 
faillisementen van financieel zwakkere ondememingen. Deze zwakkere 
ondememingen kunnen dan worden overgenomen door de financieel sterkere 
ondememingen. 

V oordelen van grote ondememingen zijn: 
- Produktie op grote schaal levert schaalvoordelen op. 
- Grote toepasbaarheid van technische vondsten. 

Bekijkt men het aandeel van de 100 grootste ondememingen in de netto 
uitvoer in zowel Engeland als de V.S., dan krijgt men het volgende plaatje 
(figuur 2.2). 
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Figuur 22: Vergelijldng van de netto uitvoeT. 
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Uit deze figuur blijkt dat de grote ondememingen in de V.S. zich meer 
richten op de binnenlandse markt dan op de buitenlandse markten, dit 
omdat de binnenlandse markt in de V.S. aI zeer groot is (vele malen groter 
dan de Engelse binnenlandse markt). 

2.2.4 Kleine bedrijyen 

Land Aantal kleine onder
nemingen (xlOOO) 

Engeland 40 
V.S. 174 
Frankrijk 174 
B.R.D. 198 
Italia 361 
Nederland 46 

Aantal kleine onder
nemingen per 1000 
werknemers (a) 

1,5 
1,6 

11 
7;1 

15,6 
8,0 

a) voorgaande kolom gedeeld door kolom 4 van tabel 2.1 

Gedeelte welke werkzaam 
is in kleine ondememin
gen (in procenten) 

2,1 
1 
4 
3 
7 
3 

TaPe/ 2.2: Ondememingen met mintier dan 10 werknemm, 1983. 

Wat opvalt is dat in de V.S. vrij weinig mensen werkzaam zijn in kleine 
bedrijven. Kleine bedrijven zijn de zogenaamde 'krenten in de pap'. Zij 
geven de economie een bepaalde flexibiliteit en progressiviteit. De V.S. 
zullen op moeten passen dat hun economie niet verstart, opdat aan 
wisselende economische omstandigheden het hoofd kan worden geboden. 

2.2.5 Financierinl 

In de V.S. is sprake van rentedifferentiatie. Kredietwaardige bedrijven 
kunnen hoge bedragen lenen tegen een laag rentetarief. Bedrijven echter 
met een wankele financiele basis kunnen aIleen kleine bedragen lenen 
tegen een hoog rentetarief. Ook is het maximaal te verstrekken krediet 
afbankelijk van het (verwachte) marktaandeel. 

Toetreding tot een markt is dus vrij moeilijk; er is een hoge entree bar
riere. Dit verklaart ook het feit dat er weinig kleine bedrijven zijn. Deze 
hebben meestal een wankele financiele basis en zodoende is het voor hen 
moeilijk om aan geld te komen. 
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2.2.6 Toekomst 

Te verwachten valt dat grote bedrijven in de V.S. hun aandacht gaan 
richten op verschillende markten (zoals bijv. het Vroom en Dreesmann 
concern en OHRA (verzekeringen en reizen) in Nederland). Het verwerven 
van een aandeel in de voor deze bedrijven nieuwe markten kan door middel 
van fusies of ovemames. De grote bedrijven zullen steeds machtiger 
worden, terwijI de kleine bedrijven weggeconcurreerd zullen worden. De 
V.S. zullen op moeten passen dat hun economie niet verstart! 
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2.3 ABBEIDSVERHOUDINGEN 

Er zijn vele verschillen tussen de in de Verenigde Staten en de in 
Nederland bestaande arbeidsverhoudingen. Belangrijk in dit verband is het 
verschil ten aanzien van medezeggensehap. In Nederland is sprake van een 
drieledig model, bestaande uit vakbond, ondememingsleiding en een 
onafbankelijk - dat wil zeggen buiten de CAD. vallend - medezeggen
schapsorgaan, zoals bij ons de ondememingsraad. In de Verenigde Staten 
kent men een tweeledig systeem: vakbond en ondememingsleiding, die hun 
onderlinge verhouding geheel in de CAD.'s regelen: een formele, collectie
ve medezeggensehap ontbreekt. 

De aehtergrond van dit belangrijke verschil tussen Nederland en de 
Verenigde Staten is voor een groot deel te zoeken in de persoonlijkheids
structuur van de Amerikaanse werknemer, die gekenmerkt wordt door een 
hoge mate van zelfstandigheid. Hij heeft, gemiddeld, een hoge scholinp
graad en bij leeft in een grote economisehe ruimte. Dit alles leidt tot een 
grote mate van zelfstandigheid waarbij het de hoop van iedere Amerikaan 
is (was), voor zieh zelf te beginnen. Met zo een persoonlijke instelling 
rieht hij zieh als werknemer niet op eollectieve medezeggenschap, maar 
voelt bij zieh veeleer een individuele 'medezegger': hij voelt zieh als het 
ware een eenmansondememing, die met de werkgever verbonden is door 
een zakelijke overeenkomst. Dit komt tot uiting in een grotere mate van 
zelfstandigheid - en daarmee van democratie - in de werkplaats dan in 
Nederland meestal te vinden is. 

De geschetste verhouding tussen werknemer en ondememingsleiding in de 
Verenigde Staten vindt een zakelijk fundament in het feit dat de Ameri
kaanse vakbonden in vergelijking tot de Nededandse meer op conflict dan 
op samenwerking ingesteld zijn. Het ligt in de lijn van het bovenstaande, 
dat de Amerikaanse vakbond haar invloed meer op bescherming van de 
individuele werknemer dan op formele, eollectieve medezeggenschap rieht. 
Daamaast streeft zij vooral naar een zo hoog mogelijke geldelijke beloning 
voor haar leden: dit hangt samen met de ro1 van de inkomensomvang in de 
Amerikaanse samenleving als maatstaf voor het succes en daarmee status 
van de persoon. 
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2.4 BESTUVR 

De federale regering herust op de grondwet van 1787. Tussen de wetgeven
de, uitvoerende en rechterlijke macht (trias politica) ontwikkelden de 
Amerikanen een 'system of checks and balances' als atbakening van 
bevoegdheden ter voorkoming van onevenredig grote invloed van een van 
de machten. De wetgevende macht herust bij het Congress, een gekozen 
volksvertegenwoordiging, met een Senate (senaat) met 104 leden (2 per 
staat) en een House of Representatives met 435 leden, nationaal gekozen 
naar rata van bevoIking per staat. Ben congresperiode duurt 2 jaar, voor 
de senaat 6 jaar, maar iedere 2 jaar wordt eenderde door verkiezingen 
vernieuwd. De leden van het Congress dienen ook aandacht te besteden aan 
groeps- en individuele verlangens via het lobbying. 

Van de uitvoerende macht is de president het hoofd, residerend in het 
Witte Huis. Hij wordt voor een periode van 4 jaar gekozen (sinds 1951 
slecht is bij eenmaal herkiesbaar) en is regeringsleider en leider van de 
betrekkingen met het buitenland. Verder is bij opperbevelhebber van de 
strijdkrachten die bij in het buitenland zonder oorlogsverklaring kan 
inzetten (sinds 1973 beperkt tot 2 a 3 maanden). Het recht tot oorlogs
verklaring herost bij het Congress. Bij binnenlandse conflicten kan de 
president federale strijdkrachten inzetten. Hij heeft het recht van veto 
bij wetsvoorstellen. De we eeuw (met name de Tweede Wereldoorlog) 
bracht een grote machtstoename van de president met een evenredige groei 
van zijn corps van adviseurs en adviescommissies. De parlementaire 
democratie van de Verenigde Staten kent geen ministeriele verantwoorde
lijkheid. De leden van het kabinet worden door de president benoemd na 
toestemming van het Congress. Als 'Secretaries of State' zijn zij hoofden 
van departementen zonder bevoegdheid wetsvoorstellen in te dienen. De 
Verenigde Staten kennen een tweepartijenstelsel met de Democratic Party 
en de Republican Party. 

De regeringen van de 52 staten zijn overeenkomstig die van de federatie 
gestructureerd. Zij zijn autonoom (behoudens regelingen in strijd met de 
grondwet en federale wetten). De gekozen hoofden van de staten heten 
gouverneur. 
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2.5 STUDEREN IN DE VERENIGDE STATEN 

2.5.1 Inleidinl 

Wanneer er een studiereis naar de V.S. georganiseerd wordt door een 
universiteit, dan is het logisch iets te vermelden over het onderwijs in de 
V.S.. Misschien zijn er enkelen van ons die plannen hebben om te gaan 
studeren in de V.S., anderen willen misschien graag weten hoe onze 
collega's aan de andere kant van de oceaan worden opgeleid. Voor hen 
voIgt hier een algemene samenvatting van "Study in the United States", 
gepubliceerd door de Nederland-Amerika commissie voor onderwijsuitwisse
ling. 

2.5.2 Heionderwiisprommma 

Het onderwijsschema en de scholen die Amerikanen kunnen en/of moeten 
volgen is weergegeven in figuur 2.3. 
In het algemeen kunnen drie niveau's van onderwijs worden onderschei
den: 

- Elementary ofwel Primary education. 
- Secondary education. 
- Higher educatioa 

2.5.2.1 Elementaty and secondaty education 

Elementair en secundair onderwijs is voor kinderen in de leeftijd van zes 
tot achtien jaar (de zogenaamde Grades 1 tim 12). De normale onderwijs
vorm is het zogenaamde 6-3-3 programma. Dit programma is als voIgt 
opgebouwd, zes grades in de elementaire school, de volgende drie in junior 
high school en de laatste drie in senior high school. Ook zijn er een 
aantal andere organisatievormen mogelijk welke tot hetzelfde resultaat 
leiden. Dus ongeacht de gekozen vorm geldt, dat na de 12 jaar iedereen op 
een gelijk niveau dezelfde kennis heeft. 

Elementaire scholen onderwijzen in de fundamentele vaardigheden, zoals 
Iezen, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, gymnastiek en rekenea 

Op high schools zijn, in tegenstelling tot elementaire scholen de klassen 
gemengd. De scholen bieden een groot pakket van onderwerpen aan, waar
uit de studenten hun programma kunnen samenstellen (niveau en richting), 
bijvoorbeeld resulterend in toelating tot College/University, of een carriere 
in de handel of industrie. AfbankeUjk van de toekomstplannen van de 
student kan hij verschillende onderwerpen kiezen waarin hij examen doet 
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en een diploma krijgt. Wanneer een student naar een college of een 
universiteit wit krijgt hij de zgn. 'copies of transcript'. Dit is een 800rt 
aanbeveling die de school meegeeft, tevens moet bij enkelen testen doen 
die afgenomen worden door een 'College Board'. 
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...... « '--_______________ ----' Grade 

Fizuw 2.3: Schoolsysteem in de V.S .. 

2.5.2.2 Waher edugrtion 

De term 'higher education' wordt gebruikt voor onderwijs na het secun
daire onderwijs en bevat dus: junior of community colleges, technical 
institutes, college, universiteit, professional schools en institutes of 
technology. Toelating tot het hager onderwijs vergt meestal afronding van 
elementair en secundair onderwijs of een equivalent. 
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Instituten waar men een degree kan verkrijgen worden college of 
universiteit genoemd. Colleges zijn op geen enkele manier inferieur of 
lager in status dan universiteiten. Colleges werken echter voornamelijk met 
undergraduate studenten terwijI universiteiten daarnaast ook veel werken 
met graduate studenten en een aantal professional degree's hebben. In het 
algemeen kan men State en Private Universities onderscheiden. De eersten 
zijn gevormd en gesubsidieerd door een state government en de honoraria 
zijn lager dan die van de private's. Ook zijn de toelatingseisen lager, 
maar aan studenten van buiten de eigen staat of buitenlandse studenten 
hogere eisen worden gesteld. 

2.5,3 Universjteiten 

Ben universitaire studie is verdeeld in een undergraduate en een graduate 
studie. 

2.5.3.1 Under&filduate studies 

Het diploma B.A (Bachelor of Arts) of B.S. (Bachelor of Science) kan 
worden behaald door een specifiek aantal vakken (courses) te vollen en 
allen af te ronden binnen vier jaar. Vakken in de eerste 2 jaar heten de 
lower-division courses en de vakken in de laatste 2 jaar heten de upper
division courses. Aan het begin van elk studiejaar bepaalt een student met 
zijn mentor welke vakken hij dat jaar zal doen. De vakken die voor een 
BA/BS gedaan worden zijn in 3 groepen in te delen: 

1] General academic requirements 
Ook wei core courses genoemd. Deze vakken leveren de basis waaruit 
een student zijn degree opbouwt. Hierbij zitten bijna altijd 2 of 3 
vakken communicatie (Engels en speech) en verder vakken a1s natuur
en wiskunde, psychologie, bedrijfskunde en dergelijke. Deze vakken 
worden de eerste twee jaar gevolgd en vormen ongeveer 1/3 van het 
totaal aantal vakken. 

2] Requirements for the major 
Dit is eigenlijk de specialisatie van de studie en bepaalt dus in welke 
richting de student afstudeert. Zowel breedte als diepte in de studie
vakken is vereist. De vakken worden vaak gegeven in de vorm van 
seminars (te vergelijken met werkcolleges) in tegenstelling tot de 
lecture courses, welke men kan vergelijken met hoorcolleges. Vaak doen 
de studenten ook een specifiek studieproject a1s gedeelte voor hun 
'major'. De major vormt ook 1/3 van het studiepakket en de trend is 
om zoveel mogeUjk vakken te concentreren in een zo kort mogelijk 
tijdsbestek, zodat de student snel kennis van we heeft. 
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3] Elective courses 
Deze vakken kiezen de studenten zelf, hoowel de richting van het 
diploma bier toch enige eisen aan stell Ook is vaak voorkennis 
gevraagd bij bepaalde vakken. Bijvoorbeeld wanneer men development 
economic principles wil volgen moet men eerst een lower division course 
in economic principles volgen, welke dan ook als elective course wordt 
gegeven. Studenten die verder willen studeren nemen vaak electives 
binnen hun major field. Er zijn ook universiteiten die hun studenten 
verplichten vakken te nemen buiten hun hoofd discipline. 

2.5.3.2 Graduate studie 

Graduate studies beginnen na een Bachelor diploma en zijn meer gespecia
liseerd. De verschillende titels die behaald kunnen worden zijn: Master of 
Arts (M.A), Master of Science (M.S.), Doctor of Philosophy (Ph.D.), Doctor 
of Education (Ed.D.) en Doctor of Science (Sc.D.). Er bestaan geen pure 
onderzoekstitels. Zowel het doctoraat als de master's worden gegeven in 
courses waarin studenten hun kennis mooten verbreden en uitdiepen en 
verder mooten ze een bepaald onderwerp verder onderzoeken. De courses 
kunnen weer op verschillende manieren gegeven worden. Vele courses 
worden beoordeeld aan de hand van de participatie tijdens lessen, 
tentamens en bijbehorende 'papers' (klein onderzoek). Dit proces van 
continu bezig moe ten zijn heeft vaak een werkbelasting tot gevolg welke 
Nederlandse studenten onwaarschijnlijk zwaar vinden. Echter de grote 
varieteit aan vakken werkt weer stimulerend. Het is ook toegestaan om 
vakken te nemen buiten de eigen discipline en interdiscipline diploma's 
worden vaak aangeboden. 

Tot voor kort was het zo dat voor een graduate studie een buitenlandse 
taal beheerst moost worden (voor een doctoraat zelfs twee). Veel universi
teiten vereisen nu echter vaardigheden met computers en statistiek. In 
zowel talen als in die 'onderzook-vaardigheden' worden courses gegeven, 
zodat studenten snel op het gewenste niveau zitten. 
Masters diploma'S zijn te verdelen in 2 categorieen, namelijk de academic 
degree en de professional degree. De eerste breidt de kennis uit van het 
eerst behaalde diploma en leidt tot een carriere in het onderwijs of 
onderzoek. De tweede zorgt ervoor dat de student wordt opgeleid voor een 
bepaalde baan in het bedrijfsleven. 

Academic master's dearee 

Wanneer op een graduate-afdeling van een universiteit een academic 
master's degree van 30 of 36 semesteruren gegeven wordt, dan is niet 
precies te zeggen hoe lang de studie zal duren. Dat is afbankelijk van hoe 
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goed is een student voorbereid op de studie en hoe hard er gewerkt 
wordt. Ben 30 semesteruren diploma kan redelijkerwijs worden behaald in 
een jaar plus een zomer, maar sommigen doen er twee jaar over. Vaak is 
op een universiteit de mogelijkbeid een academic master's op twee 
manieren te behalen, d.m.v. wat minder vakken en een soort eindscriptie/ 
opdracht (master thesis). Sommige universiteiten, meestal de beter bekende, 
accepteren geen studenten voor humanities en social sciences (sociale 
wetenschappen) voor een master's opleiding. WeI vaak voor een Ph.D. 
opleiding. Meestal wordt op weg daar naar toe een master's uitgereikt. Het 
is belangrijk dergelijke zaken uit te zoeken voordat men een universiteit 
aanschrijft. 

Professional masters dem-ee 

Het professional master's diploma omvat budgeteren, investeren, finan
cieren, business administration, public administration, international rela
tions, urban of regional planning, communications, journalism, social 
welfare, public health en bijvoorbeeld health administration. Deze disci
pline's kunnen elkaar overlappen en de verschillende universiteiten zullen 
ze op een andere manier aanbieden. Bijvoorbeeld de ene universiteit heeft 
een aparte school voor public affairs, terwiji de ander dat combineert met 
internationale betrekkingen en een derde combineert het weer met business 
administration. 

Het professional master's diploma is meer specifiek gericht dan een acade
mic diploma. Meestal is de studie opgebouwd uit 2 jaar waarbij in het 
eerste jaar, 4 of 5 hoofdonderwerpen worden behandeld en in het tweede 
jaar voIgt dan een SOOrt specialisatie binnen de hoofdstudie (Werktuigbouw 
bijvoorbeeld). In tegenstelling tot de academic master's degree worden hier 
geen talen gevraagd en is er geen mogelijkbeid voor een zgn. thesis. Vaak 
wordt geen undergraduate diploma vereist, weI een relevante hoeveelheid 
kennis in het betreffende vak. 

2.5.4 Creditsysteem en Gradinmsteem 

Om aan te geven hoever een student is met een bepaald yak krijg! hij 
zogenaamde course-units ofwel credits. Wanneer men een bepaald yak 1 
lesuur in de week heeft gedurende een semester dan krijgt men 1 credit. 
Voor een undergraduate student is het normale programma zo'n 15 - 17 
credits voor een semester of 12 - 15 credits voor een quarter. Ben quarter 
is te vergelijken met ons trimester en het vierde quarter vindt plaats in 
de zomervakantie (4/5 weken). De graduate studenten doen gemiddeld zo'n 
9 - 12 credits per quarter. 
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Veel universiteiten en college's drukken hun resultaten uit in letters: A is 
superieur; B is hoven het gemiddelde; C is het gemiddelde; D is onder het 
gemiddelde; E en F is mislukt. Undergraduate studenten moeten een 
gemiddelde hebben van C niveau. Is het gemiddelde daaronder, dan wordt 
men een quarter op proef gesteld en indien de cijfers niet opgehaald zijn, 
kan men van school gestuurd worden. De graduate studenten dienen 
gemiddeld een B te halen. Veel scholen maken echter gebruik van een 
'pass-fail' systeem. Indien voor een course een voldoende gehaald wordt 
krijgt men de credits (pass), anders krijgt men geen credits (fail) en kan 
het bijvoorbeeld opnieuw geprobeerd worden. 

De prestaties worden uitgedrukt in grade points: A=4, B=3, C=2, D= 1, E en 
F=O. Hiermee kan dan het Grade Point Average berekend worden (zie 
figuur 2.4). 

Grade Units (credit hours) 

A = 4 x 3 
B = 3 x 4 

7 

Grade Points G.P A. 

12 
12 

24 3.4 

Firuur 24; VOOfbeeld van de berekening van de G.P.A .. 

Examens zijn in het aIgemeen schriftelijk en aan het einde van een 
course. Sommige universiteiten vereisen een soort eindexamen waarin aIle 
hoofdvakken geexamineerd worden. 

Het overstappen naar een andere universiteit of college is mogelijk. Net 
als in Nederland behoudt men dan meestal zijn credits (vrijstellingen). Elke 
universiteit kan hierover echter anders beslissen. Verder dient rekening 
gehouden te worden met een grotere concurrentiestrijd op een andere 
school. Een 'logisch' tijdstip om over te stappen is na 2 jaar. In principe 
kan men echter na elke term (quarter dan weI semester) overstappen. 

2.S.S Doctoraat 

Een doctoraat bestaat meestal uit minstens 1 jaar extra courses volgen na 
het master's diploma en dan nog een afstudeerwerk, 300 a 400 pagina's 
publiceerbare kwaliteit. Studenten moeten, voordat ze aan hun opdracht 
beginnen eerst, examens doen in alle vakken die gedaan zijn. Tevens wordt 
bekeken of hun kennis op taalgebied nog bijgespijkerd moet worden. Deze 
examens heten candidacy of preliminary exams. Deze examens zijn zowel 
mondeling a1s schriftelijk en bestaan uit 4 onderwerpen uit de hoofdrich
ting en 1 onderwerp van daarbuiten. De studie wordt afgesloten met een 
afstudeervoordracht. 
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Op papier is een Ph.D. een 4 jarige opleiding na het Bachelor diploma, het 
wordt echter zelden binnen 5 of 6 jaar behaald omdat veel studenten 
assistentschappen hebben. 

Tot slot bestaat er ook nog zoiets als non-degree studenten welke dus 
geen diploma krijgen, maar weI met toestemming van een professor bij een 
vakgroep kunnen studeren. Dit is voor ons echter niet van belang zodat 
bier verder niet op in wordt gegaan. 

2.5.6 Toelatingseisen 

Hier wordt gesproken over toelating, op graduate, master's en Ph.D. 
niveau. De eisen zijn: 

- Undergraduate degree en academic record. 
- English proficiency test (TOEFL) 
- Qualifying test, afh. van universiteit. 

Undergraduate degree, dit is een toelatingseis voor Amerikaanse studenten. 
Vertaald naar Nederlandse titels, diegene die drs., ir. of mr. zijn, kunnen 
worden toegelaten voor een Master's of een Ph.D. studie. Sommige 
universiteiten laten aileen studenten toe op Master's niveau, waarna 
eventueel kan worden overgestapt naar het Ph.D. niveau. 

HBO-studenten worden meestal toegelaten op het Master's niveau. Soms 
moeten de studenten echter eerst bewijzen of het haalbaar is door 
bijvoorbeeld een semester met undergraduate studenten mee te lopeno 

AIle buitenlandse studenten moeten een TOEFL doen, Test Of English as a 
Foreign Language. Hoe die er precies uit ziet voert bier te ver om te 
behandelen. 

Elke universiteit heeft zijn eigen toelatingstesten, vaak ook worden die 
gecombineerd. 

2.5.7 Studiekosten in de V.S. 

Buitenlandse studenten die op een universiteit willen studeren zullen zich 
van te voren moeten bedenken wat de kosten zijn van hun studie. Wanneer 
zij zich aanmelden voor een jaar, moeten ze voor aanvang van dat jaar 
kunnen laten zien waar hun fmancicle middelen vandaan komen. Voor het 
verkrijgen van een visum is dit eveneens noodzakelijk. 
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Men lean er Diet van uitgaan het studeren te betalen door te werken. 
Buitenlandse studenten mogen namelijk niet buiten de campus werken en 
aldaar Diet meer dan 1()"15 uren per werk. AI met al is het niet mogelijk 
meer dan $1000 te verdienen per jaar. 

In tegenstelling tot de Nederlandse universiteiten moet in de V.S. een 
aardig bedrag aan honoraria betaald worden. Het verschilt nogal per staat 
en ook zijn er verschillen tussen state- en private-universities. Bovendien 
moeten studenten die uit een andere staat komen, op een state university 
ook nog collegegeld betalen. 

Het dagelijks onderhoud lean ook nogal verschillen, niet alleen per persoon 
(andere leefstijI), maar het verschilt ook per woongebied (oost- of 
westkust). Aan de oostkust, California, moet gerekend worden op zo'n $600 
tot $700 per maand. In minder dichtbevolkte gebieden zal het $500 tot $550 
zijn. Dan zijn er nog de extra kosten, boeken $300 tot $500 per jaar en 
verzekeringen $200 to $400 enz.. Ook kunnen er extra kosten ontstaan 
wanneer de studenten-huisvesting in de zomervakantie sluit. Ben overzicht 
van de kosten voIgt hieronder. 

Less expensive 
High cost Private or High Low cost 

Private cost State State 
University University University 

tuition and fees 11,000 5,000 4,000 
(honoraria eo c:oIlegegeld) 
room and board 5,000 5,000 5,000 
books and supplies 500 500 300 
incidentals 1,500 1,500 1,200 

total costs $18,000 $11,000 $8,000 
(9 college-maandeo) 

FiJIuur 2.5; Studiekosten van 1M jaor. 

Dit zijn dollars. In guldens omgerekend (met de huidige koers), is het 
ongeveer het dubbele, voor 66n jaar! 

Tot slot: De Verenigde Staten; mooi land! Je kunt er een prima opleiding 
krijgen maar je moet er ook een prima prijs voor betalen. Tevens is het 
zaak dat men goed uitzoekt welke universiteit men aanschrijft, omdat 
gelden en mogelijkbeden vaak ver uiteen liggen. Mensen die echter in de 
V.S. gaan studeren zullen tot het uiterste knokken om diploma's te behalen 
omdat het anders een te dure zaak wordt. 
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2.6 FRANCHISING 

2.6.1 Inleidinl 

De snelle ontwikkelingen in technisch en commercieel opzicht maken het in 
veel gevallen voor jonge en ldeine bedrijven extra moeilijk zich staande te 
houden. Vooral in de detaHhandel, waar allerlei ontwikkelingen elkaar 
bijzonder snel opvolgen en de concurrentie steeds heviger wordt. Vandaar 
dat er van oudsher gezocht is naar samenwerkingsvormen waarin de 
voordelen van groot- en ldeinschaligheid worden gecombineerd. De 
inkoopvereniging en het vrijwillig filiaalbedrijf zijn daarvan voorbeelden. 

De laatst jaren lijkt vooral de in de V.S. ontstane franchise-formule voor 
veel grote en ldeine detaillisten de meest geschikte oplossing om te 
overleven. 
Wat is franchising? 
Wat zijn de mogelijkbeden? 
En waaraan ontleent franchising zijn bestaansrecht? 

2.6,2 Ontstaan yan franchisinl 

Franchising is tot ontwikkeling gekomen in de Vereoigde Staten rond de 
eeuwwisseling en na de Tweede Wereldoorlog heeft het ook in Nederland 
zijn opgang gedaan. De jaren '60 hebben veel tot de verdere ontwikkelin& 
bijgedragen door de opkomst van het consumentisme, de kostenstijgin&en, 
hoge investeringen door de toenmalige inflatie en de toenemende 
vakspecialisatie. 

2.6.3 Francbisinl in bet aleemeen 

Binnen het distributiegebeuren, dat wil zeggen in de structuur van de 
distributie, zijn organisatorisch verschillende vormen ontstaan. In eerste 
instantie was er sprake van samenwerking tussen de schakels in het 
distributiekanaal, terwiji later mede ais gevoig van de toenemende macht 
van de groothandel deze samenwerkingsverbanden zijn uitgeifoeid tot 
hechte organisaties. Franchising is zo'n samenwerkingsvorm net a1s de 
inkoopvereniging, het vrijwillig filiaalbedrijf en service-merchandising dit 
zijn. 
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Samenwerken houdt hierbij in dat de ondernemingen in juridisch en fiscaal 
opzicht gezamenlijk activiteiten ontplooien en zich in die zin aan elkaar 
binden. Er is sprake van cornmercleIe samenwerking wanneer wordt samen
gewerkt op het gebied van de in- en verkoop in de meest ruime zin. Er 
zijn twee basisvormen van commerciiHe samenwerking, namelijk vertikaIe 
en horizontale commerciele samenwerking. 

Bij vertikale samenwerking betreft het samenwerking tussen ondernemingen 
die t.O.V. elkaar een verschillende plaats in de bedrijfskolom innemen, zoaIs 
samenwerking tussen grossiers en detaillisten en het vrijwillig filiaalbedrijf. 

Bij horizontale samenwerking betreft het twee of meer ondernemers die 
werkzaam zijn op dezelfde plaats binnen een bedrijfskolom, een voorbeeld 
hiervan is de winkeliers inkoopvereniging in de detailhandel. Als vier 
belangrijkste en bekendste commercitHe samenwerkingsverbanden kunnen 
worden onderscheiden: 
1] Het vrijwi1lig filiaalbedrijf 
2] De inkoopvereniging 
3] Franchising 
4] Service-merchandising 

In het aIgemeen worden de eerste twee vormen gerekend tot de samenwer
kingsyerbanden. terwijl de beiden laatste vormen gekenschetst kunnen 
worden aIs samenwerkingsformules. Bij samenwerkingsverbanden is de 
inhoud van de samenwerking het resultaat van een groeiproces en onder
ling overleg tussen de samenwerkende ondernemingen. In het gevaI van 
samenwerkingsformules wordt door de partijen samengewerkt op basis van 
een concept (de formule), ontwikkeld door een van de partijen. 

2.6.4 FranchisiDI 

In de kern is franchising een systeem van distributie van goederen en 
diensten, dat de beste eigenschappen van een groot filiaalbedrijf combi
neert met die van een zelfstandig ondernemerschap. Het is een moderne 
manier van organisatie van de distributie waarvan moeilijk een exacte 
definitie te geven is. Dit is niet verwonderlijk, omdat in verschillende 
bedrijfstakken samenwerkingsvormen voorkomen die aIle onder de noemer 
franchising zijn te rangschikken, maar die verschillen in concrete 
uitwerking. De definitie die de "International Franchise Organisation" geeft 
luidt: 

"Ben continue samenwerking waarbij de franchise-gever aan de franchise-nemer een 
privilege verstrekt om op een bepaalde wijze zaken te doen, hem daarbij assisteert 
bij organisatie, training, verkoopwijze en bedrijfsvoering, waar een fmancicle vergoe
ding van de zijde van de franchise-nemer tegenover staat". 
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245 Kenmerken yan franchisina 

Na enkele definities van het begrip gegeven te hebben volgen hier de 
belangrijkste kenmerken van franchising: 

- Franchising is een hechte samenwerkingsvorm tussen een franchise
gever en meerdere franchise-nemers op basis van overeengekomen 
spelregels. 

- Bij franchising is sprake van wllsovereenstemming, die normaliter 
wordt verwoord in de strakke vorm van een schriftelijke overeen
komst (het contract). 

- Deze overeenkomst houdt niet alleen rechten maar ook verplichtingen 
voor de samenwerkende partijen in. 

- Het exploitatiesysteem heeft normaliter betrekking op de afzet van 
goederen en diensten aan de consument. 

- Het systeem omvat veelal een bepaalde winkelinrichting en assor
timentssamenstelling, een handelsnaam, een embleem, een bepaalde 
vormgeving van het exterieur en/of interieur, een bepaalde wijze van 
verkoopbevordering, geadviseerde verkoopprijzen, marktonderzoek, 
enz .. 

- Er is dus sprake van een grote uniformiteit tussen de afzonderlijke 
vestigingen. Bij de consument wordt aldus de indruk gewekt dat hij 
te maken heeft met een filiaalketen. 

- In de overeenkomst worden gewoonlijk afspraken vastgelegd m.b.t. de 
inkoop door de franchise-nemer (bij contractleveranciers), bijstand 
door de franchise-gever (marktonderzoek, systeemontwikkeling, 
opleiding van personeel, bedrijfsformatie, enz.), collectieve reclame en 
financiele bijdragen van de franchise-nemers aan de gever als vergoe
ding voor het gebruik van het systeem en door de gever te verstrek
ken diensten en andere te verrichten systeemonderhoudswerkzaam
heden, de 'fee' genaamd. 

2.6.6 yoor- en nadelen yan franchislna 

Ben franchise-overeenkomst kent natuurlijk voordelen en nadelen voor 
zowel franchise-gever als franchise-nemer. Het belangrijkste voordeel van 
franchising ligt in de combinatie van de voordelen van klein- en groot
bedrijf, zoals persoonlijke inzet van de franchise-nemer, flexibiliteit op 
lokaal niveau en schaalvoordelen. Vervolgens wi! ik enkele specifieke voor
en nadelen voor beide partijen behandelen. 
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2.6.6.1 \loordelen van de franchise-~yer 

- MogeUjkbeid tot snelle expansie. 
De investeringen die de franchise-gever moet verrichten voor een 
snelle expansie zijn beperkt ten opzichte van het openen van eigen 
filialen, daar de franchise-nemer een deel van de investeringen voor 
eigen rekening neemt. 

- Motivatie. 
De persoonUjke inzet van een franchise-nemer, die een zelfstandige 
ondernemer is, is groter dan die van een filiaalchef in loondienst. 

- Decentralisatie van personeelsprobleem. 
De franchise-nemer is verantwoordelijk voor het aannemen en 
motiveren van zijn eigen personeel. 

- Risicospreiding. 
Door de relatief geringe investering van de franchise-gever blijft het 
risico beperkt. Ook hoeft een faillissement van een franchise-nemer 
geen rampzalige gevolgen voor de gehele franchise-organisatie te 
betekenen. 

- Controle over het distributie-kanaal. 
Het eigen afzetkanaal is te positioneren in de markt. 

- De mogelijkbeid een inkomen te verwerven uit de 'verhuur' van de 
formule, daar de franchise-nemer immers betaalt voor het gebruik van 
de formule. Bovendien worden potentitHe concurrenten in de keten 
opgenomen. 

2.6.6.2 Nadelen yoor de franchise-~yer 

- Vrij lange aanloopperiode en hoge aanloopkosten van een franchise
keten. Er zal eerst een formule ontwikkeld en beproefd moeten 
worden in eigen filialen alvorens deze formule kan worden geexploi
teerd. 

- Decentralisatie van beleidsbeslissingen vanwege de zelfstandigbeid van 
de franchise-nemer. 

- Geringere inkomsten uit de aangesloten vestigingen, wanneer deze 
worden vergeleken met eigen filialen. 

- De controverse tussen vestigingen behorende tot de keten en 
mogelijke andere men die de desbetreffende produkten van de 
franchise-gever in zijn hoedanigheid als producent of grossier 
betrekken. 
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2.6.6.3 Yoordelen yoor de franchise-nemer 

- Beperkingen van het ondememersrisico, aangezien de formule in de 
meeste gevallen reeds in eigen filialen van de franchise-gever is 
beproefd en de formule en de naam al een zekere bekendheid 
genieten. 

- De franchise-nemer kan profiteren van faciliteiten, zoals research en 
reclame, die de franchise-gever kan bieden. 

- Schaalvoordelen door een professioneel en grootschalig inkoopbeleid. 
- Betere toegang tot vermogensbronnen. 
- Behouden zelfstandigheid. 
- Atbakening van het werkgebied. 

De franchise-nemer verkrijgt veelal de exclusieve rechten tot eebruik 
van de formule en de verkoop van de produkten binnen een bepaalde 
regio. 

- Het kunnen afstoten van bepaalde beleidszaken. 

2.6.6.4 Nadelen voor de franchise-nemer 

- Beperkte tlexibiliteit omdat de franchise-nemer zich contractueel 
. heeft verplicht bepaalde voorschriften te volgen. 

- In veel franchise-contracten bestaan royalty fees uit een percentaie 
van de omzet, ongeacht de winst. 
Er kan verzadiging optreden a1s er teveel franchise-filialen binnen 
een bepaald gebied gevestigd zijn. 
Verlies van de eigen identiteit. 
Regiobeperking, waardoor de franchise-nemer zijn verkoop-promo
tionele activiteiten slechts binnen zijn regio mag ontwikkelen. 
De eventuele inkoopverplichtingen. 
De franchise-nemer kan vast komen te zitten aan een overeenkomst 
om goederen te kopen van de franchise-gever ongeacht het feit of hij 
elders goedkoper kan kopen. 

2.6.7 Financiije aspect:en van francbisinl 

Hieronder is een overzicht van de verschillende kosten die aan een 
franchise-organisatie kleven gegeven. 
1] Kosten van een franchise-keten. 
2] Kosten voor de franchise-gever: 

Voorfase: 
- Vooronderzoek. 
- Testfase (in pilotstores). 
- Introductie van de keten. 
- Ontwikkeling en uitbouw van de keten. 
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Operationeel: 
- Continu marktonderzoek. 
~ Vestigingsplaatsonderzoek. 
- Collectieve rec1ame. 
- Administratieve begeleiding. 
- Scholing. 
- Persoonlijke begeleiding. 
- Georganiseerd overleg met franchise-nemers. 

3] Kosten voor de franchise-nemer. 
- Entreegeld (eenmalig). 
- Periodieke afdracht van royalties (in % van de omzet of winst). 
- Jaarcontributie. 
- Verhoging op inkoopprijs van goederen gekocht bij franchise-gever. 
- Huur- en lease fees (uitrusting en winkelinrichting worden vaak 

geleased door de franchise-nemer). 

Het spreekt vanzelf dat de kosten in elke franchise-organisatie anders 
opgebouwd zullen zijn, afhankeUjk van de intensiteit van de franchise, 
geboden diensten door de franchise-gever, enz.. De bovengenoemde kosten 
zijn dus mogelijke kosten. 

Het is onmogelijk gezien de omvang van dit verslag franchising uitgebreid 
te behandelen. Punten die niet aan bod gekomen zijn maar weI de moeite 
van het behandelen waard zijn, zijn bijvoorbeeld: 

- Financiering van een franchise-keten. 
- De juridische aspecten van franchising. 
- De verschillende vormen van franchising. 
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Boofdstuk 3 

CAD/CAM 

3.1 GKAFISCHE STANDAARQEN Bll CAD/CAM-TOEPASSINGEN 

3.1.1 Inleidina 

Voor moderne industriebedrijven is een belangrijke vereiste voor econo
Misch succes het kunnen opslaan, ontwikkelen, verwerken, overdragen, 
archiveren en hergebruiken van informatie. Deze omgang met informatie is 
slechts mogelijk, indien er hulpmiddelen voor een open communicatie 
aanwezig zijn. 

Door algemeen aanvaarde diensten en protocollen (sets van voorgeschreven 
procedures) wordt het mogelijk gemaakt om verschillende gebieden te 
verbinden en te integreren, welke voordien ver van elkaar gescbeiden 
waren. Hieruit ontstaan genormeerde communicatie-interfaces. 

Een en ander brengt met zich mee dat men steeds meer afziet van het 
genereren van optimale deeloplossingen, maar daarentegen de aandacht 
gaat vestigen op het komen tot goede integrale oplossingen. 

Het voorgaande verhaal geldt zeker ook voor grafische CAD/CAM
systemen. Door de explosieve groei zijn er grote groepen van deze 
systemen verkocht waar je helemaal niet mee verder kunt, omdat ze 
gebonden zijn aan bepaalde (beperkte) apparatuur waarvan de software niet 
kan worden overgebracht naar een ander systeem. 
Er bestaat dus een dringende behoefte aan standaardisatie. 

De essentie van zulke standaarden is bet mogelijk worden van het 
transporteren van CAD-toepassingen door verscbillende software en 
hardware arcbitecturen. Op deze Manier wordt bet mogelijk dat vrijwel 
ieder toepassingsprogramma data kan uitwisselen met een willekeurige 
ondersteunende grafiscbe installatie (bijv. een stelsel monitoren). 

3.1,2 Computerarafiek 

Figuur 3.1 geeft een overzicht van de hedendaagse grafische standaarden 
en interfaces binnen de computergrafiek. 

Centraal in dit overzicht staan het tweedimensionele GKS (grafiscb kern
systeem, GKS-3D, het oudere CORE en in de nabije toekomst pmGS (zie 
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paragraaf 3.1.3), dat dynamiscbe beeldstructuren kan verwerken. Deze 
grafiscbe systemen (standaarden, voorzover ze officieel erkend zijn) zijn in 
bun functies door overeenkomstige normen in een taalonafbankelijke vorm 
vastgelegd 

\ toepassing A 1 1 toepassing B 1 

I 
GKS 

I 
IGKS-3D I CORE PHIGSI 

driver I Idriver 

Iwerkstationl apparaat Idatabasel 

Fiuuur 3.1: Overzicht van grafische standaartkn en interfaces. 

bv. CAD,simulatie 

toepassingsinterface 

programmeertaal: 
FORTRAN, Pascal, Ada, C 

functionele 
systeeminterface 

grafische systemen 

werkstationinterface 
(Computer Graphics 
Interface CGI) 

werkstations, 
apparaten + driver, 
database + driver 

(Computer Graphics 
Metafile CGM) 

Opdat grafiscbe functies van deze systemen door een grafisch toepassings
programma binnen een gebruikelijke programmeertaal geprogrammeerd 
kunnen worden, moeten ze zo omgezet worden dat ze aan de concepten en 
constructies van deze programmeertalen tegemoet komen. 
De genormeerde grafiscbe systemen zijn toepassingsonafhankelijk gedefi
nieerd. Zo is verzekerd dat alle belangrijke toepassingsgebieden van de 
computergrafiek zoals CAD. simulatie, enz. van deze systemen gebruik 
kunnen maken. 
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Grafiscbe systemen bebben voor bet tot stand brengen van beelden en voor 
de interactie met een gebruiker een interface met grafische toestellen of 
grafiscbe werkstations nodig. Overigens wordt onder een grafisch werksta
tion verstaan: een bardware / software combinatie die een gebruiker de 
benodigde faciliteiten verschaft voor de wisselwerking met en de creatie 
van grafische informatie. 

De werkstation-interface (Computer Graphics Interface; CGI) verschaft 
functies en opties voor de dialoog tussen grafische systemen en grafische 
werkstations. Vaak is er voor de aanpassing tussen werkstationinterfaces 
en specifieke apparaatinterfaces een speciale drive nodig. Verder bebben 
grafische systemen ook een interface met een gestandaardiseerde apparaat
onafhankelijke database (Computer Graphics Metafile; CGM, GKS Metaf"l1e; 
GKSM), waarin beelden kunnen worden opgeslagen en die het mogelijk 
maakt informatie tussen verscbillende systemen uit te wisselen. 

3.1.3 De Grafische S,ystemen 

3,1,3.1 GKS (Grafisches Kern System) 

GKS is een grafiscbe standaard voor toepassingsprogrammeurs. Het is 
oorspronkelijk in de jaren '70 ontwikkeld door het Deutcbes lnstitut fUr 
Normung, later vooral onder Britse stempel verder ontwikkeld. Het is zowel 
een DIN- als een ISO-norm, en kan dus met recbt een grafiscbe standaard 
genoemd worden, ook al omdat ze over de gehele wereld wordt toegepast. 

De GKS-norm definieert een uniforme interface tussen toepassingspro
gramma's en hardwareconfiguraties bestaande uit input/output-apparaten. 
GKS verschaft de basisfuncties voor bet ontwikkelen van computergegene
reerde tweedimensionale grafiscbe beelden. 
Het ondersteunt de interactie tussen de toepassing (bijv, CAD) en het 
werkstation door bet verscbaffen van functies tot dialoogsturing, door bet 
verwerken van invoergegevens afkomstig van een gebruiker, door het 
structureren van be elden en door bet manipuleren van beeldgedeelten. 

GKS stelt zijn mogelijkbeden onafhankelijk van de gebruikte grafiscbe 
toestellen ter bescbikking. Dit wordt bereikt door grafische input- en 
outputapparaten te modelleren tot abstracte werkstations, die d.m.v. een 
interface met bet kernsysteem verbonden zijn. Br zijn inputwerkstations 
(keyboard, licbtpen, tablet, enz.), outputwerkstations (monitor, plotter, 
printer, enz.) en input/outputwerkstations (bijv. computer met monitor en 
keyboard). 
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Er zijn zes basisfuncties binnen GKS voor de uitgave van graflSche 
informatie. Deze 'outputprimitives' zijn abstracties van de elementaire 
acties die een apparaat kan uitoefenen. Het betreft: 
1 J Polymarker: symbolen gelokaliseerd op een gegeven positie, bijv. een 

vierkantje dat een geometrisch punt moet kenmerken. 
2] Polyline: set verbonden lijnen gedefinieerd door een rij punten. 
3] Text: karakterstrings op een gegeven positie bijv. een woord. 
4] Fill area: gebied gemarkeerd door een patroon van strepen, een kleur, 

enz.. 
5] Pixel array: matrix van punten, ieder met eigen kleur. 
6] Generalized Drawing Primitive: (=gegeneraliseerd tekenelement) cirkel

boog, elliptische boog, splinecurve, enz. gekarakteriseerd door additione
Ie data, bijv. radius, booghoek. 

De uitgave-elementen worden voorzien van geometrische eigenschappen 
(attributen), bijv. kleur, streepsterkte, lijntype. Yoor ieder attribuut is er 
een speciale GKS-functie. Tezamen met de attributen worden de uitgave
elementen tot segmenten samengebracht, waarop de belangrijkste operaties 
plaatsvinden: 

- Transformaties. 
- Kopieren en invoegen. 
- Omnoemen. 
- Zichtbaar/onzichtbaar maken. 
- WeI of niet oproepbaar. 
- Naar voren halen. 
- Scbrappen. 
- Naar prioriteiten ordenen. 

Logische inputapparaten worden in GKS in klassen ingedeeld, afhankelijk 
van de operatie die ze uitvoeren: 

- Lokaliseren: Het leveren van de in GKS-coordinaten omgezette 
positie en de gebruikte omzettingsfunctie bijv. licht
stift, stuurknuppel. 

- Ujnen zetten: Het leveren van een rij in GKS-coordinaten omge
zette punten en de gebruikte omzettingsfunctie, 
bijv. tabletstift. 

- Waarden geven: Het leveren van een decimaal getal, bijv. toetsen
bord. 

- Uitkiezen: Het leveren van een positief getal als kenmerk van 
een gekozen functie uit een hoeveelheid van alterna
tieven, bijv. menu-ingave. 

- Tekst geven: Het leveren van een alfanumerieke tekenrij, bijv. 
toetsenbord. 

Yoor het opslaan van grafische informatie bevat GKS een database: 
GKS-Metaflle GKSM, welke gebruikt kan worden voor het opslaan van 
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grafische data, data-uitwisseling tussen verschillende systemen en het 
bewaren van een zitting voor het geval dat het systeem uitvalt. 

Samenvattend kan men stellen dat GKS tot doel heeft de uitwisseling 
tussen grafische programma's en verschillende grafische apparaten te 
garanderen. GKS bevat daartoe interfaces met het toepassingsprogramma, 
interfaces met grafische apparaten via apparaatonafhankelijke driverinterfa
ces en een GKS-Metafile voor tussenopslag van grafische en met-grafische 
data (zie figuur 3.2). 

software GKS hardware 

I I 
I I toestel- monitor I I , drive A I 

CAD- .. GKS- , , 
programma , software I 

I I 
I ~ toestel monitor I 

r B , , drive ! I , I 
I I 

GKS-
m metafile 

Ff:uur 3.2; Het GKS concept. 

3.1.3.2 GKS-3D 

GKS is een tweedimensionaal grafisch systeem. Het komt tegemoet aan een 
groot deel van de toepassingen. Er zijn toch toepassingsgebieden waarvoor 
een driedimensionaal grafisch systeem wenselijk is. Hiervoor is GKS-3D dat 
naadloos een uitbreiding op GKS vormt in ontwikkeling. De GKS-norm 
wordt daardoor niet veranderd. 

3.1.3.3 CORE 

CORE is een andere grafische standaard, die eerder werd voorgesteld dan 
GKS. Het verricht dezelfde functie als GKS. Terwijl laatstgenoemde nu 
internationaal meer wordt geaccepteerd, wordt CORE door bepaalde 
groeperingen nog steeds aanbevolen. Hoewel de standaarden overeenkomsten 
vertonen, kunnen er toch genoeg verschillen aangestipt worden: 
1] GKS wordt meer geaccepteerd en is veel meer een wereldwijde 

standaard. 
2] CORE is FORTRAN-gebonden (lijst van routinenamen, aangeroepen 

reeksen en datatypen), GKS daarentegen met 
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3] GKS is (eigenlijk was sinds de ontwikkeling van GKS-3D), tweedimen
sionaal, CORE is driedimensionaal. 

4] Het concept van werkstations, zoals voorgesteld in GKS, is een voordeel 
boven CORE. Bovendien wordt in GKS de interface tussen het apparaat
atbankelijke en -onatbankelijke deel van het systeem geldentificeerd. 

3.1.3.4 PmGS 

Het tweedimensionale GKS is niet volledig toereikend in zijn concept, 
vooral wat betreft: 

- Het inbedden van parallel processing (het tegelijkertijd laten lopen 
van meerdere processen). 

- Real-time simulatie (dus in dynamische toepassingen). 
- Het hierarchisch structureren van grafische objecten. 

Voor deze functie-uitbreiding is PHIGS (Programmer's Hierarchical Interac
tive Graphics Standard) ontwikkeld. Het is een voorgestelde grafische 
standaard voor toepassingen die snel wisselende beelden vereisen, zoals 
real-time simulatie. Veel van deze toepassingen benodigen ook driedimensi
onale capaciteiten die meer gespecialiseerd zijn dan degenen die GKS 
verschaft. 

Grafische objecten worden in GKS op ingrijpende wijze gestructureerd en 
ondergebracht in zogenaamde 'structuren', die op hun beurt geplaatst 
worden in een uit verschillende niveau's opgebouwde hierarchische grafiek
database, die op zich gecentraliseerd is. Deze structuren kunnen t.o.v. 
elkaar geometrisch of hierarchisch gerelateerd zijn. 

Door deze gestructureerde definiering van data kunnen beelden gezamenlijk 
subsymbolen gebruiken en kunnen toepassingsprogramma's snel en gemakke
lijk beeldbeschrijvingen definieren en modificeren. 

Deze hierarchische structurering van grafische informatie is zeer verschil
lend van die in GKS. Daarin wordt data niet volgens rangorde opgeslagen, 
maar op een niveau in zogenaamde 'segmenten'. 

Ben belangrijke capaciteit van PHIGS, die in GKS ontbreekt, is de 
mogelijkbeid tot het bewerken van structuren door het samenvoegen of 
scbrappen van bepaalde structuurelementen. Hierdoor kunnen zowel simpele 
veranderingen aan een grafisch beeld als complexe veranderingen aan 
hierarchische relaties tussen structuren worden aangebracht. 

Om het succes van het gebruik van standaarden binnen de computergrafiek 
te dienen hebben de ontwerpers van GKS en PHIGS ervoor gezorgd dat aIle 
gebieden, die qua concept identiek zijn, technisch compatibel zijn. 
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Er bestaan veel overeenkomsten russen PHIOS en OKS. De pmos
uitgave-elementen (outputprimitives) zijn overgenomen van OKS. Dit betreft 
polylines, polymarkers, fill areas, text en pixel array's. 
Net als GKS kent ook pmGS de General Drawing Primitive (GDP), die 
gebruikt kan worden om allerlei niet-standaard primitieven in te voeren. 
Verder kent pmGS dezelfde indeUng in klassen van logiscbe inputapparaten 
'en is bet werkstationmodel, afgezien van wat uitbreidingen, dezelfde als 
die van GKS. 

veranderingen, aanpassingenl 

programmeerinterface 

CAD-systeem 

modelleren 

IUitbeelden~, ' 
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berekenen 
, I' " voor pro-

t duktdata 
bV.IGES 

dialoog-
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er 
fisch 
teem 

--- STUDYrOUR'88 -------------- 61 --



- VOORSTUDIE -------------------

3.IA Graftsche Standaarden en CAD 

3.1&.1 CAP-interfaces 

CAD is een hoofdtoepassingsgebied van de computergrafiek. De functie van 
het grafisch systeem (bijv. GKS) binnen CAD is tweeledig: ten eerste het 
visueel uitbeelden van CAD-ontwerp- objecten en ten tweede het verzorgen 
van de grafisch-interactieve dialoog tussen het CAD-systeem en het 
werkstation (zie figuur 3.3). 

De wezenlijke kern van een CAD-systeem bevat de volgende functies: 
modelleren, uitbeelden, berekenen en dialoogsturing. Een essentieel 
bestanddeel is de CAD-database, die alle informatie over de CAD-ontwerp
objecten bevat. Zoals al gezegd kan een CAD-systeem om de ontwerp
objecten grafisch uit te beelden en voor de grafisch-interactieve dialoog 
een grafisch systeem (bijv. GKS) aanspreken, dat dan weer via een 
gestandaardiseerde werkstation-interface (CGI) met het grafisch werksta
tion verbonden is. 

Moderne CAD-systemen hebben de mogelijkheid om via een program
meerinterface, bijv. geschreven in Fortran of een andere programmeertaal, 
de CAD-functies, buiten de gebruikelijke bedieningscommando's om, aan te 
spreken. Hierdoor kunnen projektspecifieke aanpassingen en veranderingen 
aangebracht worden. Heel belangrijk daarbij zijn ingrepen op de CAD
database. 
Op verschillende plaatsen zijn al wensen tot standaardisatie van de CAD
programmeerinterface en de CAD-database-interface naar boven gekomen, 
maar concrete projekten in deze richting bestaan daarentegen nog niet. 
Ben CAD-systeem beheert in het algemeen niet alleen tekeningen maar ook 
complexe CAD-objekten zoals bijv. de mechanische delen met hun 3D
geometrie en andere eigenschappen. Zulke CAD-objekten kunnen gehele 
produkten, zoals bijv. transmissies en camera's beschrijven. 

Om deze objekten nu CAD-systeemonafhankelijk te kunnen opslaan en te 
kunnen transporteren naar andere systemen, is er een genormeerde 
interface nodig. Hiertoe behoren begrippen als IGES, SET, PDES en STEP. 
Dit zijn neutrale sequentiele fileformaten, die bijv. op band kunnen worden 
opgeslagen of via leidingen getransporteerd kunnen worden. M.b.v. pre- en 
postprocessoren kan deze neutrale produktdata aan de interne formaten van 
een bepaald CAD-systeem aangepast worden. 
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3.1.4.2 lOBS 

IGES (Initial Graphics Exchange Specification) werd door het Amerikaanse 
NBS (National Bureau of Standards) ontwikkeld Het werd in 1981 een 
Amerikaanse norm. IGES heeft t.o.v. de andere data-uitwisselingsstandaar
den een veel grotere verbreiding en acceptatie. 

IGES-data is sequentieel 
bestaat uit vijf secties: 
1] Start section: 
2] Global section: 

3] Directory entry section: 

4] Parameter section: 

5] Terminate section: 

met vaste 80-tekeniengte in ASCll-formaat en 

Commentaar in leesbare vorm. 
Informatie benodigd door pre- en postproces
sor, bijv. hoe de data verwerkt moet worden, 
maateenheden, ontwerpdatum, gebruikt CAD
systeem. 
Overzicht van de in het model gebruikte ete
menten. 
Parameterdata van de in punt 3 genoemde 
elementen. 
Bevat controledata voor secties 1 tIm 4 en 
beeindigingsinstructies voor de processor. 

Door het gebruik van uitwisselstandaarden is het ook mogelijk om 
CAD-systemen met verschillende datastructuren compatibel te maken (zie 
figuur 3.4). 

Door het gebruik van deze grote gestandaardiseerde neutrale files is het 
nodig dat elke leverancier van CAD-software en hardware een IGES-pre
processor en/of een IGES-postprocessor schrijft. 

software IGES software 

I I 

CAD-systeem I IGES IGES IGES I CAD-systeem I I 

met data- I:-f pre r--+ data --. post .. met data-
structuur A I I ., S tructuur B I 

I I 

~ 
I I 
I I I I I 

-- I I 
t I 

databank A databank B 

FiJ:uur 3.4: Het IGES concept 

Dit schrijven neemt echter veel minder werk in beslag dan het schrijven 
van een seperate conversiefile voor direct contact. 
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Als direct tegenvoorstel van IGES werd in Frankrijk SET ontwikkeld. SET 
(Systeme d'Echange et de Transfer) bevat gelijksoortige data-elementen, 
maar heeft een belangrijk voordeel t.a.v. de manier waarop de data 
gestructureerd is. IGES kent namelijk een ondoorzichtige en complexe 
datastructuur met allerlei mee- en tegenkoppelingen, terwijl SET daarente
gen een eenvoudige en daardoor toepassingsvriendelijke datastructuur kent. 

Omdat gebleken is dat IGES vooral in 3D-toepassingen tekortkomingen 
vertoont, is in de Verenigde Staten een nieuw CAD-formaat in ontwik
keling: PDES. 

Sinds enkele jaren vinden er binnen ISO-verband activiteiten plaats ter 
ontwikkeling van een uniform CAD-data-overdrachtformaat. 
Onder de naam STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) 
probeert men de voordelen van IGES, PDES en SET te verenigen. Hoogst
waarschijnlijk zal de eerstvolgende specificatie in deze richting door alle 
partijen geaccepteerd worden. In het bijzonder werd de Amerikaanse 
bijdrage PDES in zijn streven zo veranderd, dat het uitsluitend als input 
van STEP functioneert. 

3.1.5 vooruitblik 

De bier genoemde normeringsprojecten zullen op het gebied van het 
computer ondersteund ontwikkelen, construeren en vervaardigen de deur 
naar geintegreerde totaaloplossingen openen, waardoor men produkten van 
verschillende ontwerpers op zinvolle wijze kan laten samenwerken. 
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3~ DATASIRVCTUREN 

3~.1 Inleidina 

CAD /CAM-systemen moeten om optimaal te kunnen functioneren krachtige 
middelen hebben om geometrische en niet-geometrische informatie snel 
terug te kunnen vinden en om deze informatie goed te kunnen behandelen. 
Daarvoor is de datastructuur. 
De taakomschrijving van een datastructuur is [7]: "De complexe en zeer 
uiteenlopende data structureren en tegeUjkertijd rorgen dat een snelle en 
efficiente greep naar bepaalde data gedaan kan worden. AfhankeUjk van 
de kracht van ro'n datastructuur kunnen verbindingen tussen van elkaar 
atbankelijke data, bijv. een lijn met bijbehorende bemating of een vorm 
met arcering, gelegd worden". 
Een omschrijving van het begrip datastructuur is [33]: "Hoeveelheid data 
die in een bepaald opbouwprincipe en samenhang met elkaar verbonden 
zijn". 

De geometrische data wordt opgeslagen als een combinatie van coordinaten 
en topologie, waarbij deze topologie de verbindingen tussen de elementen 
geeft. 
Over niet-geometrische data wordt in de literatuur geen definitief 
uitsluitsel gegeven. Mogelijke manieren van opslaan zijn het opslaan in 
tabellen of het logisch verbinden van die niet-geometrische data met de 
geometrie [10]. 

3.2.2 De yerschillende datastructuren 

In CAD/CAM-systemen wordt gebruik gemaakt van drie verschillende 
datastructuren: 
1] Hierarchische (boom-)structuren. 
2] Netwerkstructuren. 
3] Relationele structuren. 

3.2.2.1 Hierarchische (boom-)structuur 

Dit is een structuur waarin ieder element naar meerdere elementen op een 
lager niveau kan wijzen, maar slechts een superieur heeft. Met andere 
woorden ieder element kan meerdere uitgangen maar slechts een ingang 
hebben. De relaties die gedefinieerd kunnen worden zijn van het type 
'one-ta-many'. De verbindingen worden gelegd door pointers (zie fi
guur 3.5). 
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Fizuur 3.5 

1
------~lz~--------P3 

l1 

PI 

In deze structuur beeft men sterk te kampen met redundantie. 
Problemen moeten worden opgelost door bet invoeren van een extra niveau 
en ook extra informatie, zoals leveranciers van onderdelen kan in een 
nieuw niveau opgeslagen worden [23]. 

Zoeken naar bepaalde data is alleen mogelijk vanuit de wortel ( = bet 
element zander ingang) van de boom. 

AIle elementen dienen in deze structuur uniek gedefinieerd te worden. 
Indien dit niet bet geval is, zijn er elementen in de structuur die meerdere 
ingangen bebben. 

e 
o 

Fipur 3,6 
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Daardoor ontstaan er meerdere manieren om bij het doorlopen van de 
datastructuur terug te gaan naar de wortel, waardoor het kan gebeuren dat 
elementen overgeslagen worden en dat daardoor data gemist wordt. 

Hierarchische datastructuren zijn voor CAD-gebruik eigenlijk niet geschikt, 
maar vinden toch nog weI toepassing. 
Een voorbeeld hiervan is in het geval van CSG ( = Constructive Solid 
Geometry) modelleren [30]. Hier wordt het object onderverdeeld in een 
aantal primitieven (bijv. cylinders, rechthoeken) die opgeslagen worden in 
de uiteinden, bladeren, van de boom, terwijl in de andere knopen de 
Boolean-operaties opgeslagen worden (zie figuur 3.6). 
Een ander voorbeeld van toepassing is het gebruik van de boomstructuur 
als frame. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Gbase [20]. De basisstruc
tuur wordt gevormd door een gfield-structuur. Ben gfield is een 2D-array 
van data gekenmerkt door een identificator. Door nu deze identificatoren 
als pointers te gebruiken worden die gfields in een boomstructuur gevangen 
(zie figuur 3.7). 

qfiQld met var. [pnqtQ 

su bfie Ids r-----;t------'~--'--....J 

Fi6uur 3,7 

3.2.2.2 Netwerkstructuren 

(zie [7,9,23]). 
In de netwerkstructuur kan ieder element naar willekeurig veel elementen 
op hogere en lagere niveau's wijzen. Ieder element kan dus meerdere in
en uitgangen hebben. Hierdoor wordt de redundantie, zoals die bij het 
hierarchische model bestond, sterk ingeperkt. In het algemeen zijn er 
willekeurig veel relaties tussen elementen mogelijk. Ook hier worden de 
verbindingen gelegd door pointers (zie figuur 3.8). 
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p2.:,...-__ L2~ __ ____!.P3 

III 
P1 

L1 L2 

FiflUW' 3.8 

De datastructuur bestaat uit records, items en sets. De records bescbrijven 
de klasse van elementen (bijv. lijnen) en ze bestaan uit een aantal items 
(bijv. Ll). De sets beschrijven de relaties tussen twee records, member en 
owner genoemd (zie figuur 3.9). 

lijnen 

record 

~ 
items 

Figuur 3.9 

Het zoeken naar bepaalde data kan vanuit meerdere punten en hoeft dus 
niet noodzakelijk vanuit het begin, het systeem, te beginnen. De beste weg 
wordt intuitief gekozen. 

Ook in de inetwerkstructuur zijn aileen 'one-to-many'-relaties toegestaan. 
Ben uitbreiding naar 'many-to-many' -relaties (bijv. nodig voor het 
beschrijven van de relaties tussen zijden en punten) is mogelijk door het 
gebruik van de Codasyl (=COnference on DAta SYstem Languages) 
standaard [7]. Er wordt dan gebruik gemaakt van een extra record, een 
zgn. link-record, tussen de twee oorspronkelijke records, waarbij dat 
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link-record altijd member is. De m:n-relatie wordt nu gebouwd door de 
attributen van de betrelddng in het link-record onder te brengen (zie 
figuur 3.10 en 3.11). 

, 
Figuur 3.10 

P.=2~_...;;;L..;;.2 ___ ....:.P3 

L11 
PI 

FiflUur 3.11 

3.2.2.3 Relationele structuren 

(zie [7,8,9,23,33]). 
Is de netwerkstructuur nog afgeleid van de boomstructuur, de relationele 
datastructuur is fundamenteel anders. 
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P2 L2.9roen, dikte2 P3 

L1. rood, dikte 1 

P1 

L1 P1 Qind rood dikte 1 
l1 Pl eind rood dikte1 

L2 P2 eind groen dikte 2 

l2 P3 eind groQf\ dikte 2 

Figuur J.12a 

De relationele datastructuur is de 2-dimensionale tabellarische ordening van 
alle data-elementen op een regel die aile elementen in een relatie tot 
elkaar zet (zie figuur 3.12a). 
De datastructuur is aIs voIgt gedefinieerd: De data-elementen van een 
kolom zijn van dezelfde 800rt (bijv. punten) en ze geven de waarde van de 
eigenschap die in die kolom beschreven wordt De data-elementen van een 
regel zijn van verschillende 800rten (bijv. lijnen, punten, kleur) maar 
horen bij elkaar, ze bouwen de relatie. 

L2.groen. dikto 2 
b-----~~-------P3 

L \ rood, dikte 1 

P1 

UJNEN PUNTEN PUNT-LlJN 

"aam khzur dikte noam soorr P-naam l-naom 

L1 rood 1 p, eind P1 L1 

L2 groen 2 P2 find P2 Ll 

P3 find P2 L2 
P3 L2 

fiIuur J.12b 
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Dok in de relationele datastructuren kunnen in pnnape alleen l:n relaties 
beschreven worden. De m:n relaties kunnen beschreven worden door het 
invoeren van een extra tabel 'Relations-Relation' [9] (zie figuur 3.12b). 

Verwisselen van regels of kolommen verandert niets aan de inhoud, dus 
kunnen ook zonder meer regels en kolommen toegevoegd worden. 

Om redundantie te voorkomen kan niet alle data in een tabel gezet onder
gebracht worden maar moet van meerdere tabellen gebruik gemaakt worden 
zodanig dat alle in cen tabel ondergebrachte data maar een keer verschijnt 
(zie figuur 3.12). Ben andere maatregel tegen redundantie is een vergaande 
standaardisatie. 
Aile data kan aan elkaar gerelateerd worden met behulp van een tabel, dus 
kunnen zo ook relaties met niet-geometrische eigenschappen gelegd worden 
(zie figuur 3.12). 
De voordelen: deze datastructuur is een vereenvoudigde in tabelvorm 
georienteerde werkwijze zonder programmeermoeilijkbeden en daardoor is 
de data-onafhankelijkbeid voor de databank gegarandeerd. Het is een zeer 
flexibele structuur, kan aile typen data behandelen en er zijn geen 
pointers nodig. 
De nadelen: moeilijk toepasbaar indien er relaties tussen tabellen constant 
veranderd moeten worden. Dok is er een vergaande standaardisatie vereist. 

3,2.3 Toepassinw:n 

Zoals aI vermeld wordt de hierarchische structuur gebruikt in het geval 
van CSG-modelleren en als frame. Voor andere toepassingen is deze 
structuur ongeschikt. 

De netwerkstructuur is de meest toegepaste in CAD-systemen. De sterke 
kanten van deze structuur liggen vooral in de toepassingen waar een 
complexe structuur en veel veranderingen vereist zijn. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij het model voor de vervaardiging [9]. 

De relationele datastructuur wordt nog weinig toegepast in CAD-systemen 
maar een toename wordt verwacht [7]. Deze structuur heeft slechte kanten 
waar de netwerkstructuur de goede kanten heeft: daar waar veel verande
ringen vereist zijn [9]. 
Dit wil overigens niet zeggen dat daar waar netwerkstructuren zwak zijn 
maar relationele structuren toegepast moeten worden en omgekeerd. Dit 
zou het proces van data-uitwisseling aileen maar ingewikkelder maken. 

Ook zijn er tussenvormen. Zo'n geval is het Euclid-systeem [10]. De 
datastructuur van dit systeem bestaat uit tabellen die in een boomstructuur 
gerangscbikt zijn, met elkaar verbonden met behulp van pointers. 
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Ben andere tussenvorm wordt gevormd door de systemen die uit meerdere 
datastructuren bestaan. Zo'n systeem bestaat uit een hoofdmodel en een 
aantal ondermodellen, ieder met hun eigen datastructuur (zie figuur 3.13). 
De datastructuur van het hoofdmodel bevat dan in het algemeen de 
geometrische en topologische data. Deze datastructuur is probleemonafhan
kelijk en ligt vaak vast. De ondermodellen bevatten vaak toepassingsge
richte en gebruikersgeorienteerde datastructuren die de data bevatten van 
toepassingen zoals NC, eindige elementen, enz. [7]. 

NC 

FlAP' 3.13 

hoofdmodel 
GEOMETRIE 

BEMATING EEM 

Datastructuren kunnen echter niet zonder meer zonder informatieverlies 
uitgewisseld worden, maar dit uitwisselen wordt in de toekomst weI steeds 
belangrijker. 
Ben oplossing lijkt IGBS (Initial Graphics Exchange Standard). IGBS bevat 
een eigen dataformaat waarvan de grafische en niet-grafiscbe data door 
een postprocessor-programma uit de ene datastructuur gehaald en met een 
preprocessor-programma in de andere datastructuur gezet worden. Bij deze 
uitwisseling ontstaat een IGES eigen datastructuur. Het IGBS model kan 
geometriscbe (lijnen, punten, cirkels e.d.), symbolische (bemating, tekst, 
arcering, e.d.) en structurele (geometrie-associaties, e.d.) data bevatten 
[7,14]. 
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Het definieren van een datastructuur is geen eenvoudige zaak. Ben 
datastructuur moet immers later uitgebreid !runnen worden en men moet uit 
de ondermodellen, die elkaar vaak overlappen, een totaalmodel bouwen dat 
een optimale structuur bezit en ook nog redundantie-vrij is. Maar dit 
optimale is dan nog altijd een compromis tussen gebruikte opslagruimte en 
benodigde opzoektijd. Er moeten compromissen gesloten worden tussen 
eenvoud, nauwkeurigheid en tussen de hoeveelheid data die rechtstreeks 
opgeslagen wordt en de data die uit andere data berekend kan worden. 

Naast de datastructuur zijn er nog een aantal programma's nodig om de 
datastructuur goed te laten functioneren. Dit zijn programma's die de 
datastructuur opbouwen en veranderen, die de datastructuur doorlopen voor 
weergave op het beeldscherm en voor analyse. 

3.2.4 Systemen 

In de literatuur wordt ook een aantal datastructuren van systemen 
beschreven: 
Herms in [8], PHIDAS en PHIUKON in [9], Gbase in [20], CAM-X in [14], 
Technovision in [27] en Euclid in [10]. 
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3.3 DATABASE OPZElTEN VOOK CAD/CAM-SYSTEMEN 

3.3.1 Inleidine 

Databebeer beeft een tijd links gelegen in de ontwikkeling van CAD
systemen. Dit in tegenstelling tot de administratieve systemen. Tegenwoor
dig neemt databebeer een erg belangrijke plaats in bij alle informatiesys
temen. Bij bet ontwerpen van informatiesystemen komt steeds meer de 
nadruk te liggen op de informatie-analyse, terwijl oorspronkelijk de nadruk 
op de procesanalyse lag. 

Berst zal worden ingegaan op de databebeersstrategie en vervolgens op 
bulpmiddelen voor bet implementeren van bet databebeer, te weten 
basistecbnieken voor bestandsorganisatie en database management systemen. 

3.3~ J)ata~eersstrate8ie 

Bij ontwikkelingen en veranderingen in informatiesystemen is bet vasts tel
len van de databebeersstrategie een belangrijke stap. De databebeersstra
tegie legt vast welke subsystemen de verantwoordelijkbeid voor bet 
databeheer dragen en welke er de uitvoering van verzorgen. Ben van de 
belangrijkste keuzes in de databebeersstrategie is de vorm van data-over
dracbt tussen de subsystemen; biervoor bestaan twee basismogelijkbeden: 
1] Direkte data-overdracbt. De verscbillende subsystemen verzorgen zelf 

bet bebeer van bun deel van de data. Data-overdracbt gescbiedt, 
bijvoorbeeld op aanvraag, recbtstreeks van bet subsysteem, dat de 
betreffende data bebeert, naar de andere subsystemen. 

21 Indirekte data-overdracbt. De data worden na bet ontstaan gevalideerd 
door bet verantwoordelijke subsysteem en vervolgens aangeboden aan 
een apart subsysteem dat speciaal belast is met bet databebeer. 

Aanvragen voor data worden altijd gericbt aan bet databebeerssysteem. Het 
is belangrijk te onderkennen dat deze keuze los staat van keuzes 
betreffende bet gebruik van een database management systeero en 
gedistribueerde opslag van data. De keuze voor de vorm van data-over
dracbt in bet kader van een databebeersstrategie wordt bepaald door een 
afweging van organisatoriscbe aspecten en de gewenste flexibiliteit voor 
ontwikkelingen. De keuze voor gebruik van de database management 
systeem of gedistrlbueerde opslag van data boudt tecbniscbe beslissingen 
in, die worden gebaseerd op eisen aan bijvoorbeeld responstijden en roanier 
van toegang. 
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3.3.3 Hulpmiddeten Ioor het implementeren van bet databeheer 

3.3.3.1 Basistecbnieken voor bestandsor~nj5atie 

Voor zowel data-opslag, verzorgd door een database management systeem 
aIs voor een applicatieprogramma zelf, geldt dat de gegevens uiteindelijk in 
een hestand worden opgeslagen. Ben hestand is een verzameling van 
records van een type. Br zijn twee elementaire manieren om gegevens op 
een hestand te organiseren: 

- Sequentiele organisatie. De gegevens worden na elkaar op het 
hestand geschreven en zijn aIleen in de volgorde van schrijven 
toegankelijk bij het lezen. 

- Directe organisatie. Bij het opslaan van de gegevens wordt de plaats 
op het bestand aangegeven. Vee1aI geheurt dit door gegevens te 
groeperen tot zogenaamde records met aIle hetzelfde aantal gegevens. 
De plaats in het bestand is dan het volgnummer van het record. 

In zeer veel toepassingen bestaat de hehoefte aan een bestandsorganisatie 
waarbij groepen gegevens (bijv. materiaalgegevens van een onderdeeI) 
toegankelijk zijn op basis van een willekeurige, unieke sleutel (bijv. de 
naam van het onderdeel). In deze hestanden wordt gebruik gemaakt van 
de direkte organisatie. Via de binaire zoekmethode kan daarin een record 
met een bepaalde sleutel worden gevonden in een aantal stappen dat 
evenredig is met de logaritme uit het aantal records in het bestand. Het 
probleem daarbij is dat het toevoegen van een nieuw record het nodig 
maakt om een groot deel van het bestand te kopieren. 

Dit probleem kan worden ondervangen door de records gesorteerd in een 
binaire boomstructuur op te slaan. Daarbij worden aan elk record twee 
verwijzingen naar andere records toegevoegd. De eerste verwijst naar een 
deelboom van records waarvan de sleutel kleiner is dan de huidige; de 
tweede naar een deelboom met hogere sleutels. 

Het zoeken gebeurt weer in een aantaI stappen evenredig met de logaritme 
uit het aantal records in het bestand. Het toevoegen van een nieuw record 
bestaat, na het zoeken van de plaats in de boom, uit het achteraan 
toevoegen van het record en het opnemen van een verwijzing naar het 
nieuwe record. 

Nog snellere zoekprocessen kunnen worden verkregen met technieken 
waarbij eerst het volgnummer van het record wordt vastgesteld met behulp 
van de sleutel. Daarvoor bestaan twee basistechnieken: indexed file en 
hashing. Deze twee technieken zijn zo aIgemeen dat ze vaak een standaard 
onderdeel van het operating system vormen. 
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Omdat in de indexed organisatie alle sleutels gesorteerd bescbikbaar zijn, 
is bet erg eenvoudig om de records sequentieel, gesorteerd op die sleutel, 
te lezen. Daardoor is bet mogelijk om de gegevens op te vragen van aIle 
records met een sleutel die dicbterbij een opgegeven sleutel ligt. 
Ben andere belangrijke eigenscbap van indexed files is dat de index en 
datarecords apart opgeslagen kunnen worden en dat bij gegeven data
records twee of meer sleutels kunnen worden gedefinieerd, waarbij voor 
elke sleutel de indexed organisatie wordt opgebouwd. Daarmee is bet 
bestand toegankelijk te maken op verscbillende sleutels. 

Bij opslag volgens de bashing-techniek wordt een meestal eenvoudig 
algoritme gebruikt, dat uit de sleutel een getal binnen een bepaald bereik 
genereert. Dat getal geeft dan de plaats op de file aan waar bet record 
wordt opgeslagen. Op die plaats is ruimte voor een klein aantal records 
met gelijke bashing getallen. Door deze manier van werken is in bet 
algemeen maar een keer toegang tot bet acbtergrondgeheugen noodzake
Hjk. V oor een bestand dat via bashing toegankelijk is, moet ecbter een 
grote boeveelheid ruimte worden gereserveerd, ook als er nog maar een 
paar records zijn opgeslagen, omdat die records over die ruimte worden 
verspreid. 

V oor de tijden van databases heeft men gewerkt met bestanden. De records 
in een bestand waren van dezelfde lengte. In eerste instantie konden de 
records alleen sequentieel benaderd worden. Bij het opzoeken van een 
bepaalde record moest gemiddeld het halve bestand doorgelezen worden. 
Pas later ontwikkelde men de Indexed Sequential Access Method. 

Nieuwe database technieken kunnen een aantal problemen met deze 
traditionele bestandsbeheerstechnieken oplossen. 

- Bestanden kunnen nu meerdere typen datarecords bevatten. Een beetje 
ingewikkelde toepassing vraagt al tientallen verschillende typen 
records. 

- Traditionele technieken hadden geen mogeJijkbeid om verschillende 
records samen te voegen. Aile relaties tussen data moesten in de 
programma's die de data gebruikten, verwerkt worden. AIs er een 
van de records of een relaties moest veranderen, dan moesten 
programma's SOUlS ingrijpend worden aangepast. 

• In de traditionele methodieken had elke van de verschillende 
computersystemen zijn eigen bestanden, vaak met dezelfde data als 
andere systemen. Deze redundante data geven het bedrijf het 
probleem: hoe bouden wij alle systemen bij? AIs de data veranderen, 
moet dat in alle systemen ingebracbt worden; anders zou er met 
inconsistente data gewerkt worden. 

- Als men verschillende systemen aan elkaar wil koppelen, stuit men 
op bet feit dat deze systemen min of meer gesloten zijn. Het 
databaseconcept maakt een integratie van informatie mogelijk. 
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De database vormt een centraal controlepunt voor de gegevens van een 
organisatie. Ben database aanpak leidt tot de volgende besparingen of 
voordelen: 

- Redundante data zijn beperkt. 
- Database technieken geven door het samenvloeien van aparte 

bestanden een consistent zicht op de data voor de gebruiker. 
- Het database concept laat u verder relaties leggen tussen verschil

lende soorten data. 
- een database concept laat uitgebreide controle op beveiliging en 

integriteit van de data van een bedrijf toe. 

3.3.3.2 Database management systemen 

Informatie is kennis van zaken of gebeurtenissen uit de werkelijkheid en 
van de vaak complexe relaties daartussen. Het doel van een informatiesys
teem is het verschaffen van informatie, waarbij rekening moet worden 
gehouden met het feit dat verschillende gebruikers van een informatiesys
teem veelal verschillende informatiebehoefte hebben. 

Informatie wordt in een computer beschreven a1s data. Relaties in de 
informatie leiden daarbij tot datastructuren. Bewerkingen op de data 
worden uitgevoerd door programmatuur die als uiteindelijk resultaat heeft 
dat de data en datastructuren in hun fysieke opslagvorm worden gemanipu
leerd. De bewerkingen kunnen op een abstracter niveau worden beschreven 
dat beter aansluit op de werkelijkheid. Dat houdt in, dat er een vertaling 
plaats moet vinden naar het niveau van de fysieke opslag. 

Programmeertalen bieden een zeer laag niveau van abstractie voor het 
behandelen van data. Dat betekent, dat een groot deel van de vertaling 
van data en datastructuren in het applicatieprogramma zelf moet plaats 
vinden. Met name in systemen waarin een aantal applicaties data uitwisselt 
en ze mogelijk op verschillende manieren de data benadert, leidt dit tot 
gedeeltelijk gedupliceerde programmatuur. Om dit te ondervangen zijn er 
database management systemen ontwikkeld. Deze hebben twee belangrijke 
kenmerken: 

- Zij zijn ontworpen om complexe datastructuren te kunnen beheren 
en manipuleren; door het datamodel wordt beschreven welke data
structuren kunnen worden beheerd. 

- Zij zijn voorzien in de mogelijkheid om de data op verschillende 
manieren te beheren. 

Database management systemen beschikken over een datadefinitietaal en 
een datamanipulatietaal. 
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De datadefinitietaal wordt gebruikt voor het definieren van: 
- Data-elementen en datastructuren, die in een database worden 

opgeslagen. 
- Het gezicht van de database voor een applicatieprogramma of 

gebruiker. 
- De fysieke opslag van data-elementen en -structuren in het geheugen. 

De datamanipulatie wordt gebruikt voor de eigenlijke bewerkingen op de 
data (lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen). Welke data toegankelijk 
zijn, wordt gedefinieerd in het exteme schema, waarmee gewerkt wordt. 
De vertaling van de data zoals ze worden beschreven in het exteme 
schema naar de fysieke opslagvorm, zoals beschreven in het interne 
schema, wordt uitgevoerd door het database management systeem. Voor 
applicatieprogramma's bestaat de datamanipulatietaal vaak uit een uitbrei
ding van de gebruikte programmeertaal. Er kan vanuit verschillende 
programmeertalen met een database worden gewerkt door verschillende 
exteme schema's te gebruiken. 
De hierboven omschreven opzet van database management systemen heeft 
grote onafhankelijkbeid tussen de verschillende applicatieprogramma's tot 
gevolg. Wijzigingen in de programmatuur en toevoegingen van nieuwe 
applicatieprogramma's hebben alleen gevolg voor de betrokken applicaties. 

Kenmerkend voor CAD-toepassingen is, dat 
- Ben hoge mate van tlexibiliteit v~~r het toevoegen van data-elemen

ten of het wijzigen van datastructuren wordt geeist, omdat analyse 
van de gegevens tijdens ontwerpprocessen kan leiden tot nieuwe 
inzichten in de data of de datastructuur. 

- In het algemeen zowel de invoer als de resultaten van analyses en 
rekenprocessen worden opgeslagen, waarbij de resultaten sterk 
afhankelijk zijn van de door de mensen geleide processen. Dit stelt 
eisen aan de tlexibiliteit van het datamodel en aan controlemecha
nismen ten behoeve van de consistentie van de gegevens. 
Toepassingen in een multi-disciplinaire omgeving, als neutraal 
opslagmedium hoge eisen stelt aan de mogelijkbeden om de data 
vanuit verschillende visies te benaderen. 

Bovenstaande kenmerken zijn van belang voor de keuze van een database 
management systeem. Daamaast is van belang welke faciliteiten het 
database management systeem biedt, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van nieuwe applicaties en voor het beantwoorden van ad-hoc 
vragen. In technische toepassingen bestaan weinig overeenkomsten in 
applicaties door de grote verscheidenheid aan algoritmen. De ondersteuning 
beperkt zich daardoor noodzakelijkerwijs tot het databeheersgedeelte van 
de applicaties [26]. 
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3.3.4 Applioon systeem 

Applicon's Database Management Systemen integreert management data met 
de geometrische data, nodig voor CAD/CAM, in de breedste zin. Binnen de 
datastructuur van de Applicon DBMS is elke component gerelateerd aan 
zijn geometrische data e.d., en aan zijn 'properties'. Dit kan informatie 
zijn over het onderdeel of willekeurige tekst (zie figuur 3.14). 

FUm",3.14 

De Applicon DBMS organiseert de informatie in een hierarchie. Op het 
hoogste niveau staan de modellen: de 'views', of aanzichten op een model; 
en de 'drawings' of tekeningen. De objecten op dit niveau van de database 
noemen wij 'cellen' (zie figuur 3.15). 

FU:WV 3.15 

De modellen zijn de meest fundamentele objecten in de datastructuur. Zij 
kunnen 2- of 3-dimensionaal zijn. Vaak za1 een database een model 
bevatten. Maar het is ook mogelijk zgn. 'libraries' of bibliotheek database 
op te bouwen, die meerdere modellen van standaardonderdelen bevatten. 
Deze onderdelen kunnen in andere modellen in andere databases worden 
gebruikt. 

Voor het gebruik wordt elke eel (model, view, drawing) in logische ni
veau's ('levels') opgedeeld. Er zijn 32.767 levels mogelijk binnen elke eel. 
Voor het gemak van de gebruiker kunnen meerdere niveau's worden 
gerangschikt. Een gerangschikte verzameling van niveau's noemen wij een 
rang ('tier'). De gebruiker kan een nieuw niveau of een rang een logische 
naam geven. Elk model kan totaal 65.535 rangen hebben, bestaande uit de 
32.767 afzonderlijke niveau's en maximaal 32.767, al dan niet genoemde 
rangen van verschillende niveau's. Eike rang heeft zijn eigen display en 
gebruikerskarakteristieken zoals lijn-type, kleur, zichtbaarheid en 'editabi
lity'o 

Aan elke component en elke primitief kunnen andere grafische en manage
ment data ('properties') gehecht worden. Deze informatie kan tekst zijn of 
een datarecord van een bepaalde component. In deze kan belangrijke 
informatie voor Bills Of Materials (BOM) of Material Requirements 
Planning (MRP) gezet worden. 
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Firuw 3.16 

Op deze manier kunnen Management Informations Systems terug koppelen 
naar bet originele ontwerp van een produkt. De interne structuur van een 
component is met primitieven en property ringen geimplementeerd (zie 
figuur 3.16). Dit Iaat bet opzoeken van eerste, laatste vorige en volgende 
primitieven in een ring toe. 

Verscbillende geometrische aanzichten ('views') zijn ook door Applicon 
DBMS ondersteund. Elke aanzicht is aan een bepaald model in de database 
verbonden en aan een bepaalde projektie van dat model. Dus de database 
boudt boven-, VOOf-, achter- en zijaanzichten bij. 

Een samenwerking van de globale structuur van de Applicon Database in 
figuur 3.17 te zien. 

FiflUur 3.17 
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De Applicon database ondersteunt een aantal bijzondere faciliteiten voor 
manipulatie van data. Ten eerste een algemene naam faciliteit. Wij hebben 
deze mogelijkbeid al bij de discussie over rangen aangegeven. De gebruiker 
kan logische namen geven aan verschillende typen data. Een aantal type
namen is door het systeem gedefinieerd onder meer Ideur, datavelden, 
windows, views. Het is ook mogelijk voor de gebruiker zijn eigen type
namen te definieren. Verschillende namen kunnen dezelfde waarde 
aanduiden. 

De database ondersteunt ook een liststructuur. lists worden door hun naam 
aangeduid. lists kunnen de geometrie organiseren en selecteren voor de 
gebruiker, buiten de normale hierarchie van cellen, niveau's rangen enz .. 
lists kunnen een door de gebruiker bepaaide volgorde hebben. De gebruiker 
kan een gewenst element specificeren door het aan te duiden met een 
volgnummer of relatieve positionering. Een list kan door keuze van de 
gebruiker weI of niet duplicaten toelaten. lists kunnen tijdelijk voor een 
bepaald programma of Applicon Editor sessie of permanent in de database 
gedefinieerd worden. 

Als laatste ondersteunt het Applicon Database Management System 
associativiteit. Dit is een faciliteit om nieuwe relaties, niet vastgesteld in 
het database schema bij het opzetten van de database, te definieren. 

Associativiteit maakt het mogelijk nieuwe relaties op te bouwen voor 
gebruik van specifieke toepassingen. Op deze manier kunnen dynamische 
(procedurele) data relaties worden toegepast. 
Een bijzonder type van associatie is die van dimensies. Een dimensielijn is 
verbonden met de geometrie. Door het veranderen van de geometrie worden 
de dimensies automatisch aangepast. En andersom kan ook. De operator 
kan nieuwe dimensies voor een onderdeel intikken en de geometrie wordt 
automatisch veranderd [26]. 

3.3.5 CAM·X Systeem 

Figuur 3.18 toont een vereenvoudigd blok diagram van het CAM-X systeem. 
CAM-X is een MCAE (Mechanical Computer Aided Engineering) systeem dat 
2D-ontwerptekeningen, schematische tekeningen, 3D-volume modellen, 
eindige elementen methode (FEM= Finite-Element Mesh), NC (Numerical 
Control) en een netwerk database bezit. De CAM-X architectuur is 'open': 
betreffende interfaces staan gebruikers toe om hun eigen software te 
verbinden met de CAM-X modulen, inclusief de database. Op die wijze 
wordt bereikt dat de gebruikers het systeem kunnen uitbreiden en 
interfaces, met andere geautomatiseerde funkties. 
De CAM-X architectuur kan het best beschreven worden als verbindend. 
EIke module heeft zijn eigen ontwerp datastructuur en de inter·modulaire 
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verbindingen worden tot stand gebracbt door datatransport via flles, 
postbussen, gemeenscbappelijk gebruik van bepaalde gebeugendelen enz .. 
Daar waar de modulen nauw verbonden zijn, zoals met 2-dimensionale 
ontwerptekeningen en 3-dimensionale volume modellen, worden deze data 
automatisch getransformeerd (onzicbtbaar voor de gebruiker). Sommige 
modulen zijn minder sterk gekoppeld, zoals 3-dimensionale volume modellen 
en NC-deelprogramma's. De gebruiker vraagt om de transformatie van de 
data als bij tevreden is met bet model, waarvan bij vervolgens de 
produktie instructies gaat genereren. De binnen de ontwerp module 
aanwezige datastructuren zijn gebaseerd op geometrie en/of topologie, met 
toegevoegde informatie die verband boudt met de toegepaste geometriscbe 
en topologiscbe structuren. 
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forms r--- - --- -- ~,- ----;...- - --------[~- - - --"~I library 

I I I I 
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Firuur 3,18: CAM-X symern. 
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Deze verbindende structuur wordt gebruikt, omdat bet te duur is om 
bestaande software modulen (speciaal ontwikkeld, onafbankelijk van elkaar, 
en elk heeft vele man-jaren gekost) opnieuw te ontwerpen. Dus geen 
lange ontwikkelingstijden. BIke module is op zicbzelf geoptimaliseerd. 
Figuur 3.18 geeft de datatransfer routes van bet CAM-X systeem. 

3.3.5.1 CAM-X database 

De CAM-X database is een netwerk-database die ontworpen is voor bet 
opslaan en manipuleren van werktuigkundige data in middel-grote bedrijven. 
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De database is speciaal opgezet voor het houden van een hierarchische 
produkt-structuur informatie. 

Funktioneel dient de database voor: 
- Opslag eigen definities (datawoordenboek, bijv. tite!, getekend door, 

materiaal, voorziening enz.). 
- Commando definitie, waarmee de gebruiker zijn eigen commando's uit 

primitieven kommando's kan creeren. 
- Ben formaat systeem, scherminformatie .. uitkomst. 
- Toegangscontrole. 
- Update funkties, toevoegen, kopieren, modificeren of vemietigen. 
- Verplichte funkties, opzoeken, beantwoorden van data extracten. 

In systeem termen: De database voorziet in veel toegangen voor veel 
gebruikers van de veelvoudige database en werkt met betrouwbare data, 
veilig en beschermd tegen interactieve gebruikers in het netwerk. 

3.3.5.2 Data-opslaG en controle in CAM-X 

Figuur 3.19 geeft de data-opslag in CAM-X. De database voorziet in aIle 
normaIe database funkties, in het bijzonder voor het vastleggen van 
gegevens. Ontwerpfiles verwijzen naar de database; de database handelt 
aIleen aIs een datamanager namens de verschillende ontwerp modulen en 
de database zelf kan geen uitleg geven over de overeenkomsten tussen 
deze files. Men kan dus inzien dat de database het gewone hand ontwerp 
management systeem nabootst, met aIs voordeel nauwkeurigheid, snelheid 
en betrouwbaarheid. 

database hOlds 

Fi8,uur 3.19 
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3,3,6 Dataredundantie 

Het boven gegeven overzicht van data-opslag verduidelijkt de structuur 
van het huidige MCAE-systeem. De efficiency neemt toe door de integratie 
van de individueel ontwikkelde modulen. Hergebruiken van data die 
verkregen zijn van module tot module, levert een sneller ontwerp op, 
vermijdt overschrijffouten en maakt automatische ontwerp datamanagement
funkties mogelijk. Ben voorbeeld van redundantie: veronderstel dat een 
3-dimensionaal model een complete beschrijving van de geometrie en 
topologie inhoudt, dan blijkt deze informatie in sub-sets aanwezig te zijn 
in de vorm van detailtekeningen, verzameling tekeningen, NC-data, span
ningsanalyse data, verzameling instructiebladen, enz .. 

Dit is geen voorbeeld van een gebrekkig systeemontwerp. Het is gewoon 
niet uitvoerbaar, met de huidige software-technieken een MCAE-systeem te 
bouwen dat geconcentreerd is op een enkele, niet-redundante database. 

3.3.7 Het yermijden yan dataredundatie 

Het vermijden van dataredundantie in data-opslag is een belangrijk 
onderwerp voor MCAE-systemen. Het beheren van data kan gemakkelijker 
en het is uiteindelijk effectiever. Afwezigheid van dataredundantie houdt 
in dat data maar een keer hoeft te worden opgeslagen. Als we kijken naar 
3-dimensionale modellen, en zetten het model in de database dan kunnen 
wij niet de NC-data opslaan die wordt afgeleid van het model, zonder dat 
redundantie geIntroduceerd wordt. 

Hoe moeten wij dan de NC-data opslaan zonder delen van de model
geometrie vaker op te slaan? Ben mogelijke oplossing is dat we de NC-data 
zelf niet opslaan, maar daarvoor in de plaats de instructie van het te 
maken model opslaan. Hoewel het NC-deelprogramma meer informatie bevat 
dan noodzakelijk is voor het berekenen van de gereedschapsbaan, creeert 
dat eenvoudig weg een nieuw probleem. Het nieuwe probleem is dat uit het 
model niet alle instructies gehaald kunnen worden voor het maken van de 
NC-data. 

De oplossing voor het probleem van dataredundantie is daarom simpel, 
tenminste als concept; maar het is echter niet zo simpel om de toepas
singsmodulen zo te ontwerpen dat we in staat zijn tot het automatische 
afleiden van de tekeningen, NC-deelprogramma's, planning enz.. Er is dan 
geen behoefte om deze 'afgeleide' geometrie permanent op te slaan en 
verandering in het model kunnen automatisch update tekeningen maken. 
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In een datastructuur zonder redundantie, is de opslag van het model in een 
enkele gecentraliseerde database conceptueel uitvoerbaar. In de praktijk 
betekent dat, dat men behoefte heeft om efficient met een grote database 
te werken. Deze oplossing eist nieuwe software en hardware technologieen. 
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3.4 MODELSTKUCfUREN 

3.4.1 Inleidinc 

V oor gebruikers van CAD-systemen kan bet van belang zijn te weten op 
welke wijze een object in de computer wordt opgeslagen. Het computermo
del van een object zal zo moeten zijn, dat eenduidig vastligt welke 
elementen en geometrie de gebruiker beeft ingevoerd. De interne compu
termodellen kunnen per systeem verschillend zijn. Het belangrijkste 
onderscbeid tussen de computermodellen is daarbij of een model twee- of 
drie-dimensionaal is. In dit verslag worden enige aspecten van 2D- en 
3D-modellen besproken. 

3.4.2 Modelstmcturen in 2D 

3.4.2.1 Inleidini 

Ben 2D-model kenmerkt zich, doordat een punt met twee coordinaten 
wordt vastgelegd. Men werkt dus altijd in een plat vlak. De basiselemen
ten, die in een 2D-model gebruikt worden, zijn punten, lijnen en bogen. 
Tegenwoordig zijn vaak curven mogelijk, die ingewikkelder van vorm zijn. 
Ben object wordt als model vastgelegd door een combinatie van deze 
basiselementen. Deze combinatie wordt bescbreven aan de hand van de 
geometrie en de topologie van bet model. Deze termen worden in dit 
boofdstuk besproken. 

3.4.2.2 Geometrie 

Met de geometrie van een voorwerp worden de elementen van het 
voorwerp bedoeld, samen met bun vorm en afmetingen. In een CAD
systeem kunnen naast elkaar verschillende geometrieen voorkomen van 
hetzelfde model. De verscbillen in geometrie ontstaan, doordat een model 
in verschillende omgevingen gebruikt wordt. Te onderscheiden zijn 
bijvoorbeeld: 

- De onderdeelomgeving: elk onderdeel van een object kan apart 
ontworpen worden, voordat het tot een geheel wordt samengevoegd 
met andere onderdelen. Zodoende ontstaat voor elk onderdeel een 
aparte omgeving, die onafhankelijk is van de orientatie van een 
onderdeel in bet eindobject. 
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De objectomgeving: de omgeving, waarin bet samengestelde voorwerp 
wordt opgeslagen. 

- De grafiscbe omgeving: de coordinaten en afmetingen van een object 
ten beboeve van de grafiscb bardware van bet systeem, waarop bet 
object wordt weergegeven. 

De verscbillende omgevingen zijn met bebulp van transformatiematrices in 
elkaar over te voeren. De splitsing wordt vaak ingevoer~ omdat verande
ringen in de ene omgeving niet altijd veranderlngen in een andere 
omgeving veroorzaken. Zo za1 bet vergroten van onderdelen op een 
grafiscbe scberm geen invloed bebben op bet object in de objectomgeving 
en de onderdeelomgeving. Ook zal bet verplaatsen van een onderdeel in de 
objectomgeving de afmetingen van bet onderdeel in de onderdeelomgeving 
niet beinvloeden. Deze scbeiding van omgevingen kost extra gebeugenruim
te, omdat van alle punten in bet object meerdere coOrdinaten aanwezig 
zijn. Daar staat tegenover, dat niet telkens alle cOOrdinaten van bet object 
opnieuw bepaald boeven te worden, zodat de splitsing veel tijdwinst op kan 
leveren. 

De geometrie van een object wordt vastgelegd door de geometrie van de 
basiselementen. Een punt is geometrisch bepaald door zijn cOOrdinaten. Ben 
curve wordt vastgelegd door de vorm van de curve. De plaats van de curve 
in een onderdeel van een object wordt bepaald door de topologie van bet 
object. De vorm van een curve wordt bepaald m.b.v. een. verzameling 
punten, waardoor een vloeiende lijn wordt getrokken, of m.b.v. functies. 
Deze functies kunnen impliciet zijn (f(x,y) =0) of afhankelijk zijn van 
parameters. De opslag van de geometrie van een curve m.b.v. punten neemt 
veel gebeugenruimte in beslag, maar levert tijdwinst op bij vele bewerkin
gen. Het geometriscb bepalen van curves m.b.v. functies is compacter van 
vorm, maar beeft tot gevolg, dat elke curve telkens opnieuw berekend 
moet worden. 

3.4.2.3 TopolQ&ie 

De topologie van een object legt de relaties vast tussen de verscbillende 
elementen in een object. De topologie van een object is niet afhankelijk 
van de omgeving, waarin een model van bet object gebruikt wordt. 
Topologiscb kan een punt opgevat worden als snijpunt van twee krommen. 

Ben kromme wordt vastgelegd door zijn begin- en eindpunt. Omdat de 
vorm van een object bepaald wordt door de geometriscbe informatie van 
zijn elementen, kunnen met dezelfde topologie verschillende objecten 
gevormd worden door de geometrie van bet model te veranderen (zie 
figuur 3.20). 
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Pifuur 3,20 

3,4.2.4 Structuren 

De geometrie van een object wordt over het algemeen in alle systemen op 
dezelfde wijze vastgelegd. Dit gebeurt meestal m.b.v. een lijst, waarin 
achter de naam van een element de bijbehorende coordinaten of parameters 
zijn vermeld. 

De wijze, waarop de topologische informatie wordt vastgelegd, is niet zo 
eenduidig. De eenvoudigste structuur is ook bier een lijst. Daarin wordt de 
relatie van elk element van het object vastgelegd ten opzichte van de 
andere elementen. Deze manier van topologie-opslag vermeldt veel informa
tie dubbel. 

Ben andere structuur is de boomstructuur. In deze structuur wordt de 
topologische informatie in niveau's opgeslagen, waarbij elk niveau ontstaat 
door de elementen van het bovenliggende niveau te splitsen in deelelemen
ten. Ook in deze structuur kan overtollige informatie opgeslagen zijn, 
omdat dezelfde deelelementen op verschillende plaatsen in de structuur 
voor kunnen komen. (zie figuur 3.2la). 

Ben aangepaste vorm van deze structuur is een netwerkstructuur. Hierbij 
zijn per niveau de dubbele elementen in de boomstructuur samengevoegd. 
Zo wordt de overtollige informatie verminderd, maar wordt de structuur 
van het model ingewikkelder (zie figuur 3.2lb). 

Pi,"", 3.21.' Boomstructuur en netweTkatlUctuur van een vierkanl. 
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Geen enkele structuur is zaligmakend. De beste structuur is die structuur, 
die het beste aan de gestelde eisen voldoet. Hierbij tan de tijdwinst bij 
het opstellen van een model opwegen tegen de hogere kosten van een 
groter benodigd geheugen. 

De relatie tussen de topologie en de geometrie wordt gelegd door het 
computerprogramma, dat de data van het model bewerkt. Dit programma is 
per systeem verschillend, zodat data van het ene systeem niet zonder meer 
op een ander systeem te gebruiken is. 

3.4.3 ModeJstructuren in 3D 

3.4.3.1 AlGmene modellen 

Traditioneel worden produkten weergegeven met behulp van een technische 
tekening. In een technische tekening wordt een produkt weergegeven met 
een aantal aanzichten en doorsneden (dus 2D-modellen). In vele CAD-sys
temen gebeurt hetzelfde. Een nadeel van deze systemen is, dat er voor de 
computer geen enkele relatie tussen de aanzichten bestaat. Daarom wordt 
tegenwoordig veel aandacht besteed aan 3D-modelleertechnieken, waarin 
een object als een geheel wordt ontworpen. 

Een vorm hiervan is het zogenaamd 'geometric modelling'. Geometric 
modelling gaat uit van een 3D-representatie van objecten en probeert deze 
zo compleet en eenduidig mogelijk te beschrijven. Geometric modelling is 
te verdelen in drie hoofdgroepen, namelijk: 
1] Wire frame modelling (draad- of lijnmodelleren). 
2] Surface modelling (vlakmodelleren). 
3] Solid modelling (volumemodelleren). 

AIle drie de groepen hebben hun specifieke toepassingsgebieden. Daarom 
worden vaak: meerdere technieken binnen een systeem gebruikt. Een model 
uit de ene groep moet dan vertaald worden naar een model uit een andere 
groep. De drie hoofdgroepen worden in dit hoofdstuk kort besproken. 

3.4.3.2 Wire frame modellin& 

Bij deze modelleringsmethode wordt een object gerepresenteerd door de 
randen of ribben, die in het object voorkomen. 
Het grootste probleem bij deze modelleringsmethode is, dat een object door 
zijn randen niet eenduidig wordt gedefinieerd. Daardoor kan een draadmo
del aanleiding geven tot verschillende objecten (zie figuur 3.22). 
Een voordeel is echter, dat wire frame modelling, wat CAD-technieken 
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betreft, veel overeenkomsten vertoont met de traditionele manieren van 
2D-tekenen. Hierdoor is een draadmodel relatief eenvoudig op te stellen en 
te veranderen. 

Figuur 3.22 

3.4.3.3 Surface modelliIl& 

Een vlakmodel kent behalve de randen van een object ook de vorm van de 
oppervlakken. Daardoor is het mogelijk snijlijnen tussen de verscbillende 
onderdelen te berekenen. Dit in tegenstelling tot draadmodellen. Voor het 
vormen van de oppervlakken zijn meestal basisvlakken aanwezig (bijv. plat 
vlak, cilindermantel en boloppervlak). Ingewikkelde oppervlakten moeten 
gevormd worden uit basisvlakken of indien mogelijk m.b.v. formules. Ook 
vlakmodellen zijn niet eenduidig, omdat alleen de oppervlakken van een 
object gedefinieerd worden. Daarmee is bij een object niet altijd het 
verschil tussen 'binnen' en 'buiten' duidelijk. 

3.4,3.4 Solid modelliAl~ 

Solid modelling beschrijft de volledige ruimtelijke produkt-geometrie. Een 
produkt kan worden gemodelleerd door het combineren van geometrische 
basis objecten, zoals kubus, bol, cilinder, enz.. Deze objecten zijn vaak 
eenvoudig van vorm. Daardoor zijn gecompliceerde objecten vaak moeilijk 
te vormen. Een volumemodel beschrijft een object volledig en eenduidig. 
Doordat ook het inwendige van een object gedefinieerd wordt, is het 
mogelijk boolean-operaties toe te passen. Deze operaties kunnen bet 
ontwerpen van objecten sterk vereenvoudigen t.O.V. surface modelling. 

De belangrijkste modelleringstecbnieken van solid modelling zijn: 
- Boundary representation (B-rep) modellen. 
- Constructive Solid Geometry (eSG) modellen. 
- Sweep representation modellen. 
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Ben uitgebreide beschrijving van deze modellers wordt hieronder gegeven. 

Boundary Npresentation 

Bij deze modelleringstechniek wordt een object gerepresenteerd door middel 
van de beschrijving van de omhullende oppervlakken van het object en de 
manier waarop deze oppervlakken met elkaar in verbinding staan. Ben 
object (zie figuur 3.23) wordt omgeven door een aantal oppervlakken (bijv. 
oppervlak A). Deze oppervlakken worden faces genoemd. Ben face wordt 
begrensd door een aantal randen (=edges), zoals oppervlak A in figuur 3.23 
begrensd wordt door de edges a, b en c. De edges worden begrensd door 
hun begin- en eindpunten, de zogenaamde vertices. De edges vormen een 
gesloten kromme (= loop) rond een face. Door deze loop in een bepaalde 
richting te doorlopen kan een normaalrichting op de face bepaald worden. 
Met behulp van deze normaal kan dan aangegeven worden, welke zijde van 
de face aan de buitenzijde van het object ligt. Door de combinatie van 
verschillende faces tot een gesloten oppervlak (= shell) kan een deelobject 
beschreven worden. Om het gehele object te beschrijven, kunnen meerdere 
shells nodig zijn. Dit is bijvoorbeeld nodig, als het object uit verschillende, 
niet met elkaar verbonden deelobjecten bestaat of als er gaten in het 
object voorkomen. 

3 

Fjzuur 3.23: Toelichting van enige tennen: SheU =A + B + C + D; Face =A,B, C,D of E; 
Loop=bijv. a+b+c; Edge=a.b,c,d,e,f,g,h of i; Verta=1,2,3,4,5 of 6. 

Om een object topologisch vast te leggen, is een netwerkstructuur nodig. 
Ben voorbeeld hiervan is uitgewerkt in figuur 3.24 aan de hand van het 
object uit figuur 3.23. 

Het object wordt geometrisch beschreven, door de beschrijving van de 
faces, edges en vertices. De geometrische bescbrijving van willekeurig 
gevormde faces en edges kan tot grote problemen leiden. Dit wordt 
veroorzaakt, doordat deze oppervlakken moeilijk vloeiend op elkaar aan te 
sluiten zijn. Om deze problemen met willekeurig gevormde oppervlakken te 
voorkomen zijn twee varianten van de boundary representation ontstaan. 
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FiflUUT 3.24: Netwerkstructuur van boundtuy representation. 

De eerste versie is de polyhedron boundary representation. In· deze versie 
bestaan alleen platte vlakken als faces. Hierdoor kan het object volle dig 
beschreven worden met aIs enige geometrische beschrijving de plaats van 
de vertices. Deze boundary representation is aileen bruikbaar voor 
eenvoudige gevormde objecten. 

De tweede versie is de hybrid boundary representation. In deze versie is 
de exacte beschrijving van een oppervlak aanwezig. Omdat echter een face 
vlak moet zijn, wordt het oppervlak benaderd met vele vlakke facetten. 
Deze benadering kan echte willekeurig verfijnd worden. 

Ben boundary representation systeem vereist vee! geheugenruimte voor de 
opslag van geometrische informatie. Dit heeft echter als voordeel, dat een 
grafische weergave snel is opgesteld. Ben nadeel van boundary representa
tion is, dat de ontwerphistorie en de geometrie-beschrijving van een 
oppervlak niet bewaard worden. Hierdoor is moeilijk te bepaIen, hoe een 
punt ontstaan is en tot welk element het punt behoord. Veranderingen in 
een model zijn dan ook moeilijk aan te brengen. 

Constructive solid Beometry 

Bij de CSG-representatie wordt een object opgebouwd uit een combinatie 
van 3D-elementaire objecten. Deze combinatie ontstaat door gebruik te 
maken van Boolean operaties. De Boolean operaties zijn: 
1] Vereniging (+ ): Bijv. A + B is het voorwerp, dat ontstaat door het 

samenvoegen van voorwerp A en voorwerp B. 
2] Verschil (-): Bijv. A-B is het voorwerp, dat ontstaat door uit 

voorwerp A dat gedeelte te verwijderen, dat zich ook 
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in voorwerp B bevindt. A-B leidt tot een ander 
voorwerp dan B-A 

3] Doorsnede (n): Bijv. AnD is het voorwerp, dat ontstaat door dat 
gedeelte van voorwerp A te nemen, dat zich ook in 
voorwerp B bevindt. 

De belangrijkste methoden, waarmee de CSG-representatie wordt opgesla
gen, worden nu kort besproken. Bij de eerste methode wordt van elk 
element opgeslagen: 

- De relatie tot de twee deelelementen, waaruit het element is ge
bouwd. Ontbreekt deze relatie, dan is het element een elementair 
object. 

- De relatie tot het element, dat een niveau hoger in de ontwerpstruc
tuur staat. Is deze relatie afwezig, dan is het element het te 
representeren object. 

Van ieder elementair object moet de vorm, de positie en de orientatie in 
het eindobject bekend zijn. Komt een elementair object op verschillende 
plaatsen in een ontwerp VOOf, dan dient deze iedere keer opnieuw in de 
structuur opgenomen te worden. Dit leidt tot redundante informatie. 

De tweede methode heeft een boomstructuur. De uiteinden (leaves) van 
deze boom bestaan uit elementaire objecten of transformatiematrices. Elk 
knooppunt van de boom is een Boolean operatie op twee objecten of een 
transformatie met een object en een transformatiematrix. Ben voorbeeld is 
in figuur 3.25 uitgewerkt. 

TRANS fOIH<AT IE 

1 &\1 ) 
oejel<T ! 

Fi,"", 3.25: Ben CSG-boom. 
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De CSG-representatie is een zeer compacte manier van opslaan. Bij elke 
grafische weergave moet echter de hele structuur doorlopen worden, zodat 
dit veel tijd in beslag kan nemen. Ben ander voordeel is, dat veranderingen 
gemakkelijk aan te brengen zijn, doordat het hele ontwerpproces bekend 
is. 

Omdat de elementaire objecten, die in de meeste systemen voorkomen, voor 
veel ontwerpen niet toereikend zijn, is het vaak mogelijk m.b.v. boundary 
representation of sweep representation modellers nieuwe elementaire 
objecten te definieren, die vervolgens in het CSG-ontwerpproces gebruikt 
kunnen worden. Dit vergroot het aantal mogelijkbeden enorm. 

Sweep representation 

Bij sweep representation wordt een object gevormd door een profiel of 
volume door de ruimte te verplaatsen. De volgende sweep representaties 
zijn te onderscheiden: 

- Extrusie: een gesloten profiel beweegt over een gegeven afstand langs 
een lijn loodrecht op het profiel. 

- Revolutie: een profiel draait over een gegeven hoek om een rotatie
as. 

- General sweep representatie: een profiel wordt langs een willekeurige 
kromme verplaatst. 

- Volume sweep representatie: een volume wordt door de ruimte 
bewogen. 

Als eis wordt gesteld, dat het voorwerp, dat door de sweep operatie 
gevormd wordt, zichzelf niet doorsnijdt. Dit om te voorkomen, dat 
onmogelijke objecten ontstaan. 

Sweep representation beschrijft een object geheel met behulp van de 
topologie en de geometrie van het profiel, dat bewogen wordt, en de baan, 
waarlangs het profiel bewogen wordt. Hierdoor is een sweep representation 
model van een object compact. 

Omdat met sweep representation slechts eenvoudige elementen te vormen 
zijn, wordt deze modelleringstechniek meestal gebruikt als onderdeel van 
andere solid modelling modelleertechnieken. 
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3.S WERKEN MET GEOMETRIC MODELLERS 

3.5.1 2D/21hD-methoden en aeometrische ogeranden 

3.5.1.1 Inleiding 

Bij het interactief grafisch modelleren zijn twee basishandeliugen: 
positioneren en identificeren. Met positioneren wordt bedoold het vastleg
gen van een nieuw element op het beeldscherm. Met identificeren wordt 
bedoeld bet kiezen en aanwijzen van bet juiste element op het beeldscherm 
dat voor een operatie nodig is. 

N.B.: Bij geen verdere vermelding is de bron in deze hoofdstuk steeds [7]. 

3.5.1.2 Positioneren 

Het positioneren kan op een aantal mogelijke manieren gebeuren: 
- Met een cursor wordt over het beeldscberm naar de juiste plaats 

bewogen. Eventueel kan op het scberm een grid (maatveld) worden 
aangebracbt. 

- Directe coordinateninvoer van punten via het toetsenbord. 
- Met een coordinatenoorsprong. Er kan dan met cartesische of pool-

coordinaten worden gewerkt. 

3.5.1.3 Identificeren 

Dit kan gebeuren door met de cursor in de buurt van het element te 
komen en bet dan te 'picken'. Impliciet identificeren boudt in dat een 
aantal hulppunten, nodig om het element te plaatsen, worden aangebracht. 

Ook kan bet element worden ge'ldentificeerd door namen. Als de gebruiker 
ooit een Ujn L1 beeft genoomd, kan hij die steeds door die naam weer op 
te roopen gebruiken. 
Meervoudig identificeren houdt bijvoorbeeld in dat de hele contour van een 
element wordt gevolgd. Ook kan alles binnen een recbthoek worden 
geidentificeerd om bijvoorbeeld te worden verplaatst, gedraaid of gespie
geld. Verder is identificeren naar vorm of lijndikte mogelijk. 
In de figuren in dit boofdstuk zullen identificeren en positioneren als voIgt 
worden weergegeven: 

D = identificeren 
e = positioneren 
• = bestaand punt 
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3.5.1.4 Operatoren 

De groep operatoren valt uiteen in standaardfunkties, manipulatiefunkties, 
bulpfunkties en in- en uitvoerfunkties. 

Standaardfuncties 

CreatefInsert: 

- Modify jEdit: 

- Delete: 

- BlankjUnblank: 

Om nieuwe elementen in bet gebeugen in te 
voeren. 
Veranderen van bestaande elementen, bijv. bet 
veranderen van bet middelpunt of de straal van 
een cirkel. In bijna elk menu waar een element 
of makro wordt gecreeerd, is een modify-moge
lijkbeid aanwezig. 
Het digitaal gummeD. Hiermee worden ongewenste 
elementen uit bet gebeugen en dus van de 
tekening verwijderd. 
Het tijdelijk onzicbtbaar maken van bepaalde 
elementen. Zo kan bijvoorbeeld tijdelijk de 
arcering worden weggebaald om bet overzicbt te 
bebouden. 

Manipulatiefunkties we fi&JlUr 3.26) 

- Translate: 

7 c~~ are.1Q • 

"\)1 
GaJl'l.Sltice !lJtt:J.ce. 
Scale &;>y 
.DUjlllcak 

- Rotate: 

Ben of meerdere elementen kunnen naar een 
nieuwe geometriscbe plaats worden vervoerd. Dit 
kan gebeuren door ingeven van de translatievec
tor, of door positioneren met de cursor, identifi
ceren met de cursor of verscbilwaarden ingeven 
m.b.v. coOrdinateD. 

\'11 (~' ~ OOC J V 0 \ I 000 
i~/- J t" J*O 

I \ .I l~~ 000 0 
JY;i--,..,r s..:;t)U ..sJ?ehh ret:hrnguin clrLulor 

ur,.,,'1 or,.gy 

Draaien van elementen. Draaipunt wordt door de 
cursor gepositioneerd of in coordinaten ingegeven. 
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- Mirror: 

- Duplicate/Copy: 

Het spiegelen in een as. De as kan al bestaan, of 
worden ingegeven. Ook kan gebruik worden 
gemaakt van een virtuele as. 
Meervoudig gebruiken van hetzelfde element. De 
uitgangselementen blijven op hun oorspronkelijke 
plaats. 

OHH •.• /N .• h 

Fi",", 3.27: Gezamelijk gebruiJe van nurnipulatiefunctk: 1 =consl1uenm, 2=spiegelen, 
3 = roteren en kopiiren. 

- Scale: Om een in het geheugen doorwerkende vergroting 
of verkleining te verkrijgen. 

- Stretch: Hele bereiken kunnen worden gerekt in een 
willekeurige richting. Als men met een systeem 
werkt met associatieve maatvoering, dan wordt 
deze ook automatisch aangepast. Het rekken kan 
ook over een lijn plaatsvinden. 

- Rectangular array: Een bepaald element wordt regelmadg over een 
rechthoek verdeeld. Onderlinge afstanden moeten 
worden ingegeven. De beide vermenigvuldigings
richtingen hoeven niet loodrecht op elkaar te 
staan. 

- Circular array: Een element wordt regelmadg over een cirkel 
vermenigvuldigd. Ingevoerd worden het draaimid
delpunt als mede het aantal elementen of de 
onderlinge hoek. De elementen draaien zelf niet 
mee. 

Hulpfuncties 

- Zoom: Om een beelduitsnede te vergroten of verkleinen. 
Ook kan worden gezorgd dat automatisch de 
ideale maximale vlakvulling (automatisch maxi
mum) wordt bepaald. De gebruiker legt met een 
window (recbthoekig raam) bet bereik vast (zie 
figuur 3.28). 
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- Pan: Ben punt, dat met de cursor is geidentificeerd, 
wordt het nieuwe beeldcentrum [15] (figuur 3.28). 

- Trim: Om overstekende of instekende lijnstukken weg 
te halen. De verschillende mogelijkbeden biertoe 
staan in figuur 3.28. 

- Calculate: Om snijpunten, omtrekken, afstanden, krommin
gen, oppervlakken, zwaartepunten en traagheids
momenten te berekenen. 

- Group, ensemble: Meerdere afzonderlijke elementen kunnen als een 
nieuw element worden gedefinieerd. De funktie is 
omkeerbaar en maakt de makrotechniek mogelijk. 

lIit re"jrot4n [r01 tEn] ~'" IIImdsluk X ~~ «11 

.f'I1I!f SJ./,a,a,/ Iru:.fcr- [O~o 1 m"dtUl?~ *~~ (x. QS') 

0.0 
... 0.0 ~H-H H I'll" 00 

00 Tl.ljv", it"~d2m 
#delltJM 

QlJi'AI'1i1filUh ¥f/IJ¥J~ 
0. ~O flltl:! e("ds.f~ ii~H 

.JukJ.,J" / Jwiw, 0" 0 1 [ x:-.< &&h4alliuJh,,. s.hi,f"'~/-
t 

fiwur 3,28: Zoom, JHIIt en trim. 

In- en uitvoerfunkties en verwerkingsfunkties maken bet mogelijk om naast 
tekeningen te bewaren op disk, ook bele archieven en databanken op te 
bouwen. De mogelijkbeden biertoe zijn zeer systeemafhankelijk en daarom 
ook bier verder niet gespecificeerd. 

3.5.1.5 Geometrische Qperanden 

De geometrische operanden zijn onder te verdelen in de grondelementen 
(punt, lijn, cirkel en cirkelboog) en afgeleide elementen (zoals kegelsneden, 
splines, offsets enz.). 
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De verschillende elementen zullen kort besproken worden: 
1] POINT: Kan op vele manieren worden vastgelegd: 

- Direkt door de cursor. 
- Door de invoer van absolute coordinaten. 
- Invoer van afstanden dx en dy t.O.V. een nulpunt of laatst ingevoerde 

punt (current point). 
- Invoer van hoek en straal t.o.v. nulpunt of current point. 
- Constante x- of y-afstanden, constante parameter of hoek op een 

curve. 
- Hergenereren van punten op een curve, die echter nog niet specifiek 

in het geheugen zijn opgenomen (bijv. bij een cirkel gedefinieerd 
door drie punten is het middelpunt af te leiden). 

- Impliciete punten, zoals bijv. begin- en eindpunt van een lijnstuk. 
- Snijpunten berekenen. 
- Normaaldoorsnede-punt. Vanuit een punt wordt de normaal op de 

curve bepaald, en het snijpunt van die normaal met de curve 
berekend. 
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Fi(:uur 3.29; Verschillende point-mogelijkhedm. 

2] UNE: Maakt een oneindig lange lijn of een lijnstuk tussen twee punten 
door: 
- Positioneren van twee punten met de cursor. 

Coordinateninvoer van twee punten. 
Uitgangspunt invoeren of identificeren (eventueel current point) en 
de x- en y-afstanden dx en dy invoeren. 
Verbindingslijn tussen willekeurige elementen (begin- en eindpunt 
moeten eerst worden geidentificeerd). 
Horizontale of verticale lijn door een punt, dat met point is 
vastgelegd. 
Parallelle lijn door een punt evenwijdig aan een bestaande lijn. 
Ingevoerd wordt de afstand of het punt zelf. Ook moet worden 
geidentificeerd aan welke lijn en aan welke kant de parallelle lijn 
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moet komen. 
- Loodrechte 1ijn door een punt op een willekeurige kromme. 
- Raaklijn aan cirkelbogen of cirkels. De raakpunten of de hoek met 

een andere lijn moeten worden geidentificeerd. 
- Fase: verbind twee lijnstukken met een lijn, die onder een ingegeven 

hoek staat Hoek en fasebreedte worden ingevoerd, steeds ten 
opzichte van de eerst geidentificeerde lijn. 

3) CIRCLE: Ben cirkel wordt gecreeerd door: 
Met de cursor een middelpunt vast te leggen en de straal via het 
toetsenbord in te voeren. 

- Invoer van het middelpunt plus een lijn waaraan de cirkel moet 
raken. 

- Door invoer /identificatie van twee punten, waarvan een het middel
punt is en het andere op de cirkel ligt. 

- Door invoer /identificatie van drie punten, die op de cirkel moeten 
liggen. 

- Identificatie van drie snijdende lijnen, waarbinnen de cirkel net past. 
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FiJluur 3.30: Het circle- en arc menu. 

4] ARC: Ben cirkelboog (arc) wordt gemaakt door: 
Beeldschermpositionering van het middelpunt, invoer van de straal en 
begin- en eindhoek. 

- COOrdinateninvoer van middelpunt, straal, begin- en eindhoek. 
Ben bestaand middelpunt identificeren, begin- en eindhoek en straal 
invoeren. 
Twee punten identificeren/positioneren, waarvan een het middelpunt 
is en het ander op de cirkel ligt, plus begin- en eindboek invoeren. 
Drie punten, waarvan een het middelpunt is, en twee de boogeind
punten. De eindpunten hoeven niet beide op de boog te liggen, ook 
kan een punt als interpolatiepunt worden gebruikt 
Eindpunt en raaklijn worden geidentificeerd, de straal wordt opge
geven. 
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- Afronding: 
* Door identificeren van twee bestaande curven en invoer van de 

straal. 
* Door invoer van het middelpunt van de afronding. 
• Door invoer van het quadrant waarin de afronding ligt en de 

straal. 

5] STRING: Ben string biedt de mogelijkbeid om een contour samen te 
stellen uit samenhangende lijnen. Het eindpunt van de ene lijn is het 
beginpunt- van de andere. De punten waardoor deze contour moet gaan 
worden vastgelegd door: 
- Invoer van de eind/beginpunten via cursor of toetsenbord. 
- Verbindingslijnen tussen bestaande curven. Samen met de funktie 

copy/duplicate kan zo snel een gesloten figuur worden gemaakt: eerst 
wordt een curve getekend, deze wordt gedupliceerd, en vervolgens 
worden copy en origineel verbonden. 

- Rechthoekige randvoorwaarde. 
- Rechthoek tekenen. AIleen de linkerbenedenhoek en de rechterbo-

venhoek hoeven te worden gepositioneerd. 
- N-hoek. Na invoer van het aantal hoeken en het middelpunt kan de 

n-hoek worden getekend door invoer van: 
• De radius van de omsluitende cirkel. 
• De zijdenlengte. 
• De diagonalenlengte. 
Gummibandmethode: elke lijn begint waar de vorige ophield, en zijn 
eindpunt wordt verbonden met het beginpunt van de eerste lijn. 
Wordt weer een volgende lijn getekend, dan gaat die verbinding weer 
weg en wordt de nieuwe Hjn met zijn eindpunt aan het eerste punt 
verbonden. Bij het verlaten van dit menupunt is dan een gesloten 
contour gegarandeerd. De methode wordt vooral toegepast bij surface 
modelling. 

bQ(!ld.sch,zrmp""t'he. 

~ C~ rec.MMtk door 
C 84r',N.fen ;nVOlr JiruJe pos,ih'orrering 

VlU'bl'y,t/.;,q.s.J.; It ~ 1: flyQ I'~~wk ".., 
diller~" hin/Mf'llm 

Aft. hod'l"t/04r 

tlill''''l'Ilie.lJaaden ~ 0":60 /V-/,ad< 

,.,eMkJ,"111. f 
,. , 

~ 9umm//-1f4l""NtN'L 
mNl!lIlOYl.Il2IJrcl'h tIl 

'flu"' 3.31: Ret string menu. 
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6] CONICS: Vele CAD-systemen bezitten de mogelijkbeid tot het maken 
van kegelsneden: ellips, parabool en hyperbool. 
- Ben ellips wordt vastgelegd door het middelpunt en de beide halve 

aslengten. Voor gedraaide ellipsen moet dan nog rotate worden 
gebruikt. Sommige systemen vragen zelf al de hoek. 

- Ben parabool wordt vastgelegd door de invoer van de top en de 
brandpuntsafstand. 

- Ben hyperbool wordt vastgelegd door de invoer van het middelpunt en 
de halve aslengten. 

Verschillende systemen kunnen ook werken met de kanonische vorm: 
ax2 + bxy + cy2 + dx + ey + f = O. 

7] SPUNES: Invoer van splines gebeurd of door invoer van beeldschermpo
sities of bestaande punten, of door de polygonen met behulp van 
strings. Bij de invoer van draagpunten moeten ook randvoorwaarden 
zoals begin- en eindtangenten, gewichtsfaktoren en meervoudige punten 
worden aangegeven. Zie verder als voorbeeld [28]. 
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Fizuur 3.32: Conics. 

8] OFFSET CURVE: Er kunnen zowel offsets met constante afstand worden 
gecreeerd, als ook offsets met dalende afstand. Bij constante afstand is 
invoer van deze afstand voldoende, bij veranderende afstand moeten 
begin- en eindwaarde worden aangegeven. 

3.5,1.6 Geometrische IfQndconstructies 

Hieronder vallen eenvoudige geometrische handelingen, die praktisch door 
elk systeem kunnen worden volbracht: 

- Loodlijn vanuit en punt op een lijn neerlaten. 
- Middelloodlijn van een lijnstuk bepalen. 
- Ben hoek halveren. 
- Twee parallelle lijnen tekenen. 
- Ujnstuk in gelijke stukken verdelen na invoer van aantal. 
- Omsluitende of insluitende cirkel om/in een driehoek. 
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- Raaldijn in een geidentificeerd punt van een cirkel. 
- Raaklijn vanuit een willekeurig punt aan een cirkel. 
- Afwikkelen van een boog op een lijn. Het systeem moet dan weI 

omtrekken kunnen bepalen. Begin- en eindpunt alsmede de hoek 
moeten worden ingevoerd. 

- Afronding bij twee snijdende lijnen. Invoeren van een punt dat 
ongeveer het middelpunt is, en de straal is voldoende. Eventueel 
uitstekende lijnstukken kunnen worden weggetrimd. 

- Ujn en een punt door een boog verbinden. 
- Twee cirkels met een boog met ingevoerde straal verbinden. Afbanke-

lijk van de identificatie-volgorde gebeurt dit hoI of bol. 
- Cirkel en punt of lijn met boog verbinden. 
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FiIuw 3.33: Geometrische junkties. 

3,5,1.7 Tekentechnische Qperauden 
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Hieronder vallen de maatvoering, arcering, toleranties, algemene tekst en 
aanwijzigingen, ruwheden, rechterbenedenhoek van de tekening enz .. 
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Bij praktisch aIle gangbare CAD-systemen gebeurt het bematen haIfautoma
tisch, d.w.z na identificeren van het te bematen element en de positione
ring van het maatgetal berekent het systeem de maat en genereert de maat 
en aanhaallijnen. Als de gebruiker het wenst, kan de maatvoering ook 
geheel manueel plaatsvinden. 

Ben horizontale, vertica1e of paraIlelle maat ontstaat na identificeren van 
de eindpunten en positionering van het maatgetal. Sommige systemen 
kunnen ook bijvoorbeeld splines van extreemwaarden voorzien. 
Bij het bematen van een hoek moeten de twee lijnen tegen de kIok in 
worden geidentificeerd, omdat anders de complementaire hoek van een 
maat wordt voorzien. 

Voor het bematen van cirkels bieden de systemen de mogelijkheid zowel 
volcirkels a1s deelcirkels volgens aIle normen te voorzien van maten. 

Ook maten in doorsneden, aIsmede kettingmaten en maten vanaf een 
referentiekant zijn mogelijk. Bij kettingmaten is het positioneren van het 
eerste maatgetal en de Jigging van steeds de volgende maatlijn voldoende. 

De maatvoering verschilt bij verschillende systemen in capaciteit. Systemen 
met een goede coordinatie tussen geometrie en maatvoering passen bij 
geometrische veranderingen automatisch ook de maat aan. Verschillende 
systemen hebben ook met de omgekeerde weg geen problemen [33] (zie 
figuur 3.34). 

Cross-hatching (= arcering) 

Het arceren van een vlak kan op verschillende manieren gebeuren: 
- Door identificeren van elk van de randen. 
- Door identificeren van 1 rand en contour volgen. 
- Binnen een rechthoek wordt elk gesloten vlak gearceerd. 
- Binnen een vlak wordt 1 punt geidentificeerd, waarna het vlak wordt 

gearceerd. 

Door identificeren van een gat wordt dit overgeslagen. Vaak gebeurd dit 
automatisch. De hoek en de afstand van de arceerlijnen wordt ingevoerd. 
Ook kunnen verschillende arceertypen, zoals voor staal, kunststof of 
keramiek, worden gekozen. 
Bij manipuleren met elementen moet het systeem de arcering zelf 
aanpassen. Bij systemen waarbij dit niet gebeurt moet de arcering eerst 
worden weggehaald en daarna weer worden aangebracht. 
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filmw 3.34: Maotvoering en tm:ering. 

Tolerance 
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Toleranties kunnen worden ingevoerd door: 
- Boven- en ondergrens in te geven. 
- lso-passingstelse1code in te voeren. 
- Symbolen voor plaats- en vormtoleranties. 

Het invoeren van de toleranties kan direkt met het creeren van de maat 
worden gedaan, of later na identificatie van de te tolereren maat. 

De plaats- en vormtoleranties (feature control symbols) worden gemaak.t als 
zelfstandige elementen. Na identificatie van de plaats waar de piji moet 
raken en positionering van het raam voIgt het invullen van de schriftvel
den. 

Text, labels 

Voor het aanbrengen van tekst en aanWlJZ1gmgen zijn bijna onbeperkte 
mogelijkheden aanwezig. Na ingave van de schriftparameters zoals hoogte 
en type zijn teksten langs rechten en willekeurige krommen mogelijk. 
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Surface finish 

Ook oppervlakteruwheden kunnen worden aangebrachl Ingevoerd worden de 
maximale ruwheid, lengte waarover de ruwheid is bepaald, bewerkingsme
thode en bewerkingstoeslag. Het systeem genereert zelf het normsymbool 
en plaatst het op de geidentifieeerde plaats. 
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Fip", 3.35; MIIiIt- en vormtolertJntks (links) en tekst (rechts). 

3.5.1.8 Speciale arbeidstechnieken 

Bij de layertechniek is het mogeUjk de beeldcomponenten op verschillende 
evenwijdige vlakken (layers, levels) te zetten. Zo kan bijvoorbeeld op het 
eerste level de contour van het object worden gezet, op het tweede de 
areering, op het derde de maatvoering. De totale tekening wordt dan 
gevormd door het over elkaar leggen van de levels, die dan als het ware 
doorzichtige folies vormen. 

Hierdoor kan bijvoorbeeld elke groep elementen, die vaak gebruikt worden 
(makro's), op een apart level worden gezet. Is dan deze groep nodig in een 
andere tekening, hoeft alleen de juiste folie te worden gezocht en er 
tussengelegd te worden. 

Makrotechniek 

De makrotechniek is een zeer krachtige techniek, vooral a1s ontworpen 
wordt binnen een bepaalde branche, zodat vaak dezelfde objecten nodig 
zijn. 
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Br bestaan twee soorten makro's: 
1] COMMAND PROCEDURE, KEYSTROKES (beveelmakro's): Door het aan 

elkaar koppelen van een rij bevelen met vaste data-invoervolgorde. 
Hierdoor hoeft niet steeds de hele procedure te worden herhaald, maar 
slechts opgeroepen te worden. Vaak kan de bevelenketting ook nog 
aangepast worden of is de rij in parametervorm [12]. 

2] PATIERN, TEMPlATE, MAKRO (tekenmakro's): Dit zijn statische beeld
elementen, die samen horen en als zodanig zijn opgeslagen in de 
bibliotheek (library). Door ze eerst op te roepen zijn ze daarna te 
verplaatsen, schalen, enz.. Een. werktuigbouwkundige za1 zo bouten, 
moeren enz. in zijn bibliotheek hebben. Makro's kunnen ook naar wille
keur worden gecombineerd, als geheel uit een tekening worden gewist 
of verplaatst. Ben voorbeeld van mike normmakro's is figuur 3.37. 

Macro 01015 

WELLENNUT 

LTI 

Macro 01013 

ZENTRIERUNG 
( 0 rauf!licht I 

Macro 01014 

WELLE MIT 
MITNEHME'R 

SQ 

WELLENABSATZ 

Fiww 3.36: Toepassing van de makrotechniek. 

Macro 01012 

5ENKUNG 

Lt~ 
- - - - .-

EINSTICH 

Makro's kunnen ook bestaan uit spiebanen, insteken enz.. 
Ben hierop lijkende techniek is de Master-Instance techniek. Ben element 
wordt gecreeerd (de master), daama wordt deze master gekopieerd op 
verschillende plaatsen (instances) (zie figuur 3.38) [33]. 
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Fieuur 3.37: MakroIctJtalogus van nonndelen en bedrijfsspecijieke onderdelen. 

A 

1"'-----120 -------i 

Fi~r 3.38; Master-instanse tedmiek. A: Masterelement. B: Instances. 
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~antentechrrlek 

In de variantentechniek wordt een aantal gekoppelde elementen (soort 
makro) geparametriseerd opgeslagen. Zo'n element beet een complexdeel. 
Door bet oproepen van dit complexdeel en bet invoeren van de parameters 
zijn dan vele verschillende afgeleiden te creeren, die gebaseerd zijn op 
dit complexdeel [33] (zie figuur 3.39a en 3.39b). 

w x ... 
o 
x 

SRtlrE 

Fieu"r 3.39q: Geparametriseerd complexdeel met enkele varituaten. 

FUmur 3.39b: Werktuigkundig complexdeel met dtie varianten. 

3.5.2 3D-methoden en aeometrische operanden 

3.5.2.1 Hulpmiddelen voor invoer en yisualiserin& 

Voor de invoer van 3D-objecten komt onoverkomelijk bet probleem van een 
twee·dimensionaal beeldscherm naar voren. Over toepassina van holografie 
in de CAD-techniek wordt aIleen nog maar gedroomd [13]. 
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De CAD-systemen werken met drie coordinatensystemen: 
1] De beeldschermcOOrdinaten. Dit zijn statische cOOrdinaten waarvan het 

XMY-Vlak het beeldscherm is en de z·as van de kijker weg steekt (dit 
wordt depth genoemd). 

2] ObjectcOOrdinaten. Dit zijn de cOOrdinaten die aan het object vastzit· 
ten. Zo kan de gebruiker in alle aanzichten van het werkstuk met 
dezelfde cOOrdinaten werken. 

3] Tijdelijke werkcoordinaten, die door de gebruiker zelf worden gedefi· 
nieerd. Als bijvoorbeeld in een schuinstaand vlak een aantal gaten 
moeten worden geplaatst, kan een lokaal coordinaten·systeem evenwijdig 
aan dat vlak worden gedefinieerd. 

De cOOrdinaatsystemen zijn allen door transformatiematrices in elkaar over 
te voeren. Intern worden alle bewerkingen omgerekend in het objectcoordi
natensysteem. 

AIle CAD-systemen geven een 3D-object weer met behuip van meerdere 
aanzichten, de views. Een veelgebruikte oplossing is vier windows met drie 
orthogonale aanzichten en een projectie. Verschillende systemen kunnen 
zes of nog meer windows tegelijk afbeelden. In eike window kan dan zelf 
een aanzicht gedefinieerd worden [33]. 

Als in een van de aanzichten wordt gewerkt worden ook de anderen 
vanzelf veranderd. 

Om een complex 3~bject te kunnen interpreteren is veel voorstellings
vermogen vereist. Daarom zijn een aantal technieken ontworpen om 
objecten een realistische en vooral eenduidige vorm te geven [7]. 

Hidden lines removal 

Het uit de figuur weglaten van lijnen die niet te zien zijn bij een bepaald 
aanzicht, verhoogt de eenduidigheid van het beeld enorm. 

AIle bekende zichtbaarheids-algoritmen zijn terug te voeren op de 
vlakkenmethode of de viakken-puntmethode [33]. 
Bij de vlakkenmethode wordt onderzocht of een vlak niet zichtbaar of 
geheel zichtbaar is. Een vlak is geheel bedekt, als het inwendig produkt 
tussen de buitennormaalvector en de kijkrichtingsvector negatief is. Het 
algoritme werkt alleen bij convexe lichamen, maar is weI snel. 
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Bij de vlakken-puntmethode wordt een curve in kleine segmenten verdeeld. 
Op elk segment wordt een punt genomen, waarvan wordt getest of het 
zichtbaar is. De nauwkeurigheid neemt toe naarmate de segmenten kleiner 
worden, echter de rekentijd ook. 
Voor verder specifieke algoritmen wordt verwezen naar [33]. 

F'(MIT 3.40: Model met (links) en zander (rechts) hidden linG removal 

Surface path 

Om het verloop van een vlak weer te geven zijn isoparameter-lijnen zeer 
geschikt. Hierbij worden als het ware een aantal curven met constante 
parameter getekend. Gecombineerd met hidden lines removal levert dit een 
duidelijk beeld. 

Fizuur 3.41: /soptll'rlllUtercurven en hidden lines removal 

Intersection 

Door het definieren van snedevlakken kan een compleet 3D-object worden 
opengesneden. Enige systemen zorgen dan voor automatische areering van 
de snedevlakken. 
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Firuur 3.42: Opengesneden fi8Uur met hidden lines removal. 

Shadin&. shadowin&. texture 

Ben veelgebruikte techniek die wordt toegepast na hidden lines removal, is 
die van het shading. Hierbij wordt het object gerepresenteerd alsof het 
wordt belicht door een lichtbron. De gebruiker definieert zelf waar zich 
deze bron bevindt Elk vlak wordt hierdoor van een bepaalde grijstoon of 
kleur voorzien. 
Dit shaden is gebaseerd op de ray-castingtechniek. Vanuit het oog van de 
kijker wordt een straal (ray) naar elk beeldschermpunt, pixel genaamd, 
getrokken. Deze straal wordt gevolgd totdat het object wordt geraakt. De 
kleur van dat vIak wordt dan aan de pixel toegekend. Omdat elke pixel 
wordt bekeken, is het een betrekkelijk simpele zaak om het effect van 
meerdere bronnen in beeld te brengen. De simpelste manier is om een 
tweede ray vanuit elk geraakt punt van het model terug naar de lichtbron 
te trekken. Als deze tweede straal een ander punt van het object raakt, 
dan ligt het eerste punt in de schaduw. Deze techniek heet shadowing. 

Even voortborduren op het idee van ray-casting laat legio andere 
mogelijkbeden zien. Door kleuren van vlakken te relateren aan de lengte 
van de ray, kunnen eenvoudig atmosferische effecten zoals mist worden 
gesimuleerd. Ook reflecties tussen objecten zijn mogelijk. 

Voor de ontwerper is een syntbese van textuur wellicht interessanter dan 
complexe verlichting. Recente textuursimulaties zijn gebaseerd op het 
aanbrengen van 2D-textuurpatronen op de vlakken van het object. Meer 
geavanceerde technieken leggen complete 3D-patronen aan. Dit gebeurt 
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aan de hand van zogenaamde fractals. Dit zijn figure~ die startend vanuit 
een willekeurig punt, random om zich heen vreten. Elk punt van de ruimte 
krijgt zo een waarde of Ideur toegekend. Zo kunnen bijvoorbeeld roesttex
turen worden gesimuleerd [38]. 
Door de resolutie van de beeldschermen en computers te verhogen zijn 
beelden te creere~ die zeer dicht bij fotokwaliteit komen. 

De verschillende technieken zijn weergegeven in figuur 3.43. Ter vergelijk 
de calculatietijden: 
Beeld a nam enkele seconden in beslag, beeld b twindg minute~ beeld c 
een half uur en de roesttextuur 40 minuten. 

Q. c. 

b. d. 

Firm"r 3.43: a) Wire frame, b) Shading, c) Shadowing, d) Textwe. 

Exploded-yiew 

Een techniek die zeer goed de opbouw van een object weergeeft is de 
exploded-view-tecbniek. Hierbij wordt bet object voorgesteld door alle 
elementen los voor te stel1e~ maar weI ongeveer op de plek waar ze 
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moeten zitten, alsof bet gebeel is geexplodeerd. Gecombineerd met hidden 
lines en eventueel snedevlakken geeft deze methode zeer bevredigende 
resultaten, die veel gebruikt worden in bandleidingen en montageboeken. 

Fieu"' 3,44: Exploded-view. Olchtung 

Definition der Flochenverknupfung 0 Definition der Flachenverknupfung ® 
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FiW"' 3.45: Koppelingsprincipe vereniging en doorsnede. 
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3,5.2.2 Ko,ppelinssprincipes 

De manieren waarop vlakken aan elkaar gekoppeld worden, zijn te verdelen 
in kontaktvlakkenkoppeling en doordringingskoppeUng [33). 

Kontaktvlakkenkoppeling gebeurt bij volume-elementen, waar de koppeUng 
plaatsvindt aan vlakke oppervlakken. Volstaan kan worden met een analyse 
van de randcontouren. Hierbij wordt gewerkt met de vereniging (+), de 
doorsnede (s), het verschil (-) en het complement (c). 
V oor de twee meest gebruikte boolean-operatoren vereniging en doorsnede 
zijn de mogeUjke koppelingen in figuur 3.45 weergegeven. 

F(r:uur 3,46; Konlaktvlakkenkoppeling. 

Ve>IVMt"· "&" _I. Iftpnt. 
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FiflUur 3.47: Schetstechniek. 
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Bij de doordringingskoppeling is bet zaak te onderzoeken boe twee 
objecten er gekoppeld uitzien, indien ze deels overlappen. Vaak moeten 
hiervoor curven worden berekend., die snijvlakken met elkaar maken. 
Hierbij wordt gewerkt volgens figuur 3.46. 

3.5.2.3 Schetstechniek 

Enkele systemen werken ook met de schetstecbniek. De gebruiker schetst 
op een grafisch tablet de drie orthogonale aanzichten van het object. Het 
systeem herkent de grondvormen en past ze aan. Als volgende stap worden 
de coordinaten vergeleken en vlakken gegenereerd. Dit gebeel wordt dan 
tot een volume samengepakt. Absoluut noodzakelijk is te controleren of 
met de 2D/3D reconstructie een consistent model is ontstaan [33]. 

3.53 lJ>..Techniekeu. 3D toeBJ)Bst 

Veel van de technieken, die in paragraaf 3.5 worden genoemd, worden ook 
voor 3D·CAD gebruikt. Als extra line·techniek komt in de 3D·wereld de 
snijIijn tussen twee vlakken voor. Zoals bij de koppelingsprincipes al 
aangeduid, moet het systeem bij boolean·operaties vaak zelf snijIijnen 
genereren. 

De rounding-techniek wordt 3D een stuk moeilijker vooral daar waar drie 
vlakken bij elkaar komen. De mooiste oplossing voor bet ronden van 
kanten is bet verdelen in facetten (zie figuur 3.48). Eenvoudiger is bet 
afscbuinen, waar een drieboekige strip wordt weggebaald [33]. 

Ook de makrotecbniek wordt bij de 3D-systemen veel toegepast. De 
makro's worden door middel van boolean-operaties in het model opgenomen. 
In de bibliotheken van deze systemen zijn zeer veel (eventueel geparame
triseerde) makro's aanwezig, zoals kegels en conussen, maar ook boorgaten 
met en zonder draad., lagers, afdichtingen enz .. 

FiIlJIW 3.48: Rounding door middel van het verdelen in facetten. 
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3.5.4 MoaelUkheden van een hedendaaas 3D CAD-systeem 

Ben hedendaags systeem creeert bouwdelen door punten, lijnen en vlakken, 
en/of door boolean-operaties met primitieve volume-elementen. AI bij het 
ontwerp worden data gegenereerd voor NC-macbines. De systemen kunnen 
B-splines en Beziercurven en -oppervlakken van kwadratische of kubische 
vorm cre!ren. Eigen gedermieerde groepen elementen kunnen worden 
opgeslagen in de systeembibliotheek. Onder de vele mogelijke operaties zijn 
draaien, spiegelen, transleren, wissen en veranderen van elementen. Ook 
doordringingscurven genereren is geen probleem. 

De gebruiker kan zoveel aanzichten dermi!ren en presenteren a1s hij wit. 
Elke manipulatie in een aanzicht wordt automatisch in alle andere 
verwerkt. De maatvoering gebeurt automatisch na het geven van een 
commando. Ze wordt direct met de geometrie mee veranderd Teksten 
kunnen in alle richtingen worden aangebracht. 

Het 3D-model maakt inhoud-, zwaartepunts- en traagbeidsmoment
berekeningen mogelijk. Het kan zowel automatisch a1s grafisch interactief 
geschikt worden gemaakt voor de eindige elementenmethode. Converteer
programma's naar aIle bekende EEM-programma's maken dit mogelijk. Met 
een postprocessor kunnen stuurdata voor NC-machines met 2- tot 5-assige 
besturing worden gevoed [28,33]. 
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3.6 COMPUTER AIDED MANUFACfURING (CAM) 

3.6,1 Wat is CAM? 

Computer Aided Manufacturing is gericht op het toepassen van de 
computer bij de fabricage van onderdelen en produkten. 
Deze toepassing van computers is een voortzetting van de aI langer 
bestaande numerieke besturing (NuBe). 
Prof.dr.ir. HJJ. Kals definieert numerieke besturing als: "Het automatiseren 
van werktuigen m.b.v. apparatuur die numerieke (getalsmatige) codes omzet 
in verplaatsingen van werktuigonderdelen, zodanig dat de bewegingen en/of 
bewerkingen, handelingen of metingen overeenkomstig een vooropgezet plan 
(het programma) worden uitgevoerd." 
Ben dergelijke besturing wordt voomamelijk gebruikt in de mechanische en 
electrotechnische industrie. Het doel hiervan is het bekorten van insteltij
den en positioneertijden van werktuig en werkstuk. 

Door de sterke opkomst van elektronica en de computertechniek ontston
den de 'Computer Numerical Control' (CNC) bewerkingsmachines. Door de 
sterke opkomst van de computer is het belang van een goede informatie
overdracht en verwerking binnen een bedrijf sterk gestegen. 

CAM kan dan ook gedefinieerd worden aIs: De inzet van computers, niet 
aIleen ten behoeve van de numerieke besturing zelf, maar vooraI ook voor 
de werkvoorbereiding, de planning, de produktiebesturing, de magazijn- en 
transportfunkties. de kwaIiteitscontrole em.. Op aI deze gebieden is 
informatieoverdracht en infoverwerking van het grootste belang. AIle 
relevante kennis op het gebied van de technische, organisatorische en 
besluitkundige processen moet in procedures worden vastgelegd. 

De voordelen van CAM zijn een verkorting van de werkvoorbereiding, een 
vermindering van het aantaI programmeerfouten van de bewerkingsma
chines, een betere bezetting van het produktiepark en een betere 
kwaliteitsbeheersing. 

Samenvattend zijn de belangrijkste funkties die met CAM-technieken in de 
fabricagesfeer worden ondersteund, de volgende: 

- De vertaling van technische produktinformatie, afkomstig uit de 
ontwikkeling. welke nodig is voor de fabricage en de kwaliteits
verzekering van de werkvoorbereiding. 
Uitvoering van de fabricage door NuBe-machines. 
Besturing van transport- en manipulatieprocessen. 
Automatisch testen. 
Automatisch behandelen van materiaIen en produkten in het magazijn 
en in de fabricagehaI. 
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3.6.2 Hjstorisch oyerzicht 

In 1940 ontwikkelde John T. Parsons een methode voor het automatisch 
besturen van een frees bij het frezen van gekromde oppervlakken. In 1949 
vroeg de U.S. Air Force het Massachusetts Institute of Technology (M.lT.) 
om een praktische toepassing van het concept van Parsons te ontwikkelen. 
Men bouwde toen een twee-assig controle/besturingssysteem voor een 
boormachine. Deze machine werd 'gevoed' door een geperforeerde tape. Het 
eerste prototype van een NuBe-machine was geboren en aan het eind van 
de jaren '50 waren er vele numeriek bestuurde machines in de Verenigde 
Staten in gebruik. 

In het begin van de jaren '60 werden hulptalen ontwikkeld voor het maken 
van de numerieke besturingsprogramma's, de zogenaamde werkstukprogram
meersystemen. APT (Automatic Programming Tool) is hiervan het eerste en 
meest verbreide voorbeeld. Tot in de jaren '70 werden aIle machines 
bestuurd m.b.v. een tape. Soms treft men ze nog steeds aan in de 
produktie. 

Door de sterke opkomst van de computer ontstond aan het eind van de 
zeventiger jaren het 'Computer Numerical Contror concept. De bewer
kingsmachines werden voorzien van een microcomputer. Hierin wordt het 
bewerkingsprogramma van het produkt opgeslagen en is het nu mogelijk om 
direkt aan de machine een bepaald programma in te voeren of te wijzigen. 
Voor de besturing is dan geen numerieke tape meer nodig; hier zorgt de 
microcomputer nu voor. AIleen voor de opsiag van de programma's wordt 
nog vaak gebruik gemaakt van een tape. 

Ben verdere ontwikkeling is het in een geheugen bewaren van de program
ma's en dan de machine vanuit dit geheugen voorzien van het programma 
via een verbindingsdraad (netwerk). Dit wordt Direct Numerical Control 
(DNC) genoemd. 

Tot dusver werd NuBe aIs een op zich zelf staand feit beschouwd. In de 
zeventiger jaren begon men numerieke besturing als een onderdeel van een 
groter geheel te zien. De term CAM deed zijn intrede. CAM omvatte niet 
aIleen NuBe, maar ook produktiebesturing, -planning en -bewaking. 

De eerste CAM-toepassingen bestonden uit het ovememen van de geometrie 
van het produkt t.b.v. de werkvoorbereiding. Met behulp van deze 
geometrie kunnen gereedschapsbanen gedefinieerd worden. Met deze 
gegevens kan een besturingstape gemaakt worden. Allerlei gegevens m.b.t. 
de bewerkingstechniek moeten weI met de hand worden ingevoerd. 
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3.6.3 Numerleke bestudna 

Numerieke besturing wordt in de literatuur op een aantal manieren 
gedefinieerd. G.L Simons definieert NuBe, of in het Engels NC (Numerical 
Control) a1s: 'The effective control of machines and equipment directly 
from numerical information. In its most developed form it involves control 
of machines by sophisticated computer systems." 

De Electronic Industries Association (EIA) definieert het begrip 'numerical 
control equipment' als: "A system in which actions are controlled by the 
direct insertion of numerical data at some point. The system must 
automatically interpret at least some portion of this data." 

Prof.dr.ir. HJJ. Kals definieert het begrip NuBe a1s: "Het automatiseren 
van werktuigen m.b.v. apparatuur die numerieke codes omzet in verplaat
singen van werktuigonderdelen, zodanig dat de bewegingen en/of bewerkin
gen, handelingen of metingen overeenkomstig een voor opgezet plan 
worden uitgevoerd". 

Samenvattend kan gezegd worden dat numerieke besturing inhoudt: 
Besturen van bewerkingen of bewegingen van machines m.b.v. getalsmatige 
codes. 

Er ontstaat nu een belangrijke vraag, namelijk: "Waarom is numerieke 
besturing nodig of wat zijn de voordelen er van?" 

Bij de beschouwing van van de voordelen van NuBe wordt meestal een 
vergelijking gemaakt met de conventionele machines. Dit zijn machines 
waarbij de vakman er in het geheel voor zorgt dat het werkstuk met 
handbediening wordt gemaakt. Oak wordt er weI eens vergeleken met de 
zogenaamde speciaal·machines. Dit zijn machines die ontwikkeld zijn voor 
het maken van een specifiek produkt in een zeer grote serie. 

Ben aantal voordelen van numeriek bestuurde machines ten opzichte van 
andere bewerkingsmachines zijn: 
1] Grote flexibiliteit. 
2] Betere nauwkeurigheid. 
3) Kortere produktietijd. 
4] Mogelijkbeid tot het maken van gecompliceerde produkten of contouren. 
5] Voor de bediening is minder vakmanschap nodig (maar voor bet 

programmeren is meer vakmanscbap nodig, echter dit gebeurt dan vaak 
in een aparte afdeling). 

61 Benvoudiger afstelling van de machines. 
7] De bediener heeft meer tijd vrij en kan eventueel meerdere machines 

bedienen. 
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Ben grote flexibiliteit is tegenwoordig vereist, omdat veel produkten in 
kleine series gemaakt moe ten worden. Speciaal-machines zijn hiervoor 
ongeschikt, omdat zij echt bedoeld zijn voor het maken van een produkt. 
Ben aanpassing van zo'n machine is zeer kostbaar en tijdrovend. Ben 
numeriek bestuurde machine kan ook in kleine series economisch werken, 
omdat voor het maken van een nieuw produkt aIleen het programma 
verwisseld hoeft te worden (Dit gaat uiteraard alleen sneller, als het 
nieuwe programma al bestaat!). Dit in tegenstelling tot een conventionele 
machine waarbij voor het maken van een nieuw produkt meestal de 
machine geheel opnieuw moet worden ingesteld. 

De repeteer-nauwkeurigheid van een numeriek bestuurde machine is veel 
groter dan die van conventionele machines. Hierdoor is het voor de 
bediener niet meer nodig om het proces stop te zetten en metingen te 
doen of het produkt nog weI aan de nauwkeurigheidseisen voldoet. Er kan 
dus veel meet- en controletijd vermeden worden waardoor de produktietijd 
van een produkt aanzienlijk bekort kan worden. Dit kan voor produkten 
met hoge nauwkeurigheidseisen oplopen tot een tijdwinst van 70 tot 80% 
van de totale produktietijd. 

De mogelijkbeid tot het conventioneel ( = met handbediening) maken van 
werkstukvormen is beperkt tot eenvoudige contouren. De bediener moet de 
twee handwielen voor de besturing van de bewerkingstafel tegelijkertijd 
bedienen. Om een nauwkeurig werkstuk te verkrijgen moet er zeer 
langzaam gewerkt worden. Met behulp van een numeriek bestuurde machine 
kunnen veel ingewikkelder vormen op een eenvoudiger en op een snellere 
wijze gemaakt worden. 

Door het combineren van verschillende bewerkingen, die vroeger op een 
aantal machines werden uitgevoerd, op een NuBe-machine kan er o.a. 
bespaard worden op in- en afsteltijden en transporttijden. 

Door de veelzijdigheid van een numerieke machine kan een deel van de 
taak van de bediener overgenomen worden door de machine en is er voor 
de bediener de mogelijkbeid om meerdere machines tegelijk te controle
ren/bedienen. 

Tot slot merken we op dat numerieke besturing een van de onderdelen van 
Computer Aided Manufacturing is. Ben aantal andere activiteiten van CAM 
liggen op het gebied van de werkvoorbereiding, de planning, de produktie
besturing en de kwaliteitscontrole. 
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3.6.4 De CAD/CAM-koPJ)elinc 

Om het produktieproces volledig te automatiseren is een koppeUng van bet 
CAD-systeem aan bet CAM-systeem nodig. Met behulp van bet CAD
systeem worden de gegevens van het werkstuk in de computer gevoerd. 
Deze gegevens bestaan voomamelijk uit de geometriscbe gegevens. Het 
CAD-programma genereert dan gegevens die weer in bet CAM-programma 
gevoerd kunnen worden. Het CAM-programma maakt van deze gegevens een 
NC-file voor het gereedscbapswerktuig. 
Om deze koppeling tot stand te brengen, moet voor beide systemen aan 
een aantal randvoorwaarden voldaan zijn: 

- De gegevens die bet CAD-systeem creeert, moeten volledig zijn. Met 
andere woorden er moeten voldoende gegevens zijn om bet bele 
werkstuk geometriscb vast te leggen. Bovendien moeten deze gegevens 
eenduidig vast liggen en betrouwbaar zijn. 

- De gegevens dienen dan in een database te staan die door zowel bet 
CAD-systeem a1s bet CAM-systeem toegankelijk is. 

- De volledige koppeling vindt plaats als bet CAM-systeem uit deze 
gegevens: 
• De bewerkingen kan berkennen. 
* De materiaalvoorziening kan verzorgen. 
* De gereedscbappen kan kiezen. 
* De instelgrootbeden kan berekenen. 

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan vormt bet gebeel geen 
'automaat' en is de tussenkomst van de mens noodzakelijk. 

Lukt bet optimaal koppelen in de praktijk? 

De genoemde voorwaarden leveren in de praktijk nogal problemen op. De 
berkenning van de bewerkingsmetboden en de gereedschapskeuze zijn nogal 
moeilijk te automatiseren. Dit komt door de boeveelheid verschillende 
vormen die mogelijk zijn. 
Het probleem van bet automatisch herkennen van de bewerkingen en de 
gereedscbapskeuze kan op meerdere manieren omzeild worden. 

- Het te verwijderen materiaal wordt opgedeeld in zogenaamde basic 
sbapes (basisvormen). Van elke vorm wordt dan met bebulp van een 
subprogramma verteld hoe bet gemaakt moet worden en met welk( e) 
gereedschap(pen). 
AI deze verschillende vormen worden dan in een knowledge base 
opgeslagen. Hierdoor wordt herhaald programmeren van een vorm 
voorkomen, a1s deze weer gebruikt wordt. 

- Ben andere mogelijkbeid is om met behulp van een lichtpen of muis 
het te bewerken oppervlak aan te geven. Bij het ingeven wordt dan 
ook het gereedschap meegegeven die dat oppervlak moet bewerken. 
Uit deze gegevens kan het CAM-programma dan de NC-file genereren. 
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3.6.5 Werkstuk-prommmeersysteem 

Ben werkstuktekening omzetten naar een NC-programma kan met de hand 
gebeuren of met een computer. In beide gevallen moet de programmeur de 
technologische gegevens, zoals spindeltoerental, aanzet enz., zelf bepalen. 
Vroeger was het computerondersteund programmeren van een CNC-machine 
niet zo noodzakelijk, omdat het eenvoudige 2-dimensionale bewerkingen 
waren. Tegenwoordig wordt bij meer ingewikkelde vormen van werkstukken 
de computerondersteuning noodzakelijk. 
Door de computerhulp is de programmeur niet meer bezig met het 
inefficiente berekenen van de gereedschapsbaan. De berekeningen voor het 
maken van de NC-file worden dan gemaakt door een software programma. 
De programmeur communiceert met de computer door een 'Engels-achtige' 
programmeertaal. 
Om de NC-file te maken met behulp van zo'n programma is een aantal 
gegevens nodig: 

- Gegevens die direct uit de tekening volgen, zoals vormen en 
afmetingen. Op basis van deze gegevens wordt de gereedschapsbaan 
berekend. 

- Machine parameters die van invloed zijn op de oppervlakte kwaliteit, 
toleranties en de gebruikte gereedschappen, zoals aanzetten, 
snijsnelheden en de hulpfuncties (de zgn. M-functies). 

- Gegevens die door de programmeur bepaald worden zoals snijrichting 
en de gereedschap wisseling. Dezelfde man bepaalt ook de optimale 
volgorde van de bewerkingen die nodig zijn om het werkstuk te 
maken. Hiervoor heeft de programmeur een degelijke kennis nodig van 
het werktuig. 

AI deze gegevens worden dan in het programma van het werkstuk-program
meersysteem gevoerd. Deze maakt er een ponsband van of voert de data 
direct via een kabel naar de freesbank (DNC). 

Ben werkstuk wordt in het algemeen geprogrammeerd door eerst de 
uitgangsvorm in Engelse woorden te beschrijven. Daarna wordt op dezelfde 
manier de gewenste vorm ingevoerd. Hierbij moet er de nadruk op worden 
gelegd dat de vorm wordt geprogrammeerd en niet de gereedschapsbaan. 
Ondertussen worden de gereedschapparameters toegevoegd zoals diameter 
en uitsteeklengte e.d .. 
Uit deze gegevens berekent de computer de gereedschapsbaan. Het 
resultaat is een datafile waaruit de postprocessor de NC-file kan creeren. 
De postprocessor is een programma dat de uiteindelijke ponsband genereert 
welke in de NC-machine gevoerd wordt. Eike NC-machine heeft namelijk 
een eigen configuratie. Daarom heeft elk type NC-machine een bijpassende 
postprocessor nodig om de dataflle te vertalen in een NC-file. 
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3.7 FLEXIBELE AUTQMATISERING 

3.7.1 Inleidin& 

Veel ondememingen produceren grote series van enkele typen produkten 
volgens traditionele technieken. Als gevolg van de lange doorlooptijd van 
bet produktieproces moeten grote tussen- en eindvoorraden opgeslagen 
worden en extra getransporteerd worden. Andere nadelige aspecten van 
deze produktietecbniek zijn de risico's met betrekking tot grote incourante 
en onverkoopbare voorraden en bet renteverlies ten gevolge van de 
voorraden. Ben beperkt produkten assortiment is er bovendien vaak de 
oorzaak van, dat de ondernemingen niet flexibel op de marktvraag kunnen 
inspelen. 

Bovengenoemde aspecten stimuleren bet streven naar flexibele en effi
cientere produktiesystemen. Hiermee kunnen verscbillende typen produkten 
voor beperkte seriegrootte snel en goedkoop worden geproduceerd. Om dit 
te realiseren moeten de goederen- en informatiestromen in bet bedrijf 
bebeerst worden. Automatisering speelt bierbij een centrale rol. 

V oordelen van een volledig bebeerst produktieproces zijn: 
1] Vermindering van eindvoorraden en tussenvoorraden. 
2] Snel kunnen inspelen op marktveranderingen. 
3] Lagere kostprijs. 
4] Ben boge flexibiliteit bij ontwerp en produktie. 
5] Verlaging van de doorlooptijd. 
6] Doelmatig intern transport. 
7] Hogere produktkwaliteit. 
8] Vermindering van materiaalverlies als gevolg van produktie-uitval. 
9] Vermindering van verlies op materiaalvoorraad, omdat de inkoop over 

exacte informatie bescbikt. 
10] Verboging van de produktiviteit. 
11] Efficienter macbinegebruik. 
12] Vergroting van bet produktassortiment. 
13] Kleine voorraden per type produkt. 
14] Snelle levertijden van nieuwe niet in voorraad zijnde produkten. 

Ben onderneming is globaal in te delen in twee soorten processen: bet 
primaire proces en ondersteunende processen. Het primaire proces is dat 
proces waar bet bedrijf zijn bestaansrecbt aan ontleent: bet produktiepro
ces. Dit valt onder bet produktiemanagement. Ondersteunende activiteiten 
in de onderneming zoals bijvoorbeeld marketing, inkoop, verkoop en 
administratie valten onder bet administratief management. 

-- 124 -------------- STUDYTOUR'88 ---



- CAD/CAM ------------------

Indien zowel de goederen- als de informatiestromen van de processen in 
het bedrijf geautomatiseerd zijn en de administratie- en produktiecomputers 
gekoppeld zijn is er sprake van QM : ~omputer Integrated Manufacturing. 
CIM maakt het mogelijk dat de ondememing slagvaardiger op de in- en 
verkoopmarkt kan opereren als gevolg van actuele managementinformatie 
m.b.t. planning, bezettingsgraden, produktiekosten, doorlooptijden en voor
raadkosten. 

Onderwerpen we het primaire proces aan een nader onderzoek dan kunnen 
we het opdelen in drie deelprocessen: 
1] Het ontwerpen. 
2] De werkvoorbereiding. 
3] De produktie. 

De huidige produktie ondersteunende computertechnologieen zijn actief op 
deze deelprocessen. 

3.7.2 Computer Pro &ram Mana&ement (CPM) 

Het CPM stelt het management op basis van klantenorders in staat de 
verkoopprognoses op langere termijn te plannen, waardoor nauwgezet op 
levertijd kan worden geproduceerd, dat wil zeggen afstemming van de 
voorraad, optimalisering van de goederenstromen en betere benutting van 
de machines. Het management kan bovendien op langere termijn de 
capaciteit - met betrekking tot materiaal, mensen en produktiemiddelen -
plannen. 

3.7.3 Computer Aided DesiKD (CAD) 

Een belangrijke ondersteuning ter verhoging van de flexibiliteit van een 
ondememing is de implementatie van CAD bij de produktontwikkeling. De 
produktontwikkeling is van oudsher een tijdrovende aangelegenheid en 
staat in schri! contrast met de eisen die door de markt worden gesteld: 
een groot produktassortiment, snelle levertijden en lage prijzen. De imple
mentatie van CAD maakt het mogelijk om de ontwikkelingstijd drastisch te 
beperken. 

Via groepentechnologie of modulaire bouwstenen is het mogelijk standaar
disatie van produkten en produktiemethoden na te streven. De computer 
biedt de mogelijkheid - al dan niet gebruik makend van modulaire bouwste
nen - sneller en beter te ontwerpen, waardoor meer gerichte communicatie 
met de opdrachtgever(s) mogelijk is. De computer verhoogt de flexibiliteit 
en verkort de doorlooptijd sterk ten gevolge van het sneller construeren 
en tekenen. 
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Andere voordelen van CAl)..systemen zijn de verhoging van de ontwerp
snelheid als gevolg van vermindering van geestdodende en routinematige 
arbeid, verlaging van de kostprijs, kwaliteitsverbetering van ontwerp en 
produkt, hogere bezettingsgraad van de produktiemiddelen en optimaJisering 
van het materiaalverbruik. Bovendien wordt de beheersing van de informa
tiestroom verhoogd en treedt herhaald gebruik van bekende montage
methoden op. 

3.7.4 Manufacturin& Resource Plannin& (MRpl 

Het MRP-systeem verschaft een plan voor de planning van materialen, 
levertijden en capaciteiten op korte termijn en heeft tot doel een 
gelijkmatigere bezetting van het produktiesysteem te realiseren en de 
doorlooptijden, de materiaaloverschotten en overschrijding van leverdata 
tot een minimum te beperken. De implementatie van MRP is vaak complex 
en vraagt bovendien een grote discipline. Behter een goed geimplementeerd 
MRP-systeem za1 een belangrijke bijdrage leveren tot de slagvaardigheid 
van de ondememing. 

3.'.5 Computer Aided Proces and Operation Plannin& (CAPP) 

Ben belangrijke schakel tussen produktie- en de produktontwikkeling is 
CAPPo Met CAPP-technologieen wordt de NC- en robotprogrammering 
gerealiseerd. Voorts worden bewerkingslijsten en stuklijsten computerge
steund gerealiseerd. De gegevens met betrekking tot de artikelen gebaseerd 
op groepentechnologie van de ondememing staan beschikbaar voor de 
ondememing en tekenaar. 

3.7.6 Computer Aided Manufacturin& (CAM) 

Het met computers ondersteund produceren van produkten vangt voor een 
bestaand machinepark aan bij de binnenkomst van materialen. De goederen
stroom wordt na controle op specificaties en administratieve verwerking 
naar het magazijn gedistnbueerd en van daaruit bewerkt. Handels-, half-, 
samengestelde en bewerkte produkten worden vervolgens op de montage
afdeling geassembleerd. Na de montage, afwerking en afstelling van het 
produkt of produkten kan verzending van de bestelde produkten geschie
den. Het bier beschreven CAM-proces wordt mogelijk gemaakt door: 
1] Produktiebesturing. 
2] Lokale besturing. 
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3.7.6,1 ProduktiebesturinK 

De produktiebesturing met ondersteuning van MRP en CAPP, draagt zorg 
voor het opdrachtbeheer en de opdrachtbehandeling. 
Belangrijke aspecten van de produktiebesturing zijn: 

- Verwerking van gegevens. 
- Controle en planning. 
- Materiaalstroom. 

De gegevens spelen een belangrijke rol bij: 
- Binnenkomst van materiaal. De binnenkomende goederen worden aan 

de hand van bestellijsten en tekeningen gecontroleerd en na de 
goedkeuring vrijgegeven voor opslag of verdere verwerking. 

- Voorraad. De gecontroleerde goederen worden in een magazijn op 
voorraad gelegd. Met behulp van de computer worden de maximale en 
minimale voorraad bepaald en worden de noodzakeUjke bestellingen 
tijdig gedaan. 

- Fabricage. Bij de fabricage van de onderdelen wordt gebruik gemaakt 
van de bovengenoemde computertechnologieen MRP en CAPPo Deze 
technologieen zeggen voor de planning, controle en besturing van het 
fabricage- en machinebewegingsverloop. 

- Montage. Na de ontvangst van goederen en zelf vervaardigde 
produkten verzorgt de besturing de planning voor montage van onder
delen. 

- Verzending. Binnen de produktiebesturing is tevens een stuk planning 
opgenomen waarmee het tijdstip voor verzending wordt vastgelegd. 

3.7,6.2 Lokale besturinK 

De lokale besturing zorgt voor de aansturing van de subsystemen, waarmee 
het bovengenoemde produktieproces wordt gerealiseerd. Op het niveau van 
de materiaalbinnenkomst kan men denken aan automatische kwaliteitscon
trole 'meetmachine' of 'meetrobot' of vol-automatisch aangestuurde 
magazijnen. De distributie van materialen en dergeUjke vanuit het magazijn 
naar fabricage- en vervolgens naar montage-afdelingen kan met behulp van 
automatisch geleide voertuigsystemen plaatsvinden. Bij de fabricage wordt 
veelal gebruik gemaakt van CNC-machines en Flexibele Fabricage Systemen, 
terwijI robots in sommige situaties voor de nodige manipulaties zorgen. Na 
de fabricage van onderdelen worden deze eventueel geassembleerd. Bij de 
montage wordt gebruik gemaakt van variabele transportsystemen, vision
systemen, robots enz.. Tenslotte zorgen verpakkingssystemen voor de 
opslag en verzending van het gereed zijnde produkt. 
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3,L7 ComPUter Aided Onality (CAQ) 

De kwaliteit van een produkt is naast de prijs en levertijd een belangrijk 
verkoopargument. Het is thans mogelijk om de kwaliteit van produkten 
computergesteund te controleren. Bewaking van de kwaliteit dient dan ook 
op bet CAD, CAPP en CAM-niveau te worden uitgevoerd. Belangrijke 
kwaliteitsnormen die binnen CAD en CAPP opgesteld kunnen worden zijn: 
ontwerpbebeersing, tekeningenspecificatie, keuze van maatvoering in 
verband met de typen bewerkingsmachines, materiaalkeuze, specificaties van 
de warmtebebandelingen, wijze van bewerking, toleranties, vormgeving van 
de onderdelen, oppervlaktekwaliteit, tapes ten behoeve van fabricage en 
keuze bewerkingsmachines. 

Kwaliteitsnormen die op CAM-niveau opgesteld kunnen worden zijn: 
- Controle van binnenkomende goederen met betrekking tot materiaal 

vormgeving, toleranties en gewenste oppervlaktekwaliteit. 
- Controle van gereed zijnde produkten met betrekking tot toleranties, 

materialen en oppervlakte nauwkeurigheden. 
- Testen en controleren van produkten. 

De bovengenoemde controle-activiteiten dragen bij tot een beheersing van 
kwaliteit. 
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3,8 BESLISSENDE FACTOREN BIJ DE INYOERING YAN CAD/CAM 

3.S.1 Al&emeen 

Introduktie van CAD/CAM-technieken binnen een organisatie vereist een 
zeer zorgvuldige aanpak, temeer omdat dit een strategiscbe aangelegenbeid 
is. Gebleken is ecbter dat in veel gevallen een planmatige aanpak 
ontbreekt. In een vroegtijdig stadium wordt dan diepgaand met de 
leveranciers gesproken over de techniscbe mogelijkbeden van een systeem 
zonder dat men zicb de organisatorische gevolgen van een dergelijke 
innovatie voldoende bewust is. 

3.8.2 Gefaseerde CAD/CAM-inyoer 

Als we de invoering van CAD/CAM-tecbniek verantwoord willen aanpakken, 
kan dit gedaan worden door de invoering gefaseerd te laten plaatsvinden. 
De volgende 6 fasen kunnen worden aangegeven: 

- F ASE 1: Haalbaarbeidsstudie. 
- FASE 2: Beslissing ten aanzien van CAD/CAM-invoer. 
- FASE 3: Voorbereiding van CAD/CAM-invoer. 

- FASE 4: Marktonderzoek naar gescbikt CAD/CAM-systeem. 
- FASE 5: Aankoop en implementatie van bet CAD/CAM-systeem. 
- F ASE 6: Evaluatie en uitbreiding. 

Door middel van de streeplijn is aangegeven dat bovenstaande fasen 
grofweg zijn te verdelen in twee groepen. Fase 1 tim 3 is bet stadium van 
de voorbereiding; fase 4 tim 6 is bet operationele stadium, dat wil zeggen 
bet stadium waarin sprake is van een bepaald CAD/CAM-systeem. 

De importantie van de eerste drie fasen wordt over bet algemeen nog 
steeds onderscbat, maar ze zijn voor een succesvolle CAD/CAM-invoer van 
beslissende betekenis. Om deze reden wordt in bet volgende gedeelte van 
deze paragraaf de voorbereiding voor CAD/CAM nader toegelicbt. 

In bet stadium van de voorbereiding staat de volgende vraag centraal: In 
boeverre voldoet bet bedrijf aan de voorwaarden van CAD/CAM-imple
mentatie? 
Deze voorwaarden worden besproken in de volgende subparagraaf. 
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3.8.3 voorwaarden voor CAD/CAM-invoer 

Voor een succesvolle invoer van CAD/CAM-techniek moet voldaan worden 
aan de volgende voorwaarden: 
1) DUIDEIlJKE BEDRUFSSTRATEGIE. Deze voorwaarde zal bebandeld 

worden aan de band van de figuur 3.49. 

fiIuur 3.49 

I 
CAD/CAM 

BEDRIJFSDOELSTELLINGEN 

effici~ncy 

I 
I 

INFORMATIEBELEID 
I 

INFORMATIEPLAN 
I 

AUTOMATISERINGSPLAN 
I 
I 

I I 
ORDERADMINISTRATIE PERSONEELS- EN 

VOORRAADADM. ETC. 

Stet een van de bedrijfsdoelstellingen is efficiency. Bij bet opstellen 
van het informatiebeleid zou men daarom het volgende doel kunnen 
formuleren: de informatiestromen automatiseren. Het informatieplan wijst 
vervolgens middelen aan mensen toe, stelt projecten samen, geeft de 
volgorde van de plaats te vinden processen aan en stelt de inhoudelijke 
kenmerken vast van de processen, zoals bijvoorbeeld normen ten 
aanzien van betrouwbaarheid, interactiviteit enz.. Het automatiserings
plan is de detaillistiscbe uitwerking van het informatieplan. Een van de 
onderwerpen die hierbij een rol zou kunnen spelen is de invoering van 
CAD/CAM. CAD/CAM is dus geen doel op zicb maar past in bet totale 
beleid van de organisatie. 

2] HEWERE ORGANISATIESTRUCfUUR. Deze voorwaarde spreekt in 
wezen voor zich. De organisatiestructuur van een ondememing moet de 
flexibiliteit kunnen opbrengen voor een omvangrijk projekt als 
CAD/CAM. 
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3] PRODUKTGERICHT PRODUCEREN. Om produktgericht te kunnen 
produceren moeten de produkten ingedeeld worden naar families 
(groepentechnologie). Een belangrijk aspect hierbij is de produktnumme
ring binnen de ondememing. Indien de groepentechnologie grondig wordt 
aangepakt, kan dit een verregaande standaardisatie en normalisatie tot 
gevolg hebben. 

4] VOLLEDIGE PROCESBEHEERSING. Om CAD/CAM succesvol te kunnen 
invoeren moet het gehele primaire proces beheerst zijn. CAD/CAM moet 
niet gezien worden als een probleemoplosser, maar als een hulpmiddel 
bij het uitvoeren van het proces. 

5] VOLDOENDE TECHNISCHE KENNIS. Deze voorwaarde hangt sterk samen 
met de voorgaande. Om het proces volledig te beheersen moet voldoende 
technische kennis binnen de ondememing aanwezig zijn. Is dit niet het 
geval, dan moet erover gedacht worden technische kennis in huis te 
halen. 

6] VOLDOENDE KAPITAAL Voor het aanschaffen van een CAD/CAM
systeem dienen uiteraard voldoende financiele middelen aanwezig te zijn. 
Een kanttekening hierbij is dat de aanschafkosten slechts een fractie 
vormen van de kosten die nodig zijn om het systeem operationeel te 
maken en te houden. Bovendien is het moeilijk de terugverdientijd te 
schatten. 

7] VOORONDERZOEK CAD/CAM. Wil de invoering van CAD/CAM-techniek 
niet op een teleurstelling uitlopen, dan dient een grondig vooronderzoek 
te worden gepleegd. Bij het vooronderzoek worden allereerst de doelen 
en de eisen en wensen ten aanzien van het CAD/CAM-systeem 
vastgelegd. De meest voorkomende doelen zijn: 
- Kwaliteitsverbetering van het produkt. 
- Doorlooptijdverkorting. 
- Kostenbesparing. 

Eisen en wensen ten aanzien van een CAD/CAM-systeem zijn bijvoor
beeld: 
- Betrouwbaarheid van het systeem. 
- Onderhoudbaarheid van het systeem. 
- Systeemgedrag. 
- Systeemveiligheid. 
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Nadat de eisen en wensen bepaald zijB, worden twee analyses uitge
voerd: 
- Analyse van de informatiestroom. 
- Analyse van de activiteiten. 

De analyse van de informatiestroom dient om de organisatoriscbe 
veranderingen binnen de ondememing, die bet gevolg zijn van de 
invoering van CAD/CAM-tecbniek, te kunnen voorzien. 
De analyse van de activiteiten is nodig om problemen op afdelingsgren
zen te voorkomen door tijdig afspraken te maken op bet gebied van 
werkwijzen en taakverdelingen. 
Het doe) van beide analyses is bet zo effectief mogelijk gebruik maken 
van een mogelijk aan te scbaffen CAD/CAM-systeem. 

Na bet vooronderzoek, dat in feite een baalbaarbeidsstudie vormt van 
CAD/CAM-tecbniek voor bet bedrijf, wordt in de voorbereidingsstadium 
de beslissing genomen ten aanzien van de aanscbaf van een CAD/CAM
systeem. De voorbereidingsfase vormt als bet ware de periode waarin de 
beslissing genomen wordt. Pas als vastgesteld is dat CAD/CAM past in 
bet beleid van de ondememing, kan een invoeringsstrategie worden 
bepaald. Men gut dan over in bet operationele stadium: de eerder 
genoemde fase 4 tim 6. 
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3.2 QYERZICHT CAD/CAM.SYSTEMEN IN NEDERLAND 

3.2.1 Inleldine 

Hier voIgt een overzicht van de betere en grotere CAD /CAM-systemen. 
Hierbij dient aangetekend te worden dat er gedeeltelijk vanuit folders 
gewerkt is en dus bepaalde zaken (zoals vaak bleek) niet met de werke
lijkheid overeenstemden. Ben goed voorbeeid hiervan is de aanwezigheid 
van een eindige elementen analyse-programma; deze werken zeer globaal en 
zijn nauwelijks te gebruiken voor grotere constructies. Verder is het 
overzicht niet uitputtend en zijn de gegevens verschillend gedateerd. 

3.2.2 De yerschiUende SJ'stemen 

ANVIksooo Manufacturing and Consulting Services, Inc. U.S.A. 

Het systeem draait op Data General, Harris en DEC hardware. Het werkt 
met een tablet, een muis en heeft kleuren tot zijn beschikking. Het 
systeem heeft 6 modules waarvan het tekenpakket uitgebreid is (ISO-norm) 
en over een database beschikt. Daarnaast zijn er macro's definieerbaar, 
family-of-parts, analyse-mogelijkheden (volume's, gewichten) en eindige 
elementen analyses mogelijk. Tevens kan men APT·, CLPRNT- en Com
pactH-files aamnaken. Voor communicatie wordt de IGES-standaard 
gebruikt. 

S·7ooo Auto-trol Technology Corp. U.S.A. 

Dit zijn zgn. Advanced Graphics Workstations die in vele soorten en maten 
verkrijgbaar zijn en werken op Apollo computers. Ze zijn als aparte 
werkstations te gebruiken of als een geheel door ze via een netwerk aan 
elkaar te binden. Men heeft de mogelijkheid NC-files aan te maken, Oat 
patterns te genereren en nesting toe te passen. Het totaal belooft vee~ 
maar doet minder vermoeden gezien de beperkte technische documentatie. 

CADAM IBM U.S.A. 

Dit draait op de IBM-6150 met de M68881-processor onder UNIX. Het is 
geschreven door Lockheed, maar wordt onder mM Hcentie verkocht. Er 
wordt met een lichtpen en een graflsch beeldscherm gewerkt. Het heeft 
een breed toepassingsgebied (vliegtuigbouw, kunst en architectuur, 
scheepsbouw, electronica en astronomie) en is opgebouwd uit modules. Het 
graflsche deel is goed en beschikt over een database. Daarbij zijn er 
macro's deflnieerbaar, eindige elementen analyses mogelijk en tevens het 
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pakket Moldflow (plastic vloei-analyses) bescbikbaar. Het NC-gedeelte 
draait interactief en genereert APT- en CompactII-files. De communicatie 
geschiedt naar keuze volgens IGES- of volgens GKS-standaard. 

CADPS Computervision U.S.A. 

Dit systeem draait op een Cadd-station met een M68020 processor onder 
UNIX, heeft een kleurenscherm, een muis en een tablet. Het bestaat uit 
veel, apart verkrijgbare modules, waarvan het tekenpakket uitgebreid is en 
beschikt over een database. Men kan eindige elementen analyses doen, 
groepentechnologie toepassen, geometrische berekeningen maken, macro's 
definieren, snedesimulaties doen en tevens is het Moldflow-pakket 
beschikbaar. Er kunnen automatisch gereedschapbanen worden gegenereerd 
voor 2D- en 2®-machines in APT- en CompactII-files. Het gebruikt de 
IGBs.. of de GKS-standaard en kan gekoppeld worden aan een Ethernet. 

CAPline CADline U.S.A. 

Dit systeem werkt in een UNIX-based operating system met een M68020 
processor. Het systeem is een samenvoeging van het beste van andere 
grotere systemen (zoals Calma, Applicon en CADDS). Tevens kan het 
systeem aan andere systemen gekoppeld worden die op VAX-stations of op 
Prime-processors werken. Het systeem is vanuit de produktiesfeer opgezet 
door mensen met ervaring in numerieke besturing en van daaruit is er een 
tekensysteem aan gekoppeld. Het tekenpakket is uitgebreid en beschikt 
over een database. Snedesimulaties zijn mogelijk voor collision detection. 
Het systeem gebruikt de IGES-standaard en kan aan een Ethernet en aan 
RS-232 interfaces worden gekoppeld. 

CAD 200·300 Eurographics West-Duitsland 

Dit systeem draait op de HP 9000 serie 300 computer onder UNIX. Men is 
begonnen met een 2D-systeem (ontworpen door SKOK systems, vanuit HP
draft) en is langzaam (door Dataport-HAN) uitgebreid tot een 3D-volume 
modeller. Het bestaat uit veel modules en het tekenpakket is goed en 
uitgebreid. Het systeem kan kinematische analyses, alsmede geometrische 
berekeningen uitvoeren. De communicatie verloopt in IGES-formaat en kan 
gekoppeld worden aan een IAN (IEEE 802.3). 

CALMA General Electric Corp. U.S.A. 

Dit systeem werkt onder VAX/VMS en op Apollo computers. Het gebruikt 
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een lichtpen, een tablet en een toetsenbord. Het kent vele toepassingsge
bieden als plaatbewerkingen (nesting), plastics, olie- en gasindustrie, 
electronica, scheepsbouw en plantdesign. Het bestaat uit vele modules, 
waarbij het tekenpakket goed is en beschikt over een database daarvoor. 
Men lean eindige elementen analyses maken, robotsimulaties doen, koelings
analyses voor plastics en Moldflow-analyses doen. Men lean interactief NC
files in APT-, CompactII aanmaken. 

CAM-X Ferranti Cetec Graphics, Ltd. ScJwtland 

Draait op een MicroVAX/VMS en op ApollofUNIX. Dit heeft een compleet 
werkstation met datatablet, lichtpen en 2 beeldschermen. Beschikt over 6 
modules waaronder een uitgebreid tekensysteem met database. Het lean 
eindige elementen analyses uitvoeren, lean stuklijsten genereren en macro's 
definieren. Men kan interactief gereedschapbanen genereren in APT-files. 
Het systeem werkt met IGES-standaard en lean gekoppeld worden aan een 
Ethernet. 

CATIA IBM U.S.A. 

Dit systeem draait op de ffiM 6150 en op de. 43xx computers onder UNIX. 
Het werd oorspronkeUjk gemaakt door Dassault Systems maar wordt 
verkocht door mM. Het systeem bestaat uit erg veel apart verkrijgbare 
modules en is erg gericht op de metaalindustrie. Het heeft een goed 
tekenpakket met een database. Men kan daarbij ook kinematische analyses 
uitvoeren en NC-files interactief in APT-formaat genereren. Men kan in 
IGES-standaard communiceren over een LAN (IEEE 802.3). 

HP ME 30 Hewlett/Packard U.S.A. 

Dit pakket draait op de HP 9000 serie 300 onder HPUX (een UNIX-based 
operating system). Het bestaat uit een compleet werkstation en vindt in 
een breed veld zijn toepassingen. Het tekenpakket is goed en beschikt over 
een database. Men kan de eindige elementen methode toepassen, flat 
patterns genereren en kan bij een bepaald deel van de planning behulpzaam 
zijn (het PPS-pakket). Men kan interactief NC-programmatuur in APT- en 
Compactll-formaat aanmaken, terwijl de communicatie volgens de IGES 
standaard op een LAN (IEEE 802.3) kan geschieden. 

ICEM Control Data U.S.A. 

Dit systeem werkt op een Cyber 180-familie of de Cyber 910 processor en 
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bestaat uit complete werkstations. Het systeem is getest en uitgebreid bij 
vw tijdens de ontwikkeling van het uiterlijk van de nieuwe VW Golf. I.p.v. 
CAD heet het tekenpakket bier Design Using Computer Techniques (DUCT). 
Het systeem heeft thermische en kinematische analysemogelijkbeden van 
plastic (denk aan de bumper van een auto), eindige elementen, groepen
technologie, uitbreidbare menu's d.m.v. GPL NC-programmatuur wordt in 
APT gezet, de communicatie met andere systemen gebeurt volgens IGES en 
kan aan een Ethernet gekoppeld worden. 

MEDS Intergraph Corp. U.S.A. 

Dit systeem werkt met de Intergraph-V AX onder VMS en bestaat uit een 
volledig werkstation. Het vindt tevens toepassingen in de electronica. Het 
tekenpakket is goed en uitgebreid en beschikt over een database. Men kan 
eindige elementen toepassen, fiatt patterns genereren en robot programme
ringen maken. Interactief kunnen NC-programmatuur in APT- of CompactII
formaat gegenereerd worden, De communicatie verloopt volgens de IGES 
standaard, indien men gekoppeld is aan een Ethernet of aan een DECnet. 

MicroCAD Cimatron Israel 

Dit systeem draait op de Apollo, DEC en op de mM onder Cromix (een 
UNIX-derivative). Het tekenpakket is grafisch mooi en beschikt over een 
database. Het heeft geen analytische mogeUjkbeden, maar suggereert weI 
NC-files te kunnen aanmaken. Men kan het systeem aan een Token Ring 
netwerk verbinden, waarbij de communicatie volgens IGES verloopt. 

MEDUSA Prime Computers, Inc. U.S.A. 

Oit systeem draait op de Prime 2350 processor onder het Primos operating 
system. Het is geschreven door CIS Cambridge, maar verkocht door Prime. 
Het systeem heeft uitgebreide mogelijkbeden voor het invoeren van 
geometrieen. Daarnaast bezit het systeem grote analytische mogelijkbeden, 
waaronder: snedesimulaties, eindige elementen analyse, geometrische 
analyses, het pakket MoldfIow, enz.. Men kan het menu uitbreiden m.b.v. 
Super Syntax (een soort GPL). Men kan interactief NC-programmatuur 
genereren in APT- en GNC-formaat. De communicatie verloopt over een 
Ethernet met eventuele andere systemen volgens IGES. 

PROREN Ysikon West-Duitsland 

Dit systeem draait op de DEC/V AX (VMS), IBM 6150 (UNIX), Prime 2350 
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(Primos) en de HP-9000/S00 (HPUX). Het is modulair opgebouwd en beeft 
meerdere versies. Het CAD-gedeelte is zoals overal vrij uitgebreid en goed 
en beschikt over een database. Daamaast kan het systeem stuldijsten 
genereren, eindige elementen analyses uitvoeren, macro's definieren en bij 
een deel van de planning behulpzaam zijn (PPS). Men kan NC-programma
tuur interactief aanmaken in APT- en in Compactll-formaat. De communi
catie verloopt volgens lOBS op een Ether- of een DECnet. 

STRIM 100 Cisigraph Frankrijk 

Dit systeem draait op de Micro VAX/VMS. Het wordt in de automobiel 
industrie bij de vormgeving gebruikt (BMW, Saab). Het bestaat uit vele 
apart verkrijgbare modules en heeft een goed 3D-solid modelling tekenpak
ket met database. Men tan eindige elementen analyses uitvoeren en werkt 
met het Moldflow-pakket (autobumpers). Interactief kan men NC-program
matuur aanmaken in APT-, Promo- en in CompactIl-formaat, terwijl de 
communicatie volgens de IOBS-standaard over een DECnet of een Ethernet. 

TECHNOVISION Norsk Data Noorwegen 

Dit systeem draait op de ND-SOO, 32 bits range processor onder het 
Sintran operating system. Dit 3D-systeem is in feite een veredeld 2D
systeem en is (was) daarom nogal beperkt. Het is vooral bedoeld voor de 
metaalindustrie. Men kan vooral goed tekeningen aanmaken. Daamaast 
wordt groepentechnologie gebruikt, kunnen eindige elementen analyses 
worden uitgevoerd en kunnen macro's gedefinieerd worden. Ook suggereert 
men NC-files interactief in APT te kunnen aanmaken. Het systeem kan 
communiceren volgens de IOES- of de OKS-standaard. 

McDonnel Douglas U.S.A. 

Draait op de DEC/VAX (VMS) en de mM 43xx (ADS/VS). Het systeem is 
uiterlijk apart door het gebruik van 2 monitoren, een function keyboard 
met een joy-stick. Het he eft vele modules die apart verkrijgbaar zijn. Het 
tekenpakket is goed, maar beschikt niet over een database. Eindige 
elementen-, Moldflow- en mechanische analyses zijn mogelijk, evenals 
snedesimulaties en planning (pPS-pakket). NC-programmatuur kan worden 
aangemaakt voor 2D tot en met 5D in een onbekend formaat. Communicatie 
verloopt volgens IOES op een DECnet of een Ethernet. 
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3.9.3 Enkele systemen wat uitaebreider bekeken 

PHIUKONICODASH Philips Nederland 

Dit systeem is ook bekend onder de naam Mavis/Smash en wordt onder die 
naam verkocht door CADMES. Dit systeem draait op veel verschillende 
computers. 
De invoermogelijkbeden zijn een keyboard, een muis en een datatablet. De 
tekening kan in verschillende kleuren worden weergegeven. 

Het tekenpakket kent vele mogelijkbeden voor het 2D-tekenen. Indien men 
veranderingen in de contour aanbrengt, worden de eventueel bijgegeven 
bemating en andere geometrische gegevens automatisch bijgesteld. Naast de 
tekening wordt er ook een file bijgehouden waarin deze is uitgedrukt in 
geometrische waarden; bijv. de plaats en diepte van een gat in de contour. 
Vanuit meerdere 2D-tekeningen kan een 3D-aanzicht worden gegenereerd. 

Het programma beschikt niet over geometrische analyse-mogelijkbeden, 
zoals een eindige elementen module, kinematische responsies em .. 

Er kunnen NC-files gegenereerd worden in de COBASH-module (COmbi
nation of BAsic SHapes). Deze kan het model opdelen in basic shapes, 
waarvan in de module de bewerkingsvolgorde en de gereedschappen bekend 
zijn. De gereedschapbanen kunnen ook interactief worden aangemaakt 
evenals de gereedschapkeuze. Deze informatie wordt gegenereerd in APT
of CompactII-formaat welke via een postprocessor omgezet kan worden in 
machine-afhankelijke taal. 

Er wordt veel nadruk gelegd op de Open System Architecture (OSA); het 
systeem is zodanig opgezet dat het kan communiceren met andere 
systemen, eventueel van dezelfde structuur. 

DOGS Pafce, Ltd. Engeland 

Oit staat voor Design Office Graphics System en het systeem draait op een 
Apollo, DEC of mM computer. 

InvoermogeUjkbeden zijn een keyboard, een muis en een datatablet. 
Daarnaast beschikt men over meerdere kleuren en kan men verschillende 
aanzichten van hetzelfde ontwerp tegeUjkertijd in beeld krijgen (ter 
verbetering van het begrip). 

DOGS is een mooi en uitgebreid CAD-pakket met mogelijkheden als 
splines, macro's, basis shapes, enz.. Men kan uit 21 menu's kiezen om de 
tekening te genereren. Vanuit meerdere 2D-aanzichten wordt een 3D-
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plaatje gegenereerd. Ook niet geometrische infonnatie kan opgeslagen 
worden onder het hoofd van de tekening. De tekeningen volgen naar keuze 
de DIN- of de ANSI-standaard. 

Vanuit dit 2D-deel kunnen ook NC-files aangemaakt worden in GNC of 
CompactII formaat. Hierbij moet men echter weI denken aan de wat 
simpeler vormen (dus geen sculptured surfaces e.d.). Deze files dienen voor 
draaien, frezen, stanzen en vonkverspanen. 

Naast DOGS maakt Pafec nog meer modules welke alle aan elkaar gekop
peld kunnen worden. Dit zijn o.a. DOGS-3D (voor de complexere 3D
vormen; surface modelling), PIGS (voor een eindige elementen analyse), 
BOXER (een solid modelling module), SWANS (Surfaces With A Nice Shape; 
voor de sculptured surfaces), SPIDERS (een kinematische analyse module 
voor tril-responsies), DOGS-NC (voor de NC-programmatuur voor al de 
vorige modules) en KEEPER (de database manager). AI deze modules 
kunnen rond het DOGS module worden geplaatst en via DOGS kan er ook 
onderling gecommuniceerd worden. 

De communicatie met andere systemen verloopt volgens IGES-formaat. 

BRAYO!.ApplicoD Schlumberger Frankrijk 

Dit systeem (voorheen genaamd Equinox) draait vooral op de V AX-ll/730, 
-11/750 of -11/780 onder het VMS operating system. 

Het programma wordt bediend m.b.v. een toetsenbord, een tablet en een 
muis. Het programma kan ook kleuren genereren en 3D-modellen van 
schaduw voorzien. 

BRAVO! is een uitgebreid CAD/CAM-pakket met de nadruk op de tweede 
term. Het kent vele mogelijkbeden om een tekening op te zetten, maar de 
belangrijkste kenmerken zijn de NC-aansturingsmogelijkbeden. In deze 
tekeningen kan naar keuze de ISO-, de ANSI-, de DIN- of de nS-norm 
gehanteerd worden. 

Men zet de tekening op in de module DRAFT (2D) of de module GEM 
(GEometric Modeller, 3D). Indien men deze af heeft, stuurt men de eerste 
in IGES-formaat naar de NCG-module, terwijl de laatste eerst naar CSM
module (Complex Surface Machining) gestuurd dient te worden. In de CSM
module genereert men de gereedschapsbanen voor de 3D-vormen. Deze file 
kan men dan ook naar de NCG-module sturen, welke de gereedschapsbanen 
en de andere produktie-informatie converteert in machine-afhankelijke taal 
door deze file door een post-processor heen te halen. 
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Applicon heeft naast BRAVO! nog andere pakketten (waaronder DRAM-pak
ket, gemaakt door Mechanical Dynamics Inc.) die geometrische bereke
ningen kunnen uitvoeren zoals traagheidsmomenten, eindige elementen 
analyse (eigen geschreven module IF AD, of naar keuze ANSYS van Swanson 
Analysis Systems Inc. of NASTRAN van de National Aeronautics and Space 
Administration (NASA», snedesimulaties kunnen doen en een stuklijst 
kunnen genereren. 
De communicatie met andere systemen verloopt volgens ISO/OSI-afspraken. 

CAMAND Camax Systems, Inc. U.SA. 

Dit systeem draait o.a. op Silicon Graphics terminals op IRIS-computers die 
onder UNIX werken. Deze computer staat bekend om het feit dat het over 
8 floating point processoren beschikt die heel erg snel geometrieen van 
aanzicht kunnen doen veranderen. 

Het programma draait menugestuurd en er kunnen zelf functietoetsen 
worden aangemaakt om combinaties van menu-onderdelen aan te roepen. 
Het systeem is bijzonder en geschikt om enkel- en dubbelvoudig gekromde 
oppervlakken te genereren en hiervoor de NC-data aan te maken. 

Het pakket bestaat uit 3 grote module's: Design, Drafting en Numerical 
Control. 
In Design kan men de geometrie aanmaken. Hiertoe staat veel gereedschap 
ter beschikking; vooral de surface modelling is opvallend. 
In Drafting wordt de tekening uit Design gehaald en wordt er informatie 
aan toegevoegd. De bemating, oppervlaktecondities, arceringen worden hier 
aan de tekening toegevoegd zodanig dat het resultaat aan de ANSI-norm 
voldoet. 
In Numerical Control kan men interactief de gereedschapbanen creeren, de 
bewerkingsvolgorde bepalen en de tooling bekijken. Tevens worden de 
snijsnelheid, aanzet, snedediepte, koeling, enz. gevraagd. De snedes kunnen 
gesimuleerd worden t.b.v. collision detection. Er wordt een APT-file 
gecreeerd die later via een postprocessor omgezet wordt in machine
afhankelijke taal. 

Extra verkrijgbare modules zijn TOOUNK Universal Post Processing 
Module (een postprocessor voor 3D-CNC bewerken), S-Axis NC-Machining 
Module (Voor het genereren van SD-gereedschapbanen, inclusief postpro
cessor voor machine), VIEMAX Shading Module (spreekt voor zich), 
CAMUNK (een vertaIer voor Ford, General Motors of Chrysler data via 
IGBS, zodat men ook met die modellen op dit programma kan werken) en 
nog enkele minder belangrijke. 
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Hoordstuk 4 

NIEUWE MATERIALEN 

4.1 KEHAMISCBE OPPERVLAKTELAGEN 

4.1.1 Inleidin& 

Keramiek is een anorganisch, niet metallisch, moeilijk in water oplosbaar 
materiaal dat minstens 30% kristallijn is. Dit materiaal wordt uit poeder 
gevormd en krijgt versteviging bij hoge temperatuurbehandeling. 
De laatste jaren is er veel te doen geweest over keramische materialen. 
Deze worden zelfs bestempeld als meest belovende van de nieuwe materia
len. In de Westerse landen wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de 
specifieke eigenschappen van keramiek. Veel geld wordt er in nieuwe 
innovatie gerichte onderzoeksprogramma gestoken am niet verder achterop 
te raken t.o.v. Japan en de Verenigde Staten. Vooral uit deze laatste 
landen komen de spectaculairste berichten over keramiek. Daarbij gaat het 
vooral am toepassing in thermische motoren zoals dieselmotoren en gas
turbines. 
Door hun goede isolatie en warmteresistente eigenschappen worden kera
mische materialen bij uitstek geschikt geacht ter verbetering van het 
rendement van motoren. 

4.1,2 Ei&enschappen tecbniscb keramiek 

De molecuulbindingen van keramische materialen kunnen covalent zijn, 
ionisch of een combinatie daarvan. Door deze bindingen ontstaat een hard, 
sterk maar oak bros materiaal. 

Wanneer de eigenschappen van keramisch materiaal worden beschouwd (zie 
tabel 4.1) dan valt op dat die over het geheel genomen fraai zijn: de 
hardheid is zo'n tien keer grater dan van staal, de dichtheid ligt op de 
helf!, de thermische en chemische resistenties zijn uitstekend, de elastici
teitsmodulus is zo'n anderhalf tot twee keer hoger dan van staal. 

Ben groat nadeel is dat keramische materialen niet erg goed bestand zijn 
tegen trekspanningen en gevoelig voor scheurvorming. Vooral deze laatste 
eigenschap is voar het bewerken van keramische materialen bijzonder 
onplezierig. Eenmaal geintroduceerde scheurtjes zijn vrijwel niet meer weg 
te werken. Oorzaken hiervoor zijn minder dan vijf actieve glijsystemen, 
groot spanningsveld als gevolg van grate burgersvektoren en hoge over
gangstemperatuur voor splijtbreuk. 
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ElpaschapJIU SIC B .. C Ai1O:J Ai1O:J Sl3N4 SI3N .. ~ Staal 
Isost. warm nactie- aestab. CK45 

aeperst aeperst palatei'd 

Zuiverheid % 99 99,9 99,9 9S 95 
Dichtheid 3,2 2,5 3,9 4,0 3,2 2,5 5,2 7;d 
Hardheid 
HmV (ka/mm2) 2500 2700 2000 2100 2500 2000 1500 220 
Buipterktc 
(N/fDIfl2) 700 400 380 360 690 220 200 600 
Druksterkte 
(N/mm2) 2000 3500 3800 2500 1000 1500 1000 
E-modulus 
(N /mm2 .105) 3,8 4,5 3,6 3,8 3,2 1,4 1,7 2,1 
Warmtegeleiding 
(W /mK bij l00"C) 60 30 25 25 30 17 3 50 
Wrijvingscoeff. 
(bij 2CrC) 0,2 0,09 0,1 0,1 0,01 0,05 0,1 
Warmteuitz.coeff. 
(JC"1 .1O~ 4,0 7,1 8 8 3,3 3,1 10 12 
Smeltpunt (.C) 2700 2350 2020 2020 1900 1900 2700 1200 

T.'4.1: Eigenschappen von keramische molena/en t.o.v. stIllll. 

Maar niet alleen de scheurgevoeligheid (brosheid) maakt het bewerken van 
keramische materialen uiterst moeilijk. Ben van de voortreffelijkste 
eigenschappen, de hardheid, dwarsboomt de goede bewerkbaarheid van 
keramiek. Het zal dan ook met diamant of laser bewerkt moeten worden. 
Toch is de brosheid de grootste hinderpaal voor bewerken van keramiek. 
Dit nadeel kan verminderd worden door niet met massief keramiek te 
werken maar slechts een keramische oppervlaktelaag te gebruiken. In de 
meeste gevallen is deze methode ongeschikt voor hoge temperatuurtoepas
singen, maar dat is uiteraard mede afhankelijk van het substraat waar de 
deklaaa op wordt aangebracht. Het grootste probleem is hierbij om een zo 
homogeen en gelijkroatig mogelijke laag op het substraat aan te brengen. 

4.1.3 Hardheid 

De beste eigenschap van keramisch materiaal is de grote hardheid. Het 
grootste probleem, wanneer de hardheid gebruikt wordt voor een maat voor 
de slijtvastheid, is dat hardheid geen materiaalconstante is. De microhard
heid wordt door enkele parameters beinvloed: 
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- I.S.EAndex. 
- Temperatuur. 
- Omgeving. 

I.S.E.-index 

Deze index staat voor 'indentation size effect'. Dit is een parameter die 
de weerstand tegen een indringing door een contactoppervlak bescbrijft 
Deze wordt vaak: gebruikt voor het aanduiden van het relatieve weer
standsgedrag van materialen. Ben vuistregel is dat een materiaal een ander 
materiaal beschadigt wanneer de relatieve I.S.E.-index ongeveer 1,2 keer zo 
groot is. Deze regel kan worden beschreven met: 

L = a * dD met L = belasting 
d = identation size 
n = I.S.E.-index 
a = materiaalconstante 

De exponent n stelt de I.S.E.-index voor. In het ideale geval is deze twee. 
De hardheid is dan onafhankelijk van de belasting. Wanneer de I.S.E.-index 
kleiner is dan twee, neemt de hardheid toe met afnemende belasting per 
identation size. Het identation size effect kan nu worden gekarakteriseerd 
door de empirische parameters n en a. Met behulp van deze waarden kan 
de effectieve hardheid van elk materiaal worden berekend. 

Temperatuur 

Bij toenemende temperatuur vermindert in het algemeen de microhardheid 
en de deformatie volumina nemen toe. De snelle daling van de hardheid is 
te verklaren door twee effecten: thermisch geactiveerde deformatie in de 
korrelgrenzen en het temperatuurgevoelige gedrag van samenstellende 
componenten. Verder zal de I.S.E.-index de twee naderen wanneer de 
temperatuur erg verhoogd wordt. De microhardheid zal nu onafhankelijk 
worden van de belasting en het gedrag kan vergeleken worden met de 
macrohardheid. 

De hardheid is zeer gevoelig voor factoren uit de omgeving. Geabsorbeerd 
water en alcohol vedagen de hardheid. 
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4.1.4 Atoom-computersimulatie 

De eigenschappen van de oppervlakte en de inwendige korrelgrenzen van 
keramische materialen beInvloeden het gedrag in grote mate. De meeste 
processen, zoals sinteren, hangen van deze eigenschappen af. Hier is echter 
nog weinig over bekend. Dit is te wijten aan de complexiteit van de 
materialen die een hoog gehalte verontreinigingen bevatten. Deze veront
reinigingen bepalen in grote mate de eigenschappen van het oppervlak en 
de korrelgrenzen. 

De belangrijkste techniek in de studie van de keramische materialen is de 
atoom-computersimulatie. Met deze methode kunnen vele eigenschappen van 
complexe onreine materialen betrouwbaar berekend worden. 
De methode bepaalt een beschrijving van het materiaal als een kristallijne 
rangschikking van atomen die onderling contact hebben door een tussen
potentiaal. Deze potentialen kunnen worden gemeten of berekend. De 
berekeningen van de computersimulatie worden zo uitgevoerd, dat een be
paald defect wordt toegevoerd aan een perfect kristallijn rooster totdat de 
te onderzoeken matrix is ontstaan. Het rooster met de toegevoerde atomen 
za1 zich rangschikken en naar een nieuwe evenwichtssituatie gaan. De 
potentiaal wordt opnieuw gemeten. Deze nu is een maat voor de oppervlak
testruktuur en eigenschappen. 

Met deze methode is het mogelijk om oppervlaktestrukturen van complexe 
keramische materialen te bepalen. Hier is de methode zelf niet het 
probleem, maar weI de summiere experimentele gegevens over de potentia
len. 

Deze techniek kan ook gebruikt worden voor het bepalen van de eigen
schappen van korrelgrenzen. Deze korrelgrenzen beinvloeden de mechani
sche eigenschappen aangezien ze de zwakste delen van de matrix zijn. 
Verder kunnen de korrelgrenzen worden beschreven door een rotatie van 
korrels ten opzichte van elkaar. Korrelgrenzen kunnen zo verschillende 
hoeken met elkaar maken. Deze hoeken bepalen welke onreinheden in de 
korrelgrenzen worden aangetrokken en dus de mechanische eigenschappen. 

4.1.5 lonenimpJantatie 

Ionenimplantatie is een praces waarbij de structuur en de eigenschappen in 
een dun laagje van de oppervlaktelaag veranderd wordt. Deze veranderin
gen kunnen zowel in ionische als in covalente materialen tot stand worden 
gebracht. De kristallijne structuur kan min of meer veranderd worden in 
een amorf oppervlak. 
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Door juiste keuze van ionen kan ionenimplantatie een zeer goede opper
vlaktebebandeling zijn om eigenscbappen van keramiscbe materialen te 
modificeren. Enige eigenscbappen zijn: 

- Hardheid. 
- Plasticiteit. 
- Taaibeid. 

Hardbeid 

Het gedrag van de bardheid bij variatie van soorten keramiscbe materiaIen, 
de boeveelheden daarvan en het soort ionen is door velen onderzocbt. Het 
doseren van de ionen kunnen we in drie gebieden verdelen: 

I Ben oppervlak dat bescbadigd is maar kristallijn blijft. 
II : Ben half amorf oppervlak. 

III : Een &morf oppervlak. 

Uit figuur 4.1 blijkt dat de hardbeid in gebied I toeneemt. Dit is vooral 
te wijten aan de oplossing van vaste deeltjes in de oppervlaktelaag. A1s 
gevolg van bet meer amorf worden van de oppervlaktelaag door ionenim
plantatie neemt de bardheid in de gebieden II en ill af. 
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Fizuur 4,1: Opperv/akte-hardheid bij ionenimplantalie. 

Plasticiteit 

lonenimplantatie verandert de oppervlakte-plasticiteit van keramiscbe 
materiaIen op twee manieren: grotere dislocatiebewegingen en bet ontstaan 
van verscbillende deformatie-mecbanismen in het &morfe stadium. Het is 
nog onduidelijk of deze effecten aileen spanning verminderen in de 
breedte. Het is ook mogelijk dat in de diepte vereffeningsprocessen 
afspelen. 
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Taaiheid 

Alhoewel de diepte van de 'identation' de diepte van het geimplanteerde 
oppervlak ver overschrijdt, neemt de taaiheid na ionenimplantatie met 20% 
toe. 

4.1,6 Fabrlcqe yolkeramiek 

Het fabricageproces is in het algemeen in vier gedeelten op te splitsen: het 
vormgeven, het drogen, het verhitten, en tenslotte het nabewerken van 
produkten. Deze processen zullen achtereenvolgens behandeld worden, 
rekening houdend met de specifieke problemen die in elk proces een rol 
spelen. 

4.1.6.1 Het yorm&.eW1 

Het vormgeven kan op verschillende manieren gebeuren: 
- Persen gebeurt door het poeder, vermengd met bind- en smeer

middelen (zodat het vrij vioeit), in een vorm te persen met als doel 
verdichting te verkrijgen. Voorbeelden zijn axiaal persen, waarbij de 
druk axiaal op het werkstuk wordt gezet, en isostatisch persen, 
waarbij met alzijdige druk en heet (isostatisch) geperst wordt. Het 
isostatisch persen zorgt voor een homogenere verdeling in het 
werkstuk dan bij axiaal persen het geval is. 

- Gieten gebeurt door een gesmolten mengsel in een matrijs te gieten. 
Voorbeelden hiervan zijn slibgieten en spuitgieten. 

- Andere processen zijn tape-forming en vlamspuiten. 

Een vloeibare fase doet dienst als smeermiddel en kan bij de vormgeving 
zeer toepasselijk zijn, omdat de weerstand tusscn de keramiek-deeltjes 
vermindert en daardoor het proces eenvoudiger kan doen verlopen. 
Gelet op deze factor kunnen de vormgevingsprocessen ais voIgt worden 
ingedeeld: 

- Hoeveelheid vloeibare fase constant (droog-, isostatisch persen). 
- Vloeibare fase in hoeveelheid en viscositeit niet constant (o.a. slib-

gieten). 

Een verdere indeling kan worden gemaakt indien men het uitgangsmateriaal 
bekijkt. 
Het vormgeven van poedervormige materialen wordt vooral gedaan door 
middel van persen. Door de sterk voortschrijdende techniek op dit gebied 
zijn processen als isostatisch (heet)persen nu mogelijk. Een betere 
verdichting wordt dan ook bereikt. 
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Slibgieten is een goed voorbeeld van het bewerken van een continuum
uitgangsmateriaaL In een waterzuigende vorm wordt de continue massa 
gegoten, waarna er water aan onttrokken wordt en er dus verdichting en 
versteviging optreedt. 
Vormgeving van een plastische grondstof (18-25% watergehalte) gebeurt 
algemeen met persen. 

4.1.6.2 Het drooKProces 

In het voorafgaande werd gesproken over toevoegingen van water of 
andere additieven aan het keramische grondmateriaal ten behoeve van het 
vormgevingsproces. Omdat bet keramiscbe materiaal pas zijn bijzondere 
eigenscbappen verkrijgt bij het sinteren, dus bij een warmtebehandeling op 
hoge temperatuur, dient voordat dit verhitten plaatsvindt in veel gevallen 
bet water en/of de toevoegingen uit bet keramiek gehaald te worden. Dit 
water zou anders gaan verdampen en er zouden grote gasspanningen 
ontstaan waardoor de vorm zou kunnen springen. 

Het droogproces voltrekt zich in drie fasen (figuur 4.2): 
1] Primair zijn alle deeltjes met water omgeven. Met de verdamping van 

bet water zullen de deeltjes zicb naar elkaar toe bewegen zodat er 
volumevermindering optreedt. Vervolgens zullen alle deeltjes elkaar 
raken. 

2] Als er porien zijn ontstaan begint de tweede fase: het verdampen van 
bet water uit deze porien. Hier treedt ecbter geen volumeverandering 
meer op. 

3] Tenslotte wordt ook bet absorptiewater, bet water dat door de 
afzonderlijke deeltjes opgenomen is, verdampt (geen krimp). 

a c 

FifDIur 4.2: Het droogproces. 

Het grote aandacbtspunt van bet droogproces ligt bij de eerste stapf Dit is 
namelijk de kritieke en ontwerpkundig belangrijke stap, omdat hierbij een 
volumevermindering optreedt. Er ontstaan inwendige spanningen in bet 
materiaal die bij grote volumeveranderingen kunnen leiden tot scbeurvor
ming. Het gebele volume dient dus gelijkmatig, langzaam en voorzicbtig 
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verminderd te worden. Na deze fase is het materiaal ldaar voor het 
verhittingsproces. 

Er dient nog weI opgemerkt te worden dat het drogen van het materiaal 
soms ook in een stap met het sinteren gedaan wordt. V oorzichtigheid is 
hierbij geboden. 

4.1.6.3 Het verhitti~s 

Het doel van de keramische technologie is tenslotte het bereiken van een 
mechanisch stevig lichaam. Na het vonngevings- en het drogingsproces 
bezitten de groene materialen slechts een geringe sterkte. Deze sterkte en 
de dichtheid in het materiaal worden bij hoge temperatuur door het 
sinterproces sterk verbeterd. Belangrijke aspecten met betrekking tot het 
verhitten zijn de porositeit, de krimp, de vormbestendigheid en de invloed 
van de omgeving. 

Alvorens te beginnen met de meer praktische kanten van het verhittings
proces van keramiek, za1 nu kort behandeld worden hoe sinteren, het 
belangrijkste proces tijdens het verhitten, precies in zijn werk gaat. 

Sinteren is het verdichten en verstevigen van een (bijvoorbeeld oxide-) 
poeder door eenvoudige verhitting. Dus zonder dat hierbij chemische 
readies en vormveranderingen optreden (krimp buiten beschouwing 
gelaten). Hierbij worden porien verwijderd en worden de bindingen tussen 
de deeltjes vergroot. 
Drijvende kracht is het streven van het systeem naar de toestand met de 
geringste vrije enthalpie: 

dO = H - TdS met dO = de vrije enthalpie-verandering 

Tijdens het sinteren neemt het grensvlak vast-gasvormig in grootte af, 
terwijl het oppervlak vast-vast toeneemt. Dit valt te beschrijven met de 
afname in Oibbs-energie: 

met 

dO = 'Yp~ + 'Yk
Mk 

= oppervlakte-energie porle. 
= oppervlakte-energie korrelgrens. 
= verandering in korrelgrensoppervlakte. 
= verandering in porieoppervlakte. 

Er moet dus materlaaltransport kunnen plaatsvinden. Materiaal wordt 
verwijderd vanuit de ruimtes tussen de middelpunten van aangrenzende 
deeltjes waarbij korrelgrens- of volumediffusie optreedt en tot krimp leidt. 
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Voor het beschrijven van het sinterproces onderscheidt men een begin-, 
een midden-, en een eindstadium. Als grenzen worden aangenomen: het 
einde van het beginstadium bij 5% krimp en het begin van het eindstadium 
waar nog maar 5% porositeit aanwezig is. 

De sintermethoden kunnen als voIgt worden ingedeeld: 
- Sinteren zonder vloeistoffase. 
- Sinteren met vloeistoffase. 
- Druksinteren. 
- Reactiesinteren. 

Sinteren zander yloeibare fase 

Bij het sinteren zander vloeistoffase blijken er voornamelijk twee mecha
nismen op te treden: het zogenaamde verdampingscondensatie-sinterproces 
(figuur 4.3) en het diffusie-sinteren (figuur 4.4). 

Fiwur 4.3: Het verdampingscondensatie-sinteproces. 

Figuur 4.4: Het di/fusie-sinteren. 

Bij het yerdampingscondensatie-sinteren treedt materiaaltransport op vanaf 
het opperviak van het lichaam naar de nek toe. De drijvende kracht achter 
dit materiaaltransport is het verschil in verdampingsdruk als functie van de 
oppervlaktevorm. Materiaaltransport treedt op vanaf het oppervlak met een 
positieve kromtestraal (en een relatief hoge verdampingsdruk) naar het 
contactpunt tussen beide oppervlakken van de deeltjes met een negatieve 
kromtestraal (en dus een lagere verdampingsdruk). Hoe kleiner de deeltjes 
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hoe groter de positieve kromtestraal en dus hoe groter de drijvende kracht 
voor het verdampings-condensatie sinteren is. Hierdoor wordt de vorm van 
de porien veranderd. Er treedt echter geen krimp Ope 

Aangezien bij sinteren altijd een zichtbare krimp optreedt moet er nog een 
ander mechanisme meespelen: het zogenaamde diffusiemechanisme. Deze 
gaat uit van diffusietransport door de deeltjes zeIf, veroorzaakt door de 
aantrekkingskracht van de deeltjes onderling. Deze krimp valt als voIgt te 
beschrijven: 

dL/L = 20 " 2-1/2 " ..f3 " a3 " 02/5 " (kT)-1 " r-6/5 " t2/5 

met dL/L = krimp 
"I = oppervlakte-energie van de deeltjes 

a3 = volume van een vacature (Diet gevulde plaats) 
D = coefficient voor zelfdiffusie 
k = constante van Bolzmann 
T = absolute temperatuur 
r = beginstraal van de deeltjes 
t = tijd 

In bovenstaande vergelijking is te zien dat de krimp sterk afhankelijk is 
van de deeltjesgrootte en temperatuur, en in mindere mate ook van de 
tijd. De optredende hoeveelheid krimp neemt toe met toenemende tempera
tuur en is hoger naarmate de deeltjes kleiner zijn. 

Yloeistoffase-sinteren 

Het vloeistoffase-sinteren vereist een vloeistof tussen de deeltjes bij de 
sintertemperatuur. Dit is de meest gebruikte verdichtingsmethode voor 
keramische materialen met silicium. De vloeistof bevochtigt de vaste stof. 
De vaste stof lost op en er treedt materiaaltransport door de vloeistof 
heen naar de 'nek' toe Ope Door capillaire krachten treedt er krimp Ope 
Ook veroorzaakt de capillaire druk tussen de deeltjes een herschikking van 
deze deeltjes waardoor een betere verdichting bereikt wordt. Deze 
capillaire druk verboogt tevens de contactdruk tussen beide naast elkaar 
Uggende deeltjes welke op zijn beurt de hoeveelbeid materiaaltransport 
verboogt. 

De hoeveelheid vloeistof die bij een bepaalde (sinter)temperatuur aanwezig 
is, kan eenvoudig bepaald worden uit (2 of 3) fasediagrammen. In deze 
diagrammen kan precies afgelezen worden bij welke temperatuur. bij een 
gegeven samenstelling van bet materiaal. de samenstelling in een smelt 
overgaat Ten aanzien van de keramische materialen beeft dit tot gevolg. 
dat de meeste samenstellingen bij een kleine temperatuursverhoging een 
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grote vloeistoftoename vertonen. Soms resulteert dit in een dicbtheids
toename, soms veroorzaakt dit grote kristalvorming en verlies van vorm. 

Druksinteren 

Het principe van druksinteren is gelijk aan dat van temperatuursinteren 
met als bijkomend verscbijnsel bet simultaan toenemen van temperatuur en 
druk. Uit zeer uitvoerige testen is gebleken dat 20% meer energie 
beschikbaar komt voor bet verdichtingsproces. De gevolgen hiervan kunnen 
zijn: 

- Vermindering van verdichtingstijd. 
- De verdichtingstemperatuur kan lager gebouden worden wat resulteert 

in een kleinere korrelgroei dan bij vloeistof- of vaste fase-sinteren. 
- Het minimaliseren van de porositeit. Dit resulteert in grotere sterkte 

vanwege de kleinere porien en vanwege de kleinere korrelgroei. 

Betere resultaten worden verkregen door niet aIleen temperatuur en druk 
te verhogen, maar ook door alzijdige druk toe te passen. Zodoende wordt 
betere verdichting van het gehele werkstuk verkregen. Dit proces wordt 
Heet Isostatisch Persen (HIP) genoemd. 

Reactiesinteren 

Reactiesinteren is een in Engeland ontwikkeld proces met als doel een 
kleinere krimp voor Si3N4 en SiC vormen te bereiken. SiC-poeder wordt 
gemengd met grafietpoeder. Deze samenstelling wordt geperst, vervolgens 
wordt bij hoge temperatuur Si in deze samenstelling geinfiltreerd zodat SiC 
met een dichte structuur ontstaat. Na het persen van een Si-poeder en bet 
verhitten in een N2-milieu (12S00C) ontstaat uit de chemiscbe reactie 
Si3N4t een zeer zuiver materiaal. Met deze reactie van verbindingssinteren 
wordt ook vaak het sinterproces bedoeld, waarbij uit de uitgangskomponen
ten een nieuwe fase ontstaat (bijv. MgA1203)' 

Afwerkin& en oppervlaktebehandelin& 

Als het materiaal uit de sinteroven is gekomen, dient het materiaal nog 
een nabewerking te ondergaan. Dit wordt gedaan om de juiste toleranties 
te verkrijgen, oppervlaktescheurtjes te verwijderen en de oppervlaktekwali
teit te verbeteren. 
Keramische materialen zijn moeilijk te bewerken wat te wijten is aan hun 
hoge hardheid en hun brosse aard. Bewerking dient dus voorzichtig te 
gebeuren ter voorkoming van brosse brenk. De meeste keramische 
materialen kunnen niet behandeld worden met de conventionele gereed-
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schappen die voor metaalbewerking gebruikt worden. Het moeten gereed
schappen zijn die een grotere hardheid bezitten dan het te bewerken 
keramische materiaal. Daarbij moeten zij een dusdanige structuur hebben 
dat zij het materiaal niet te zwaar belasten waardoor breuk optreedt. 
De scheurtjes en kerfjes in het oppervlak kunnen verwijderd worden op 
mechanische, thermische en chemische weg. De mechanische Manier is 
verreweg de meest gebruikte. 

Mechanische bewerkinien 

- Yerspanende bewerkini. 
Deze gereedschappen (vaak slijpschijven) bestaan uit harde korreltjes 
ingebed in een zachtere matrix (SiC, Al20 3 in een matrix van rubber 
of glas). Afhankelijk van het materiaal dat bewerkt dient te worden 
zullen de korrels en het bindmateriaal tussen de korrels varieren. Als 
veel materiaal ineens verspaand wordt bij hoge snelheden en bij 
minder nauwkeurigere afwerking, zal gebruik gemaakt worden van 
grove korrels. Deze geven echter groeven in het materiaal waardoor 
sterktevermindering optreedt. Vaak wordt het proces dan herhaald 
met slijpschijven die fijnere korrels bezitten. Indien zeer harde 
keramische materialen (Al20 3, Si3N4 of SiC) zelf bewerkt dienen te 
worden, gebruikt men diamant ingebed in een zacht-metalen of 
organische matrix. 

- Polijsten. 
Polijsten wordt vaak gebruikt als laatste afwerking. Hierbij worden 
kleine korreltjes in een zacht materiaal ingebed. Door deze kleine 
korreltjes is een zeer vlak en glad oppervlak mogelijk, maar de 
verspaningstijd is hierdoor lang. 

- Ytije deeltjes bewerkini. 
Het bekendste voorbeeld hiervan is het zandstralen, waarbij harde 
deeltjes met hoge snelheid tegen het te bewerken voorwerp worden 
aangeschoten. De hoeveelheid verspaand materiaal is afhankelijk van 
de korrelgrootte, de hardheid van de korrels, de snelheid van de 
dragende lucht en de hoek die het gereedschap met het gereedschaps
stuk maakt. De nauwkeurigheid in verhouding tot bovenstaande 
processen is echter niet groot. 

Chemische methoden 

Het chemische proces maakt gebruik van een vloeistof waarin het kerami
sche materiaal oplosbaar is. De meeste keramische materialen worden geetst 
met HF-zuur. Door het gladde resultaat wordt deze Manier van bewerken 
ook als chemisch etsen aangeduid. 
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4.1.7 Fabrica&e keramische oggervlaklela&en 

De belangrijkste technieken voor het opbrengen van keramische deklagen 
op het substraat zijn: Chemical Vapour Deposition (CVD), Physical Vapour 
Deposition (PVD) en thermisch spuiten (ook weI vlamspuiten genoemd). 

C.Yn is een thermochemisch neerslagproces met een reactief gasmengsel. In 
de jaren '50 en '60 werd deze techniek ook gebruikt voor de produktie 
van lampen en in de halfgeleiderindustrie. In de jaren '70 en '80 kwam 
CVD in zwang voor het aanbrengen van slijtvaste lagen op gereedschappen. 
Materialen die daarvoor gebruikt worden zijn onder andere titaannitride, 
chroomcarbide en aluminiumoxide. 
Voordeel van CVD is dat daarmee een gelijkmatige laag verkregen kan 
worden op het substraat, waarbij ook de hoeken en gaten niet vergeten 
worden. Nadeel is dat deze methode vrij traag is (in de orde van 1 
micrometer per uur) en dat over het algemeen vrij hoge temperaturen 
noodzakelijk zijn. Als gevolg daarvan zullen er maatveranderingen 
optreden. Dat probleem kan deels ondervangen worden door gebruik te 
maken van maatveranderingsarme stalen als substraat. 

Van de fYD.-technieken zijn vooral het sputteren en het opdampen 
belangrijk. Het sputteren is al een oude techniek, maar is vooral door het 
in de jaren '70 ontwikkelde magnetronsputteren weer meer in zwang 
gekomen. Bij het sputteren worden ionen uit een negatief geladen metaal
plaat ('target') geschoten, die op het substraat neerslaan. Voor het 
opbrengen van keramische lagen wordt gebruik gemaakt van het zogenaam
de reactief sputteren, waarbij een chemische reactie plaatsvindt tussen de 
metaalionen en een in de sputterruimte aanwezig gas. Strikt genomen is 
deze methode dan ook geen fysische techniek. Bij het magnetronsputteren 
wordt het magneetveld om de 'target' aangebracht. Hierdoor ontstaat een 
intensivering van het ionen-bombardement en wordt de opbrengst met een 
factor tien verbeterd. 

De derde techniek is het thermisch spuiten. Bij deze techniek wordt de 
keramische laag direct met behulp van een pistool op het substraat 
aangebracht. Hoewel bij het thermisch spuiten hoge temperaturen worden 
gebruikt, wordt deze techniek een koud proces genoemd omdat het 
substraat 'koud' blijft. 
Er kunnen enkele spuittechnieken worden onderscheiden: draad-, poeder
en plasmaspuiten. Daamaast bestaat er nog een detonatietechniek, waarbij 
met behulp van een explosief mengsel poeder op het substraat wordt 
aangebracht. 
Bij poeder- en draadspuiten is de warmtebron een acetyleen/zuurstofvlam 
(ca. 300CfC). Bij plasmaspuiten wordt de temperatuur teweeggebracht door 
een electrische boog. De hoge temperatuur bij deze methode (zo'n 10.000 l 
20.00CfC) maakt plasmaspuiten geschikt tot de verwerking van vrijwel alle 
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materialen. De deldagen die met thermisch spuiten verkregen worden zijn 
vrij ruw en het is bovendien lastig om inwendig te spuiten. Het thermisch 
spuiten bij lage druk vindt steeds meer ingang. 

4.1.8 TOekomstmoaeliikheden 

De huidige toepassingen van keramiek vinden voornamelijk plaats als 
vervanging van bestaande componenten (o.a. snijgereedschappen), en op 
gebieden waar gebruik wordt gemaakt van de goede eigenschappen van 
keramiek ten opzichte van het conventionele materiaal, zoals de hoge 
sterkte en de goede corrosie- en oxidatieweerstand bij hoge temperaturen. 
V ooral in de procestechniek is dit een geweldige ontwikkeling geweest. 
Een grote ontwikkeling in de laatste jaren is het gebruik maken van de 
hoge thermische belastbaarheid van keramische materialen. Dit wordt onder 
andere gebruikt voor verbrandingsmotoren. De auto-industrie probeert 
vanwege de hoge optredende temperaturen grote delen van de motor uit 
keramische materialen te maken met als gevolg dat de thermische belast
baarheid en dus het specifiek vermogen/rendement sterk verhoogd kunnen 
worden. 

Hoewel er voor het aanbrengen van keramische oppervlaktelagen diverse 
technieken voor handen zijn, blijkt dat er nog veel problemen zijn. V ooral 
voor de gereedschappen en de onderdelen die voldoende nauwkeurige 
tolerantie moeten bereiken. Nabewerking van de bijzonder harde deldagen 
is een zeer lastige techniek. Maar in het algemeen kan gesteld worden 
dat deldagen, zeker als verbetering van slijtvastheid en corrosie-eigen
schappen, een goed alternatief vormen voor produkten uit massief 
keramiek. Er is al aangetoond dat verlenging van de levensduur met een 
factor 5 tot 10 alleszins haalbaar is. 

Prognoses over de toekomstige rol van keramiek in het algemeen en 
keramische oppervlaktelagen in het bijzonder bij het gebruik in de 
industriele produktie zijn nog zeer voorzichtig. Ook over de omvang van 
het toekomstige onderzoek op dit gebied is nog weinig te zeggen. Het 
grootste gedeelte van dit onderzoek vindt plaats in de ruimtevaart- en 
militaire industrie, maar ook in de automobielindustrie zal steeds meer 
onderzoek naar keramische material en worden verricht. 

Te verwachten is dat binnen afzienbare tijd de regels die aan het 
construeren met keramische materialen ten grondslag liggen beter begrepen 
kunnen worden en dat dan ook het produktieproces beter herhaald kan 
worden. In Nederland is hiervoor het lOP (innovatief onderzoek program
ma) opgericht dat zich bezighoudt met de verwerking van grondstof tot 
eindprodukt, de vormgevingsprocessen van keramiek en de keramische 
coatings voor toepassingen bij hoge temperatuur. 
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4,2 VEZELYERSTERKTE KUNSTSTOFFEN 

4,2.1 InJeidina: 

Vezelversterkte kunststoffen behoren tot de composietmaterialen of samen
gestelde material en. In het algemeen bestaan composietmaterialen uit twee 
of meer componenten die twee of meer fasen vormen. In het kader van 
dit verslag wordt alleen gekeken naar composieten met een kunststof
matrix. 

In vergelijking met conventionele constructie-materialen liggen stijfheid en 
sterkte van vezelversterkte kunststoffen in ongeveer dezelfde orde van 
grootte, maar de verlenging tot breuk is veel kleiner. Het grote voordeel 
van deze stoffen ligt in de hoge specifieke elasticiteitsmodulus en hoge 
specifieke elastische sterkte. De aanwezige vezels veroorzaken in het 
algemeen anisotropie. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de 
toepassing van deze materialen. 

4.2,2 De matrix 

De vezelversterkte kunststoffen kunnen worden onderverdeeld naar sooft 
matrix-materiaal. Zo zijn er vezelversterkte thermoharders, tbermoplasten 
en zelfs vezelversterkte rubbers. 

Als thermoharder worden onder andere gebruikt: 
- Polyesters (UP). 
- Polybutadieenesters. 
- Epoxyharsen (EP). 
- Vinylesters. 

Als thermoplast worden onder andere gebruikt: 
- Nylon 6.6 (P A 6.6). 
- Polycarbonaat (PC). 
- Polypropyleen (PP). 
- Polyetberimide (PEl) van General Electric. 
- Polyethersulfon (PES) van ICI. 
- Polyetherketon (PEEK) van ICI. 

De matrix is verantwoordelijk voor de samenbang van de composiet
componenten. Zij verbindt de ingebrachte elementen, zorgt ervoor dat een 
belasting gelijkmatig verdeeld wordt. Tevens beschermt zij de elementen 
tegen inwerkingen uit de omgeving, chemische corrosie en oxidatie en 
zorgt zij voor een hogere taaiheid en lagere stootgevoeligheid. Zoals de 
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ingebrachte versterkingen voomamelijk zorgen voor goede trek- en stijf
heidseigenschappen, zo zorgt de matrix voomamelijk voor goede druk- en 
dwarskrachteigenschappen. 

Het thenno-mechanische gedrag van de composiet wordt bepaald door het 
temperatuurgedrag van de matrix. Thermoharders hebben over het algemeen 
een beter temperatuurgedrag dan thennoplasten: ze hebben een kleinere 
temperatuurscoefficient en een betere stabiliteit van de ketens bij hogere 
temperaturen. 

Crosslinks, chemische verbindingen tussen twee of meer polymeer-ketens, 
beperken de bewegingsvrijheid van de ketens en geven het materiaal 
daardoor hogere sterkte en thermische bestendigheid. Bovendien geldt in 
het algemeen dat een hogere crosslinkdichtheid een langere ketenlengte tot 
gevolg heeft waardoor de bewegingsvrijheid van de ketens nog meer 
beperkt wordt. Voor verbetering van mechanische en thermische stabili
teits-eigenschappen van een polymeer is het tot stand brengen van 
crosslinks de geijkte methode. 

De belangrijkste eigenschap van de matrix met betrekking tot de mechani
sche eigenschappen van de composiet is de breukrek. Het is gunstig 
wanneer de breukrek van de matrix groter is dan die van de vezel, omdat 
daardoor de vezel tot het uiterste belast kan worden. Verder kan eventuele 
scheurvorming van de vezel dan direct worden gestopt via plastische 
defonnatie van de matrix. Deze defonnatie zorgt namelijk voor een afname 
van de spanning rond de scheurtip. 

4.2.3 Thermoharders 

De belangrijkste thermohardende matrixmaterialen zijn de epoxy- en 
polyesterharsen. Zij vertegenwoordigen een brede klasse van stoffen met 
een grote spreiding in fysische en mechanische eigenschappen. 
Epoxy (EP) is beter bestand tegen hogere temperaturen en dynamische 
belastingen dan polyester (UP). Verder is de warmte-uitzettingscoefficient 
kleiner en is de sterkte van de binding tussen de epoxyhars en vezel 
groter dan bij polyester. Daarentegen is polyester goedkoper en gemakke
lijker te verwerken. De eigenschappen staan vergeleken in tabel 4.2. 

Uit de tabel blijkt dat de breukrekken vrij laag zijn wat ongunstig is voor 
toepassing in een composiet. De relatief goede thermische en kruip
eigenschappen maken echter dat deze thennoharders de meest gebruikte 
matrix-materialen zijn. 
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Eigenschap 

dichtheid 
elast.modulus 
coeff.v.Poisson 
treksterkte 
druksterkte 
rek tot breuk 

Eenheid 

Mg/m3 

GN/m2 

MN/m2 
MN/m2 

% 

EP 

1,1 - 1,4 
3 - 6 

0,38 - 0,4 
35 - 100 

100 - 200 
1 - 6 

Tabel 4.2 Mechanische eigenschappen van EP en UP. 

UP 

1,2 - 1,5 
2 - 4,5 

0,37 - 0,39 
40 - 90 
90 - 250 

2 

Uit de tabel blijkt dat de breukrekken vrij laag zijn wat ongunstig is voor 
toepassing in een composiet. De relatief goede thermische en kruipeigen
schappen maken echter dat deze thermoharders de meest gebruikte matrix
materialen zijn. 

4.2.4 ThermoJllasten 

De eigenschappen van een thermoplast zijn onder andere afhankelijk van 
de kristallisatiegraad. Kristallisatie IS het verschijnsel waarin kleine 
gebiedjes in het materiaal een geordende struktuur aannemen, in tegen
stelling tot de wanorde in de rest van het polymeer. Kristallisatie geeft 
een verhoging van de stijfheid, hardheid en temperatuurbestendigheid. 
Amorfe, ofwel niet-kristallijne thermoplasten vertonen in het algemeen een 
meer rubberachtig gedrag met grotere breukrekken en betere slagvastheid. 
Polypropyleen en nylon zijn in het algemeen 25-50% kristallijn, in te,en
stelling tot bijvoorbeeld polycarbonaat. 

De sterkte van een thermoplast hangt erg af van produktiemethode, mole
kuulgewicht en de verdeling daarvan. Bovendien spelen gebruikstemperatuur 
en snelheid van belasting een belangrijke ro1. Door het optreden van kruip 
en spanningsrelaxatie bij deze polymeren zal bij deformatie van een 
composiet een herverdeling van belasting tussen matrix en vezels optreden. 
Eigenschappen van drie ' conventionele' thermoplasten staan in de volgende 
tabel. 

Eigenschap Eenheid PP PA6.6 PC 

dichtheid Mg/m3 0,9 1,14 1,06 - 1,20 
elast.modulus GN/m2 1,0 - 1,4 1,4 - 2,8 2,2 - 2,4 
coeff.v.Poisson 0,3 0,3 0,3 
treksterkte MN/m2 25 - 38 60 - 75 45 - 70 
rek tot breuk % >300 40 - 80 50 - 80 

Tabel4.3: Mechanische eigenschappen van Pp, PA 6.6 en PC 
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Zoals uit de tabel blijkt, hebben deze materialen vrij grote breukrekken, 
wat gunstig is voor gebruik als composietcomponent. De thermische en 
kruip-eigenschappen van deze thermoplasten zijn echter vrij ongunstig. 
Vandaar de recente ontwikkeling van hoogtemperatuur-bestendige thermop
lasten, met een gebruikstemperatuur van meer dan 1500C. Zij staan 
vermeld in onderstaande tabel. 

Eigenschap Eenheid PEl PES PEEK 

dichtheid Mg/m3 1,27 1,37 1,32 
el.modulus GN/m2 3 
treksterkte MN/m2 105 84 100 
rek tot breuk % 60 100 200 
elastische rek % 7-8 

rabel 4,4: Mechanische eigenschappen van PEl, PES en PEEK. 

4.2.5 YezelsOOJ1en 

De eigenschappen van een composiet zijn in grote mate afhankelijk van de 
toegepaste vezel. De vezels hebben de volgende verschijningsvormen: 

- Continue draden. 
• Losse korte vezels. 
- Stroken of matten bestaande uit korte vezels. 

De meest gebruikte vezels zijn: 
- Glasvezels. 
- Koolstofvezels. 
- Keramische vezels. 
- Aramidevezels, 

De vezels hebben een een-, twee-, of driedimensionale structuur en kunnen 
bestaan uit isotroop materiaal, uit een lagenstruktuur of uit meerdere 
fasen. Ook zijn er verschillen te onderscheiden in chemische binding, 
kristallisatiegraad en de orientatie van de vezels (zie figuur 4,5), 

Glasyezels 

Glasvezels zijn de meest toegepaste en goedkoopste vezels en zijn al 
ongeveer veertig jaar in gebruik. De vezels zijn gebaseerd op siliciumoxide 
(SiO~ met toevoegingen van oxiden van calcium, boor, soda, ijzer en 
aluminium. Het glas is in het algemeen amorf. Kristallisatie kan optreden 
bij tangere verhitting op hogere temperatuur en leidt tot verlaging van de 
sterkte. 
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Om een betere hechting te krijgen tussen glasvezel en matrix zijn enige 
toevoegingen noodzakelijk zoals de zogenaamde 'coupling agents' (meestal 
silanen en titanaten). 

Fasern 
PElP 
PA Aramid C-Faser Glas 

Struktur 

c 
~ --ns .s::. , 
u 
Ul 
C 
~ 
01 
.~ ... 
;:) -.x 
;:) ... -til 

1 D 1 D 2D 3D 3D 
schicht- isotrop 
formig 

faserformig 
:2 Phasen 1 Phase 

1 D- 1 D- 2D- 3D- 3D-
Bindung kovalent kovalent kovalent kovalent kovalrnt 

v.d.WAAlS 
Wasser stoff vd WAALS 
v.d.WAAlS 

Kristallinitat gerang PARA PARA POLY AMORPH 
( 100%) ( 100%) 

Orieniierung wenig sehr hoch keine keine 
hoch 

FiJluw 4.5: De struktuur-eigenschoppen van de vezels. 

De belangrijkste glassoorten zijn: 
- E-glas: dit glas is het meest gebruikte glassoort vanwege zijn goede 

sterkte, stijfheid en elektrische eigenschappen. Het heeft 
tweemaal zo grote sterkte/gewichtsverhouding als staal en is 
goed bestendig tegen corrosie en geleiding. 

- C-glas: dit glas is extra bestand tegen corrosie. 
- S-glas: dit glas he eft een grotere elasticiteitsmodulus en tempera-

tuur-bestendigheid dan de andere twee, maar het is ook 
dUUTder. Het is zeer resistent tegen een sterk mUT, echter 
slecht tegen een sterke base. 
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Koolstofvezeb 

De laatste jaren zijn de koolstof(C)-vezels sterk in opkomst. C-vezels 
bestaan nit C-zesringen in een hexadiagonaal vlak evenwijdig aan de 
vezelrichting. Verder hewt het materiaal atomen zuurstof, waterstof en 
stikstof. De samenstelling is van belang voor de mechanische eigenschap
pen. Hoe groter het koolstofgehalte, des te groter de elasticiteitsmodulus. 
Hoe hoger het niet-koolstofgehalte, des te groter de sterkte. Om een goede 
hechting te krijgen iseen oxidatieve oppervlaktebehandeling nodig. 
In vergelijking met staal en aluminium hebben koolstofvezels een veel 
hogere vermoeiingsgrens, betere dempings-eigenschappen en een zeer lage 
thermische uitzettingscoefficient. 

Keramische yezels 

Keramische vezels zoals Al20 3-, SiC- en B-vezels zijn erg gevoelig voor 
krassen en corrosie. Boorvezels worden geproduceerd door middel van 
Chemical Vapour Deposition (CVO) op een wolfraam draadkern. De 
scheurgevoeligheid is het gevolg van wolfraamboriden, die ontstaan door 
diffusie van boor in het wolfraam en biaxiale rek veroorzaken in het 
oppervlak van de vezels tijdens de fabricage. 

Aramidevezels 

Armidevezels worden geproduceerd uit een aromatisch polyamide. Het zou 
poly(paraphenyleen theraphtalamide) zijn met onderstaande formule: 

[ -CO-Q-c.o -NH-Q--NH-] 
Er zijn twee variaties, namelijk Kevlar 29 en Kevlar 49. Deze twee hebben 
een even grote sterkte, maar Kevlar 49 heeft een twee keer zo grote 
elasticiteitsmodulus. Kevlar-vezels hebben een goede weerstand tegen hoge 
temperatuur. Zo is de achteruitgang in sterkte na 10 uur op 2500C slechts 
12% en na 500 uur op 1600C slechts 5%. 

4.2.6 SterktelJerekenln&en 

De eigenschappen van een composiet hangen van veel factoren af: 
- Matrix. 
- Versterkingsmateriaal (soort, hoeveelheid en vezelrichting). 
- Reproduceerbaarheid van het fabricageproces. 
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- Vorm van het constructie-onderdeel. 
- Milieu rondom materiaal (Lv.m. corrosie). 
- Thermische condities. 

Door al deze factoren is de sterkteberekening een complexe zaak. Deson
danks zijn er een aantal eenvoudige methoden om een grootte-orde te 
bepalen. 

Bij een van deze methoden wordt het materiaal homogeen verondersteld, 
zodat de richtings-afhankelijkheid wordt verwaarloosd. Hierbij zijn 
composieteigenschappen een gewogen sam van de componenteigenschappen. 
Zo is bijvoorbeeld: 

Be = V v * Bv + V h • Bh 

de elasticiteitsmodulus van de composiet, als Bv en Bh de B-moduli van 
vezel en hars zijn, en V v en V h de volumefracties van vezel en hars. Door 
de aard van het materiaal kan de conventionele sterkteberekeninl in 
principe tot grote verschillen met de werkelijke situatie leiden. 

Ben andere berekening, die volgens de zogenaamde netwerktheorie, werkt 
uitsluitend op basis van gegevens inzake de vezels. De aanwezigheid van 
hars en de dikte van het laminaat worden niet in rekening gebracht. 

Daarnaast bestaat een derde berekeningsmethode, waarbij een lUI met 
vezels in een richting als homogeen anisotroop (orthotroop) wordt be
schouwd. Het materiaal wordt opgebouwd gedacht uit meerdere van 
dergelijke elementaire lagen, waarvan de eigenschappen via de zogenaamde 
kontinuiimtheorie te berekenen zijn uit die van de samenstellende lagen. 

4,2.7 Fabricaae-metboden 

Fabricage van vezelversterkte kunststoffen geschiedt vaak m.b.v. voor
geimpregneerde materialen (prepreg) en gietsamenstellingen. Bij het 
produceren van vezelversterkte kunststoffen maakt men altijd ,ebruik van 
vormen, die goed lossend moeten zijn. Deze vormen zijn open (positieve of 
negatieve vorm, zonder druk) of gesloten (zowel postieve als negatieve 
vorm, met behulp van druk). 

Handfabricage 

Dit is de simpelste fabricagemethode. De versterkingsmat wordt in de vorm 
gelegd waarna de hars op de mat wordt gebracht door middel van &ieten, 
smeren of sproeien. Hiema wordt met een roller over de matrix heen 
gegaan om luchtinsluitels te verwijderen en bet interface te verstevilen. 
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Hoewel deze methode arbeidsintensief is, biedt handfabricage maximale 
flexibiliteit en vergt daarentegen minimaIe investeringskosten. De meest 
aebruikte matrices zijn de bij kamertemperatuur uithardende polyesters en 
epoxyharsen. 

Sproeifabricaae 

Ben Ianae continue stroom versterkingsmateriaal wordt door een chopper in 
stukjes ,ehakt Deze kleine stukjes komen in een nevel van gesproeide 
bars terecht en worden op het Jaminaat gespoten. Het is gebruikelijk dat 
hierna de matrix wordt aangerold om de lucht te verwijderen en een 
hechter contact te verkrijgen tussen de versterking en de matrix. 

yacujimfabrlcaie 

Ben flexibele film wordt over het 'prepreg' materiaal gelegd, waarna de 
lucht ertussen uitgezogen wordt en er een interface ontstaat. 

Overdrukfabricage 

Het principe is analoog aan de vacuiim-fabricage. Hier wordt echter de 
tussenruimte niet vacuiim gezogen, maar een exteme ruimte onder druk 
lezet. 

AutoQaye fabricaiC 

Oak hier wordt hetzelfde pnnClpe toegepast aIs het overdrukproces, maar 
nu wordt er ook nog warmte toegevoerd. Deze fabricagemethode is aIleen 
geschikt voor bepaalde afmetingen en vormen. De apparatuur is vrij duur, 
maar er kunnen grote versterkingen gereaIiseerd worden. De gebruikte 
harsen harden uit bij hogere temperatuur. 

Reameye me11&ing 

Reactieve harscomponenten worden geroixed en in een matrijs gemjecteerd. 
Hierin gaan de componenten polymeriseren en hardt het mengsel uit. Vlak 
voor de injectie kunnen de versterkingen toegevoerd worden, maar er kan 
ook geinjecteerd worden op een versterkingsmat in de matrijs. 
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Opwinden 

De versterkingen worden door een harsbad geleid en op een draairol 
gewonden. Na eventuele luchtverwijdering en uitharding lean de composiet 
van de draairol verwijderd worden. Door de manier van opwinden te 
varieren lean men zeer specifieke sterkterichtingen verkrijgen. Met deze 
fabricagemethode heeft men veel controle over de orientatie en de uniJor
miteit, zodat men grote sterkte/gewicht-verhouding lean realiseren. 
Beperking is dat de methode alleen voor omwentelingslichamen geschikt is. 

Wals fabricaee 

Continue versterkingsvezels worden door een harsbad geleid, op maat 
afgesneden, gedroogd en gewalst. Als gevolg van vezelorientatie kunnen de 
matrices hoge belastingen weerstaan. Zowel deze als de vorige methode 
worden in snel toenemende mate in de industrie toegepast. 

Matrijspersen 

In de matrijs wordt aan de versterkingsmat hars toegevoegd. Gedurende 
dertig tot driehonderd seconden wordt er druk en warmte toegevoerd. 
Polyester is het meest gebruikte harsmateriaal. 

Extrusiefabricaee 

Dit is de snelst groeiende toegepaste fabricage-methode. De matrix en de 
versterking worden verwarmd totdat ze vloeibaar zijn. Vervolgens worden 
ze onder druk in de matrijs geinjecteerd. De overall cyc1ustijd is vaak 
minder dan een minuut. Er kunnen complexe en gedetailleerde vormen mee 
gemaakt worden. 

Harspersfabrica~ 

Het versterkingsmatje wordt in de matrijs gelegd en op de juiste manier 
georienteerd, waarna de laag visceuze hars erin gespoten wordt. De matrijs 
wordt vervolgens verwarmd, zodat de reactieve harscomponenten geacti
veerd worden. Bij deze methode kunnen zeer &rote delen &efabriceerd 
worden zander dat er, zoals bij de overdruk- en autoclave fabricaae, grote 
krachten nodig zijn. 
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Koude-stempelfabicaKe 

V oorverwarmde 'prepreg' -platen worden in de juiste vorm gestempeld. Het 
aanbrengen van ribben en gleuven is mogelijk, maar voor het fabriceren 
van een matrix met variabele wanddikte is wt proces niet geschikt. 
Aangezien dit proces een zeer korte cyc1ustijd heef!, is het heel goed 
integreerbaar in de huidige produktielijnen en wordt dit proces op wt 
moment in de industrie veelvulwg toegepast. 

4.2.8 Produktiefouten 

De hierna besproken fouten kunnen optreden bij het produceren van 
produkten uit vezelversterkte kunststoffen. 

Orientatiefouten van de vezels 

Orientatiefouten ontstaan, omdat het moeilijk is om tijdens het vormings
proces alle vezels te orienteren en te belasten en omdat bet moeilijk is om 
tijdens het produktieproces de bewegingen van de vezels te controleren. 
Het is de bedoeling dat de vezels evenwijdig aan de belastingsrichting 
liggen. Bij een toenemende hoek neemt de sterkte in de belastingsrichting 
af (zie figuur 4.6). 

Fipu 4.6: De sterlcte Q/s functie van hoek to.v. de belasting. 

Holtes 

Dit is een veel voorkomende fout. Br is sprake van Iucht opgesloten tussen 
de vezels of toegevoegd aan het hars tijdens het mixen. Holtes kunnen ook 
het gevolg zijn van oplossingen of vluchtige stoffen, aanwezig in de 
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halffabrikaten. De holtes zijn ongunstig met betrekking tot krachtdoorlei
ding en stellen de vezels bloot aan chemische invloeden. 

Yezelbeschadi&ina 

Oppervlakte- of inwendige fouten in vezels kunnen ontstaan tijdens de 
bewerking (bijv. te hoge drukken) of door de brosheid van de vezels zelf. 
Fouten van deze soort kunnen de oorzaak zijn van een breuk dwars door 
het werkstuk heen. Indien de vezels korter worden dan de kritische 1en&te, 
neemt zowel de sterkte als de stijfheid af. 

Hechtina 

Ben slechte hechting tussen vezel en matrix heeft tot gevolg: 
- Ben ruw oppervlak, omdat vezels uit het oppervlak steken. De vezels 

zijn ook gemakkelijk uit het oppervlak te nemen. 
- Ben interne structuur als bij het verschijnsel van holtes. Hierdoor 

neemt de stijfheid en sterkte af, omdat rekken minder efficient 
overgedragen worden. 

Ben goede hechting wordt verkregen door het aanbrengen van een coatina 
op de vezels, die ook goed hecht met de matrix. Ben te goede hechtin& is 
ook niet gewenst, omdat het produkt dan in zijn totaal een bros karakter 
gaat vertonen. 

Fouten in vezel- en harsvolumefracties 

Ben composiet bevat meestal 40 tot 75 volumepercentage vezels, die 
homogeen verdeeld zijn in het composiet Percentagefouten kunnen 
ontstaan door verkeerde procesomstandigheden en een verkeerde samenvoe
ging van halffabrikaten en harsen. 

Discontinuiteiten 

Discontinuiteiten zijn zwakke lijnen of gebieden in gietstukken. Ze hebben 
hetzelfde effect als scheurtjes met de daarbij behorende spa.nnin,pconcen
traties aan de scheurtips, wat erg nadelig is bij vermoeiing. Verder 
verminderen ze chemische weerstand van het composiet. Ze zijn hoofdzake
lijk een gevolg van slechte hechting of slechte bevochtigin& van de vezels 
(met vloeibare kunststot) of van scheurtjes of sneetjes in het halffa
brikaat. Indien het gieten niet in een keer geschiedt, vertoont het 
overgangsgebied tussen twee werkzaamheden ook discontinuIteiten. 
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In&ebouwde thermiSche spannin~n 

Dit is het gevolg van het simpele feit dat vezels en matrices verschillende 
uitzettingscoefficienten hebben en dat werkstukken over het algemeen 
moeten afkoelen van een procestemperatuur naar kamertemperatuur. 
Deze spanningen kunnen verminderd worden door: 

- Zorgvuldige materiaalkeuze en materiaalbehandeling. 
- Ooed gietontwerp en procescontrole. 
- Oebruik van harsen die bij kamertemperatuur uitharden. 

4.2,2 WrUvina en slUtaae 

De wrijvingscoefficient van vezelversterkte kunststoffen daalt door vezel
versterking. Slijtage van een composiet neemt af, indien de matrix harder 
en gladder gevormd is. Ook van belang zijn de orientatie, concentratie en 
de adhesieve eigenschappen van de vezels. 
Tijdens het glijden van twee oppervlakken tegen elkaar ontstaat er warmte 
door wisselend belasting en ontlasting van de ruwheidstoppen, gekarak
teriseerd door een PV-term, waarin P de normaaldruk en V de glijsnelheid 
is. Boven een bepaalde PV -waarde stijgt de temperatuur snel en leidt tot 
chemische ontbinding van de matrix. 

Vezelversterkte kunststoffen kunnen dus zowel toegepast worden in 
situaties waarin lage wrijvingseigenschappen gewenst worden (lagers en 
tandwielen) als in situaties waarin juist een hoge wrijving gewenst is 
(remmen en wrijvingswielen). Voor toepassingen waarbij een hoge 
wrijvingscoefficient wordt vereist, bieden vezelversterkte kunststoffen het 
voordeel dat geen smering toegepast hoeft te worden en dat ze minder 
vatbaar zijn voor 'koud lassen', zoals dat met metalen kan gebeuren. 

4,2.10 Dearadatie 

Bekeken wordt hier de chemische verandering van produkten na fabricage. 
Chemische afbraak kan direkt plaatsvinden door agressieve chemicalien en 
indirekt door mechanismen die inwendige spanningen veroorzaken. Dit 
gebeurt in de vorm van thermische, stralings-, mechanische degradatie of 
een combinatie hiervan. 

Tbermische deiI'adatie 

Thermische degradatie wordt veroorzaakt door te hoge temperaturen en uit 
zich in de vorm van verbroken polymeerketens. Tijdens verhitting op hoge 
temperaturen gedurende korte tijdsduren (bijv. tijdens terugkeer in de 
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atmosfeer door een ruimte-voertuig) tan een vezelversterkte kunststof toch 
thermisch stabiel blijven, omdat het materiaal gekoeld wordt door vrij
komende vluchtige stoff en. 

Stralinasde~radatie 

Degradatie door hoge energiestraling (bijv. de in de omgeving voorkomende 
ultra violette straling) kan tegengegaan worden door speciale toevoegingen, 
die de straling absorberen of reflecteren. V oorbeelden biervan zijn 
koolstof-zinkoxide en titaandioxide. 
Mechanische demdatie 

Mechanische degradatie is een ander mechanisme waardoor polymeer
structuren afgebroken of gewijzigd worden. Dit vindt plaats wanneer de 
opgebouwde rek groter wordt dan het vermogen van het polymeer om deze 
bewegingen te volgen, zodat scheurtjes optreden. Nu tan of brosse breuk 
optreden (stijve of brosse polymeren) of breuk als gevolg van te hoge 
reksnelheid (zachte, hoog viskeuze polymeren). Dit is afhankelijk van de 
rekcondities, temperatuur en lokale omgeving. 

4.2.11 Toekomstmo&elijkhedea 

Op steeds meer gebieden wordt staal verdrongen door vezelversterkte 
kunststoffen. De staalproducenten hebben echter verbeteringen in de 
metalen aangebracht waardoor de metalen op het grote onderdelengebied op 
dit moment nog moeilijk te verdringen zijn door de plastics. Hierin zal met 
de komst van hoogwaardige vezelversterkte kunststoffen, zoals tempera
tuurbestendige thermoplasten, mogelijk een verandering in komen. 
In de laatste jaren zijn er ook temperatuur-bestendige thermoplastische 
matrices ontwikkeld, die een zeer hoge crosslink-dichtheid hebben. Deze 
combineren de goede eigenschappen van de thermoharders, namelijk goede 
trek-, stijfileid-, en kruipeigenschappen, met die van de thermoplasten, 
namelijk grotere taaiheid en kleinere stoot- en scheurgevoeligheid. 

Noodzakelijke voorwaarden voor toepassing op grote schaal zijn: 
- Rationele fabricageprocessen welke meer perspectieven bieden voor 

een industriele aanpak, derhalve geen handmatige fabricageprocessen 
met chemisch actieve harsen in dure autoclaven. 

- Meer toepassing in primaire, dragende konstrukties. 
- lagere kostprijs. 
- Produktoptimalisatie. 
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4,2.12 Conelgsies 

De vezelversterkte kunststoffen blijken qua mechanische eigenschappen een 
aantal grote voordelen te hebben hoven conventionele constructiemate
rialen. Ze zijn licht en relatief sterk. Bovendien is het mogelijk door de 
juiste keuze van matrix en vezelmateriaal een optimum in de kosten/pres
tatieverhouding te vinden. 
Nadelen van de mechanische eigenschappen zijn de ingewikkelde bereke
ning, grotendeels veroorzaakt door de anisotropie. Deze anisotropie, die de 
ontwerper enerzijds de mogelijkheid geeft sterkte daar in te voeren waar 
het nodig is, legt anderzijds een grote verantwoordelijkheid bij de 
ontwerper ten aanzien van de sterkte in niet-vezelrichtingen. 
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4.3 LICHTGEWICHT-METALEN 

4.3.1 Inleiding 

Onder lichtgewicht-metalen worden in het algemeen verstaan: aluminium, 
magnesium, titaan, en beryllium. Deze metalen onderscheiden zich van 
andere metalen op verschillende gebieden. Onderstaande tabel geeft een 
vergelijldng met Fe en Cu voor enkele belangrijke eigenschappen: 

Al Mg Ti Be Fe Cu 

smeltpunt eC) 660 650 1678 128 1535 1083 
dichtheid (1()3 kg/m3) 2,7 1,74 4,51 1,85 7,87 8,96 
E-modulus (GPa) 70 45 120 295 211 130 
E/dichtheid 26 26 26 160 27 14 
warmtegeleiding (W /mK) 238 156 26 194 78 397 
electrische 
weerstand (ohm/em) 2,67 4,2 54 3,3 10,1 1,69 
massaverhouding t.o.v Fe 
bij gelijke stijfh.eid 0,60 0,46 0,74 0,19 1 

Tabel4.5: Enkele eigenschappen van lichtgewichtmetalen t.o.v. Fe en Cu. 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de dichtheid van de lichtgewicht
metalen kleiner is dan die van staal. Verder zijn ze lichter dan staal bij 
gelijke stijfheid, waardoor het ook mogelijk is om minder volumineus te 
ontwerpen. 
In de volgende paragrafen zullen deze materialen uitgebreid besproken 
worden met betrekking tot hun eigenschappen en toepassingen. 

4.3,2 Aluminium 

Aluminium en aluminium-Iegeringen worden veel meer toegepast dan 
beryllium en magnesium-legeringen, hoewel de dichtheid een stuk hoger 
ligt. 
Aluminium is echter in grote voorraden aanwezig, is niet duur en heeft ten 
opzichte van staal redelijk gunstige materiaaleigenschappen. Verder heeft 
aluminium bij kamertemperatuur een f.c.c.-rooster, waardoor het veel 
gemakkelijker te deformeren is. 
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Techniscb vindt aluminium zijn toepassing in: 
- Zuiver aluminium (percentage > 99%). 
- Binaire legeringen met als toevoegingen silicium, magnesium en zink. 
- Ternaire en nog uitgebreidere legeringen op basis van AlCu, AlSi, 

AlMgSi en AlZn. 

De legeringen kunnen op de volgende manieren worden ingedeeld: 
- Kneedlegeringen en gietlegeringen. 
- Precipitatiebardende legeringen (Cu, Mg+Si, Zn) en niet-precipitatie-

bardende legeringen (Mn, Si, Mg). 
- Legeringen die bij solidus-temperatuur: 

* Uit aileen a-Al-mengkristallen bestaan (l-fasegebied). 
* Uit a-Al + 2e fase bestaan (2-fasengebied). 
* Uit Q-Al + 2e fase + 3e fase bestaan (3-fasengebied). 

4.3.2.1 Zuiyer aluminium 

De aardkorst bevat ongeveer 8% aluminium. Daarmee is bet een van de 
metalen die bet meeste voorkomt op aarde. Uitgangsmateriaal voor het 
maken van aluminium is bauxiet, waar voor ongeveer 65% aluminiumoxyde 
Al20 3 in zit. 
Zuiver aluminium (percentage > 95%) is te bereiden uit aluminiumoxyde. 
Economiscb ook belangrijk is de bereiding van aluminium uit schroot. 
Allereerst zullen de mechanische eigenschappen worden bekeken, waarna de 
thermiscbe eigenschappen zullen volgen. Als laatste volgen enkele 
toepassingen van zuiver aluminium. 

Mechaniscbe ei&enschappen 

1] Hardheid, sterkte en ductiliteit. 
Hardheid en sterkte zijn afhankelijk van de zuiverheid van aluminium. 
De bardheid neemt af met toenemende zuiverheid. Dislocaties hebben bij 
onzuiverheden minder de gelegenheid door het materiaal te lopen, 
waardoor de sterkte toeneemt. 

In de figuren 4.7 en 4.8 staan de sterkte, de rekgrens en de Vickers
bardheid als functie van de zuiverheid en temperatuur uitgezet. 
Om de bovengenoemde reden nemen de mecbanische eigenschappen toe 
met afnemende zuiverbeid. Verder nemen deze eigenschappen af met 
toenemende temperatuur. 
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21 Vermoeiing. 
Vermoeiingsbreuk ontstaat na voorgezet afglijden in de slipbanden onder 
invloed van wisselende belasting. Enkele factoren die van invloed zijn 
op de vermoeiing zijn oppervlaktetoestand (kerven, corrosie) en 
eventuele warmtebehandelingen. 

3] Kruip. 
Kruip is bet langzaam plastisch deformeren van materiaal bij relatief 
lage spanning. Het mechanisme bestaat bij lage temperatuur uit slip in 
enige kristallen. Deze kruip stopt door toename van de dislocatiedicht· 
heid (versteviging). Bij hogere temperaturen vindt geen versteviging 
plaats en treedt er bovendien nog korrelgrensglijden op. 

Thermische ei&enschap,pen 

1] Smeltpunt en kookpunt. 
Het smeltpunt van zuiver aluminium ligt bij 933K. Het smeltpunt stijgt 
minder dan lineair met de toename van de druk. Het kookpunt ligt in 
de buurt van de 2700K. 

2] Specifieke warmte. 
V oor materiaal in even wicht en waarin geen transformaties plaatsvinden 
is de onderstaande grafiek gel dig, waarin de specifieke warmte Cp is 
uitgezet tegen de temperatuur. De specifieke warmte neemt toe bij 
toenemende temperatuur. 
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Firuur 4.9: Specifieke warmte a/s functie van temperatuur. 

3] Thermische geleidbaarheid. 
Het verloop van de geleidbaarheid als functie van de temperatuur is 
afgebeeld in figuur 4.10. De figuur geeft een stijgend verloop te zien 
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tot kamertemperatuur waar het maximum ligt. Daama daalt de geleid
baarheid sterk tot deze een redelijk constant verloop te zien geeft. 

De maximale waarde is sterk afhankelijk van de zuiverheid. Structurele 
veranderingen hebben geen invloed op de <;-waarde, maar weI op de 
deformatie, echter in geringe mate. 

Thermal conductivity 
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40 60 
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Fim"' 4.10: Geleidballmeid Q/s functie WIll temperrmIUr. 

4.3.2.2 A1uminium-Ie~rin&<m 

Het doel van het legeren van aluminium met andere elementen is het 
verbeteren van de mechanische en fysische eigenschappen. De belangrijkste 
microstructurele eigenschappen die het gedrag van aluminiumleierinien 
beinvloeden zijn: 

- Ruwe intermetallische verbindingen. 
Dit zijn deeltjes in de orde van grootte van 0,5 tot 10 micrometer, 
die worden gevormd tijdens versteviging en die vaak de onzuivere 
elementen sllicium en ijzer bevatten. 

- Kleine, submicroscopische deeltjes of uitscheidingen. 
Dit zijn intermetallische samenstellingen (0,05 tot 0,5 micrometer), 
zoals de overgangsmetalen Cr, Mn, Zr, of andere hoopmeltende 
elementen als A120Cu2Mn3 en ZrA13' Deze deeltjes dienen vooral om 
rekristallisatie en korrelgroei te vertragen. 

- Fijne precipitaten. 
Deze deeltjes (grootte 0,01 micrometer) ontstaan tijdens het uitharden 
na een warmtebehandeling. Zij verstevigen het materiaal. 

Bovendien wordt het gedrag van aluminiumlegeringen bemvloed door de 
korrelgrootte, korrelvorm en dislocatie-substructuur. Aan de hand van deze 
structuurkenmerken worden enkele materiaaleigenschappen besproken. 
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Sterkte-ei~chal!pen 

Aluminium-legeringen kunnen met betrekking hiertoe verdeeld worden in 
twee groepen: 

- Legeringen die reageren op warmtebehandelingen. Hier hebben de 
laatst uitgescheiden precipitaten een dominante invloed op sterkte
eigenschappen. 

- Voor de tweede groep is de dislocatie-substructuur en de korrel
grootte van belang. 

Bij het maken van kneedlegeringen ontstaat er een voorkeurorientatie van 
de kristallen (textuur). Door toevoeging van bepaalde elementen kan dit 
effect worden versterkt. Tezamen veroorzaakt dit anisotropie. De sterkte
eigenschappen zijn vaak het best in longitudinale riehting. 

Taaiheid 

Vroeger werd er vooral de nadruk gelegd op rekgrens en treksterkte. De 
taaiheid van materialen is zeker ook een belangrijke factor. Net zoals bij 
andere metalen neemt bij een aluminium-legeringen de taaiheid af bij 
toename van de sterkte door toevoeging van legerings-elementen en het 
toepassen van warmtebehandelingen. De belangrijkste metallurgische 
factoren ten aanzien van deze materiaaleigenschap zijn: 

- De verdeling van de deeltjes die breken. 
- De weerstand van de deeltjes en hun samenbang met de matrix. 
- De korrelgrootte. 

De grootste stap bij het verbeteren van de taaiheid is gekomen van de 
controle over het niveau van de onzuivere elementen ijzer Fe en silicium 
Si. De rol van de submicroscopische uitscheidingen is tweeledig. Enerzijds 
zijn ze gunstig voor de taaiheid, omdat ze rekristallisatie onderdrukken en 
de korrelgroei begrenzen (hogere energie van het rooster). Anderzijds 
zorgen de deeltjes minder scheurinitiatie. 

Legeringen met zirconium (Zr) zijn beter bestand tegen breuk. De kleine 
precipitaten verminderen de deformatie, zodat de taaiheid wordt verhoogd. 
Op hetzelfde moment veroorzaken deze deeltjes concentraties van slip, die 
voortijdige breuk kunnen veroorzaken. De taaiheid is het grootst bij 
veroudering, die niet ver is doorgevoerd. 
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Yermoeiine 

In vergelijk:ing met staal is op het gebied van de non-ferritische legeringen 
geen grote vooruitgang geboekt. Als stelregel geldt dat hoe meer een 
legering te maken heeft met precipitatie-harding, des te lager de vermoei· 
ingsgrens is. 

Ben breuk begint normaal gesproken aan de oppervlakte. Hier concentreert 
de spanning zich door corrosie en kerven aan het oppervlak. De teleurstel
lende vermoeiingseigenschappen van geharde legeringen worden ook 
toegedicht aan de metastabiele structuur onder omstandigheden van 
cyclisch rellen. Het precipitaat kan namelijk dan verwijderd worden uit 
zekere slipbanden, wat een zachtere zone tot gevolg heeft. Ze verdwijnen 
door heroplossing en veroudering. Het gedrag kan verbeterd worden door 
een meer uniforme spreiding van de deformatie. De aanwezigheid van 
insluitingen kan slip verspreiden. 
Het is gewenst am een tweevoudige precipitatenstructuur te hebben. Fijne 
deeltjes geven . namelijk een hoog niveau van sterkte-eigenschappen en 
grove deeltjes verhogen de vermoeiingssterkte. 

Spannin&s-corrosiebreuk (Sec. Stress Corrosion Crack:in&) 

Als legeringen blootgesteld zijn aan spanningen en corrosie, tan span
nings-corrosiebreuk optreden. Het benodigde spanningsniveau voor breuk 
kan een stuk lager liggen dan normaal. Maximale vatbaarheid ontstaat er 
als de spanning loodrecht op de orientatie van de korrels staat 
Belangrijke kenmerken van see zijn: 

- Precipitatievrije zones aangrenzend aan de korrelgrenzen. 
- Aard van de matrix van de precipitaten. 
- Uitscheiding van precipitaten bij korrelgrenzen. 
- Opgeloste concentraties bij korrelgrenzen. 
- Adsorptie van atomen bij breukoppervlakken, die de cohesie doen 

verminderen. 
- Verbrossing door aanwezigheid van waterstof. 

Kruipbreuk komt normaal voor bij het begin van scheuren op de korrel
grenzen. Kruipweerstand wordt versterkt door submicroscopische interme
tallische samenstellingen ZOalS FeN~ of andere stabiele deeltjes. Fijne 
deeltjes kunnen ook met behulp van metallurgische methoden in poeder
vorm worden toegevoegd. 
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4.3.3 8eaWum 

Beryllium heeft de gunstigste materiaaleigenschappen van de lichtgewicht
metalen. Het is het enige metaal dat zowel een kleinere massa heeft dan 
staal bij grotere stijfbeid en hetzelfde draagvermogen. Er kan minder 
volumineus geconstrueerd worden. 

Het is nog niet gelukt om Be te fabriceren via de vloeibare fase. Tevens 
zijn de mogelijkbeden om te legeren met andere elementen zeer gering. 
Derhalve worden konstruktie-onderdelen gemaakt met behulp van het 
sinteren van Be-poeder. Het gevormde materiaal is anisotroop. Dit wordt 
veroorzaakt door de kristal-anisotropie van beryllium en door de textuur 
die bij het persen ontstaat. 

De kristalstructuur van beryllium is afbankelijk van de temperatuur. Bij 
verschillende temperaturen kunnen de volgende verschijningsvormen van 
het roost~r voorkomen (De overgangstemperaturen zijn ook genoemd). 

Allotropie: 
- Bij temperatuur T < 12500C: a-Be (h.c.p.-rooster). 
- Bij temperatuur T= 12500C: I'-Be (b.c.c.-rooster). 
- Bij temperatuur T= 12900C: vloeibaar. 
- Bij temperatuur T = 27700C: gasvormig. 

4.3.3.1 Zuiver betyllium 

EiiWSchappen 

Beryllium heeft de volgende mechanische en fysische eigenschappen, 
onderverdeeld in voordelige en nadelige eigenschappen. 

Voordelige eigenschappen: 
- Zeer lage dichtheid = 1,85*1()3 [kg/m3]. 
- Zeer diepe potentiaalput. 
- In verhouding tot de dichtheid: 

• hoog smeltpunt T= 12900C. 
* hoge soortelijke warmte Cp = 1884 [J /kgK]. 
* zeer hoge smeltwarmte Lu; = 1.300.000 [J /kg]. 
• lage uitzettingscoefficient = 1,16 [mm/m1OOK]. 
• zeer grote E-modulus E= 290 kN/mm2. 
* lage neutronenvangst (voor kernreactoren). 
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Nadelige eigensehappen: 
- Duur en sehaars. 
- Brosheid in een riehting door anisotropie van sinterproees. 
- Moeilijk te verwerken (sinterproees). 
- Zeer giftig. 

Toepassingen 

Vanwege de belangrijke nadelige eigenschappen wordt beryllium in de 
techniek niet veel gebruikt. Enkele toepassingen van beryllium zijn: 

- Het wordt gebruikt in de ruimtevaart vanwege de lage dichtheid. 
- Door de kleine uitzettingscoefficient is de dimensie-stabiliteit zeer 

goed, waardoor het bruikbaar is voor onderdelen die grote nauwkeu
righeid vereisen. 

- Het vindt in de ruimtevaart ook zijn toepassingen in warmtesehilden 
door de boge soortelijke warmte C . 

- In kernreactoren wordt het gebruik¥ als moderator en reflector. 

4,3.3.2 Betyllium-Ieaerinaen 

De laatste jaren is men intensief bezig nadeUge eigenschappen van 
beryllium met verscheidene methoden te verbeteren. Enkele mogelijkbeden 
ter verbetering van het beryllium zijn: 

- Controle over de eliminatie van schadelijke deeltjes. 
- Het verminderen van de kristallografische textuur door verbeterde 

produktiemethoden als 'hot isostatic pressing'. 
- Verbeterde eontrole over de korrelgrootte. 

Door het gebruik maken van toevoegingen in beryllium is het mogelijk een 
of meer van deze mogelijkbeden ter verbetering aan te brengen. Hieronder 
worden enkele voorbeelden gegeven. 

Toevoe~n van BeQ 

Door de hoge affiniteit van beryllium met zuurstof en de door de wijze 
van fabriceren (sinteren) van berylliumprodukten is de concentratie van 
BeQ moeilijk onder controle te houden. Ben te hoge concentratie moet 
vermeden worden. Als de gewichtsconcentratie kleiner dan 1 % wordt 
gehouden en als de deeltjes evenwichtig over de matrix verdeeld worden, 
dan is er een toename te zien van de ductiliteit en de kruipweerstand. BeQ 
belemmert namelijk de beweging van de korrelgrenzen en stabiliseert de 
korrelgroei. 
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Ioeyoe&en van Al 

Aluminium beeft, a1s bet a1s enig element aanwezig is, een sIecbte invloed 
op de sterkte van beryllium. Samen met ijzer kan bet precipitaat AlFeBe4 
gevormd worden, betgeen een versterkende invloed beeft. 

Ioevoe&en van Fe 

Uzer daarentegen werkt verhardend a1s bet wordt opgelost in beryllium. 
Bovendien kan bet precipitaat FeBeu gevormd worden. 

IoevoeWl van Composieten 

Beryllium met 38% aluminium kan bet zogenaamde 'lockalloy' vormen. Dit is 
een composiet bestaande uit een mengsel van puur aluminium en puur 
beryllium. Het voordeel van dit materiaal is zijn relatief lage gewicbt, de 
goede E-modulus en de op zuiver beryllium gelijkende mecbanische 
eigenscbappen. Ben ander composiet is de combinatie van beryllium met 
titanium. Ben gunstig soortelijk gewicht wordt bierbij gecombineerd met 
goede mecbaniscbe eigenscbappen. 

4.3.4 Mapesium 

4.3.4.1 Zuiver II1aiIWsium 

Voor zuiver Mg gelden de volgende eigenschappen: 
- Zeer grote affiniteit tot zuurstof : brandgevaar. 

Corrosieweerstand kleiner dan van Al. In landatmosfeer: verfsysteem 
biedt voldoende bescberming. In maritieme atmosfeer: sterke aantas-
ting. 
H.c.p.-rooster. 
Kleine breelcrek, grote scheurgevoeligheid. 
Zeer goede verspaanbaarbeid (tabel 4.6). 

Ioe.passin&en 

Zuiver magnesium wordt niet gebruikt als constructiemateriaal. Het dient 
weI a1s basismetaal voor legeringen. Andere toepassingen zijn de kathodi
sche bescberming van staalconstructies. reductiemiddel voor Ii-bereiding, 
desoxydatiemiddel en als gebruik in vuurwerk. 
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TabeI4.6: Verspaanbaarheid van vmchillende materialen. 

4.3,4.2 Mat:nesium-le~rint:en 

Binaire Mg-Iegeringen worden Diet toegepast, omdat de ei&enschappen 
ongunstig zijn t.g.v. een ongunstige structuur. Ternaire legerin&en worden 
vrij frequent toegepast in lichtgewicht-constructies. Toegepast worden 
vooral gietlegeringen, hoewel kneedlegeringen eveneens worden gebruikt. 
De temaire legeringen hebben een zodanige samenstelling, dat bij het 
passeren van de liquidustemperatuur aileen de a-fase uitscheidt. Bij de 
solidustemperatuur bestaat het metaal aileen uit a-Mg-mengkristallen. Nog 
verder afkoelen levert uitscheidingen op de korrelgrenzen of precipitaten 
in de kristallen, t.g.v. de teruglopende oplosbaarheid van de elementen. 

Zowel precipitaten als uitscheidingen maken metalen sterker en beter 
bestand tegen kruip. Precipitaten in de kristallen zorgen voor een 
verhoging van de roosterenergie, waardoor de weerstand tegen het lopen 
van dislocaties sterk verhoogd wordt. De uitscheidingen verhinderen het 
afschuiven langs de korrelgrenzen. Op de korrelgrenzen vindt men de 
volgende uitscheidingen: Zn14Zr, Zr, Mg23 ~ MguCe. In de kristallen 
treden tussentoestanden op van de verbindingen MgZn en Mg23~' 

De MgAl- en de MgZnAl-basislegeringen geven uitscheidingen. 
De MgZn- en de MgTh-basislegeringen leveren precipitaten: precipitatiehar
ding is dus mogeUjk. 
De MgAl- en MgZn-basislegeringen hebben een groot stoltraject. Hierdoor 
kan kristalsegregatie optreden en daardoor warmtescheuren van gietstuk
ken. 
De MgZnAl- en MgTh-basislegeringen hebben een klein stoltraject. 

M&AIZn-basisle~rinien 

- Zand-, kokille- en spuitgietwerk (massaproduktie). 
• Kneedlegeringen: taaier en sterker dan gietlegeringen. 
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Bij stolling ontstaat een brosse struktuur. Mogelijke warmtebebandelingen: 
- Oplosgloeien, afschrikken en nagloeien levert barde, brosse struktuur 

op (a-Mg-mengkristallen, lamellair Mg17Al12 en Mg~Zn). 
- Oplosgloeien en afschrikken levert taaie a-Mg-mengkristallen. 

Er kunnen uitscbeidingen (kruipvaster) of precipitaten (warmtebestendiger, 
kruipvaster) optreden. 
Het is moeilijk gietbaar vanwege een groot stoltraject. 
Toepassingen: 

- Zandgietwerk: sterker en taaier dan MgAl-basislegeringen, maar 
moeilijk te gieten en duurder. 

- Kneedlegerlngen: sterker en taaier dan MgAl-basislegeringen, maar 
niet lasbaar en duurder. 

Toepassing: autovelgen. 
Structuur: fijnkorrelig met kristalsegregatie en uitscbeidingen door 

teruglopende oplosbaarbeden en uitscbeidingen als gevolg van 
intermetalliscbe verbindingen. 

Mecbaniscbe eigenscbappen: sterk en taai (Rp= 115 N/mm2 , Rm= 205 
N/mm2, A = 6%. 

4.3.5 TItanium 

Titaan werd pas in 1937 voor bet eerst vrijgemaakt, uit Ti04: 

Ti04 + 2 Mg 2 Mg02 + Ti. 
Pas na de tweede W.O. kwam de produktie op gang, vooral door de stij
gende aktiviteiten in de ruimtevaart. 

4.3.5.1 Ei&enscb;wpen van titaan en titaanle~erin~en 

Metaalfysiscbe eigenscb;wpen 

- Ti (h.c.p.) is sterker en taaier dan staal 37 en staal 70. Het rooster 
van Ti beeft een relatief lange a-as, zodat het basisvlak minder 
dicbt gepakt is. Bij lage temperatuur (-2000C) treedt aIleen afglijden 
op in bet basisvlak langs drie glijsystemen. Bij kamertemperatuur en 
bogere temperaturen treedt oak afglijden op langs twee andere 
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vlakken. Hierdoor komen er negen glijsystemen bij, zodat Ti goed te 
deformeren is, de breekrek is dan 20 a 30%. De rekgrens daalt bij 
toenemende temperatuur (figuur 4.11). Bij de ,8-a-transformatie treedt 
5,5% krimp op t.g.v. de transformatie van een b.c.c.-rooster naar een 
h.c.p.-rooster. 

- Ti en Ti-Iegeringen zijn minder gevoelig voor spanningscorrosie en 
corrosievermoeiing dan andere constructiematerialen (figuur 4.12). 

- De dichtheid van Ti is vrij klein nl. 4510 [kg/m~. 
- Ti en Ti-legeringen hebben bij zeer lage temperaturen hoge sterkte 

en taaiheid. 
- Ti en Ti-legeringen hebben tot ca. 5000C de grootste rekgrens/dicht

heid-verhouding Rp/ p. Dit resulteert in een geringere massa bij 
hetzelfde dragend vermogen in vergelijking met andere metalen. 

- Ti en Ti-Iegeringen zijn goed bestand tegen taaie laagspanningsbreuk. 
- Door een stabiele, goed hechtende oxidehuid heeft Ti een grotere 

weerstand tegen aantasting dan bijvoorbeeld Al- of Cu-legeringen. 

:mr---,---,---r----r---, 

'P 
I o 
-; 25 t..,,,,,",,,,-_ 
E 
E 

200 :100 400 

lUluur 4,11: De rekgrens aU functk van temperatuur. 

Chemiscbe eiw;nscbawen 

- Ti bij kamertemperatuur heeft een h.c.p.-rooster. Dit transformeert 
bij 882°C tot een b.c.c.-rooster. Deze laatste fase blijft stabiel tot 
het smeltpunt. 

- Door een incomplete electronenschil (d-schil) zijn vele elementen goed 
oplosbaar in vast Ti. 

- Ti en Ti-Iegeringen reageren met verschillende elementen, zoals 0, N 
en H. Deze reakties treden ook beneden het smeltpunt op. 
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Figuur 4.12: SpanningsCOlTOSie en c07TOSievennoeiing. 

4.3.5,2 IitaanleiCriniCn 

Ii is allotroop: Q-Ii (h.c.p.) gaat bij 882°C over in {)-Ii, dat op zijn beurt 
weer bij 1668°C overgaat in L-Ii. 
Ben legeringselement heeft invloed op de a-{)-transformatie van Ii. De 
zogenaamde {)-stabilisatoren verlagen de a-{)-transformatietemperatuur, 
terwijl de a-stabilisatoren deze juist verhogen. Ti-Iegeringen worden dan 
ook onderscheiden in Q-, Q+ {)- en {)-legeringen. 

De Q-legeringen bestaan uit Q-h.c.p.-Ti met daarin opgeloste Q- of 
{)-stabilisatoren. Ben voorbeeld van een Q-Iegering is TiAlSSn2 met een 
h.c.p.-rooster. Ten gevolge van de opgeloste elementen AI en Sn is de 
Q-Iegering veel sterker dan technisch zuiver Ii. De taaiheid is gedaald ten 
gevolge van de legeringselementen. Ben bijzonderheid van deze legering is 
dat hij bij zeer lage temperaturen sterk en toch taai is: bij -250°C is 
Rp = 900 N/mm2 en A= 15%. Het is derhalve te gebruiken in de cryogene 
techniek en in de ruimtevaart. 
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t1-leaerinaen 

De ~-legeringen bestaan uit ~-b.c.c.-Ti met daarin opgeloste p-stabi
tisatoren. Deze legeringen worden nog weinig toegepast. Ze zijn ten 
gevolge van het b.c.c.-rooster goed vervormbaar, wanneer ze alleen uit ~
fasen bestaan. Ben voorbeeld van een ~-legering is TiV 13Cr UAl3: de 
legering heeft een grote dichtheid ten gevolge van de grotere hoeveelheid 
~-stabilisatoren. Bovendien is het moeilijk om bij het blokgieten segrega
tie-verschijnselen te voorkomen als gevolg van de grote hoeveelheid ~
stabilisatoren. Dit zijn redenen om deze legeringen weinig toe te passen, 
hoewel ze grote sterkte kunnen verkrijgen door warmtebehandelingen. 

0+ 8-leaerinaen 

De 0+ ~-legeringen bestaan uit twee fasen. Een van deze is het o-h.c.p.-Ti
mengkristal. De tweede is het ~-b.c.c.-Ti-mengkristal of een intermetal
lische verbinding zoals l-TiMn. In het algemeen wordt met een o+p
legering bedoeld een legering bestaande uit o-Ti-mengkristallen en ~-Ti
mengkristallen. In deze groep valt de bekende legering TiV 4AJ.o, die in 
meer dan 50% van de gevallen als Ti-Iegering wordt gebruikt in verband 
met de goede mechanische eigenschappen en goede bewerkbaarheid. 

Toe.passinaen 

- Lucht- en ruimtevaart: Goede sterkte en taaiheid bij lale tempera
tuur nodig voor cryogene vaten in de ruim
tevaart. De hoge RP( p-waarde komt van pas 
bij toepassing in turbines. Er is een sterke 
toename in toepassing van Ti-Iegerin&en 
(vooral TiV 4Alt;) te zien in de vtie&tuig
industrie, dit in verband met voor het brand
stofverbruik belangrijke· gewichtsbesparingen 
(brandstofkosten zijn een zeer groot aandeel 
in de totale kosten). 

- Machinebouw: In grote stoomturbines kunnen grotere 
centrifugaalkrachten kunnen worden opgeno
men. Bovendien treedt er minder corrosie
vermoeiing en natte stoomerosie op. 

- Chemische industrie: Goede weerstand tegen aantasting door 
chloriden en zeewater. Toepassingen vinden 
plaats in otie- en gasleidingen. 
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~ Mediscb: Titaanlegeringen kan men terugvinden in 
prothesen als beupgewricbten, pinnen en 
bantldeppen vanwege bun goede weentand 
tegen oorrosie, betere mechaniscbe eigen~ 
schappen en betere weentand tegen span~ 
ningsoorrosie. 
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Hoofdstuk 5 

TECHNISCHE BEDRUFSVOERING 

5.1 INLEIDING 

Logistiek staat momenteel sterk in de belangstelling. Vanwaar deze 
belangstelling? 

Door veranderingen is de markt gewijzigd in een zogenaamde 'buyers 
market'. Dit houdt in dat de klant de eisen stelt en het bedrijf, gedwon
gen door de concurrentie, zoveel mogelijk aan deze eisen tegemoet komt 
(meer hierover treft U aan in paragraaf 5.8). Belangrijke veranderingen die 
hiertoe hebben bijgedragen zijn: 

- Verbetering van de distributie-mogelijkheden waardoor wereldwijde 
distributie mogelijk is. 

- De concurrentie van nieuwe geindustrialiseerde landen, met name uit 
Zuid-Oost Azie. 

Nu blijkt dat op het logistieke vlak een zeer groot gedeelte van de kosten 
worden gemaakt (oplopend tot soms 30% van de totale kosten). De concur
rentie met Japanse bedrijven heeft ons geleerd dat deze kosten sterk zijn 
terug te brengen door een integrale goederenstroombeheersing. Dit is dan 
ook een verklaring voor de grote aandacht die logistiek op het moment 
geniet. 

De wensen van de klant betreffen in het algemeen: lage prijs, korte en 
betrouwbare levertijd, hoge kwaliteit en produkten waarin de me est 
modeme technieken zijn verwerkt. Hieruit komen de volgende eisen ten 
aanzien van het produktieproces naar voren: 

- Kostenreductie. 
- Kwaliteitsbeheersing. 
- Voorraadreductie. 
- Produktiebeheersing. 
- Snel en betrouwbaar kunnen leveren. 

Bovenstaande eisen overlappen elkaar ten dele en zijn niet uitputtend. Ze 
zijn dan ook aIleen bedoeld om de richting aan te geven waarin de 
produktiebeheersing zich ontwikkelt. Een belangrijk hulpmiddel om een 
produktiebeheersingssysteem te realiseren, dat aan deze eisen voldoet, is de 
computer. De computer is een belangrijke schakel in de onderstaande 
ontwikkelingen in de produktie: 

- NC-besturingen, PLC's en dergelijke aIs eerste stap op wei naar 
CAM. 

- CAD en CAM voor ontwerp en produktie, uitmondend in CIM. 
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• Produktiebeheersings·technieken en -concepten zoals MRP·2 (Manu· 
facturing Resource Planning), JIT (Just In Time) OPT (Optimized 
Production Technology) en groepentechnologie. 

- TQC (Total Quality Control) kan bevorderd worden door de invoer 
van computers en robots. Het resultaat is echter sterk afhankelijk 
van de houding van de werknemers ten opzichte van het werk. 

• Locale netwerken welke de basis vormen voor elM en noodzakelijk 
zijn voor Flexibele Produktie. 

Ben andere ontwikkeling is de exteme integratie of het comakersbip. 
Omdat het op tijd geleverd krijgen van de grondstoffen een belangrijke 
schakel is in de produktiebesturing, ziet men tegenwoordig vaak een veel 
nauwere band ontstaan tussen leverancier en het bedrijf. Deze nauwere 
band wordt weI met comakersbip aangeduid. 

De volgende hoofdstukken zullen zich richten op mogelijkheden om de 
produktiebesturing te verbeteren om daardoor beter aan de eisen van de 
klant te kunnen voldoen en de marktpositie te handhaven of misschien 
zelfs te versterken. 
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5.2 MRP·l en MRP·l 

5.2.1 Inleidin& 

In toenemende mate bestaat er belangstelling voor het optimaliseren van de 
goederenstroom binnen ondememingen. Uit de praktijk blijkt, dat het 
bedrijven van logistiek management een strategisch hulpmiddel vormt om 
de relatie tussen ondememing en markt te verbeteren, ondermeer met 
betrekking tot de leverbetrouwbaarheid. Tevens wordt vaak geconstateerd 
dat de voorraden veel te hoog zijn en dat de fleXlbiliteit naar de markt te 
gering is. 

Bij het bedrijven van logistiek management moet een grote hoeveelheid 
aan gegevens verwerkt worden. Zodoende is geautomatiseerde gegevensver
werking veelal onlosmakelijk verbonden met logistiek. 

Door bundeling van de bij de goederenstroom betrokken activiteiten onder 
een funktionele leiding, het logistiek management, tracht men te komen 
tot: 

- Kleinere voorraden. 
- Kortere doorlooptijden. 
- Hogere leverantie betrouwbaarheid. 
- Lagere kosten. 

Globaal gezien is de taak van een MRP-concept ervoor te zorgen dat de 
eindprodukten, die door de afnemers worden besteld, op het juiste tijdstip 
en in de juiste hoeveelheid beschikbaar zullen zijn voor de aflevering. Men 
noemt dit ook weI de exteme doelstelling. 

Hier tegenover staat de interne doelstelling die beoogt dit te realiseren 
tegen minimale kosten. Die worden bepaald door faktoren als de hoeveel
heid voorraad, benuttingsgraad van de produktiemiddelen, enz .. 

Men zal er naar moeten streven kostenverhoging en produktiviteitsverla
ging te vermijden door te werken naar enerzijds de externe en anderzijds 
de interne doelstelling. De keuze in welke mate men met interne of 
externe doelstellingen werkt wordt bemoeilijkt door: 

- Onzekerheid in de toekomstige afname. 
- Onderlinge afbankelijkbeid van behoefte-momenten voor de componen-

ten in assemblage. 
- Veranderlijkbeid van procescondities. 
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5,2.2 Nadelen yan Idassieke vormen yan :produktiebesturina 

Aan de klassieke vorm van produktiebeheersing in een keten van voorraad
punten en produktie-units kleven de volgende nadelen: 

- Het systeem is aIleen een systeem van voorraad beheersing met 
behulp van bestelsignalen. Ben dergelijk systeem genereert een sterk 
wisselende capaciteitsbelasting voor de produktie-units, omdat geen 
enkele vorm van beheersing zich richt op het verkrijgen van een 
evenwichtige capaciteitsbelasting. Dit resulteert vaak in sterk 
wisselende en onbeheerste doorlooptijden. 

- De onbeheerste doorlooptijden vragen om hoge veiligheidsvoorraden en 
resulteren in lange wachtrijen met onderhanden werk. Doorlooptijden 
zijn onbeheerst en dus ook de levertijden. 

- Verschillende artikelen die voor de assemblage benodigd zijn liggen 
nooit in gelijke hoeveelheden in voorraad. De maximale serie te 
assembleren produkten wordt bepaald door de componenten waarvan 
de voorraad toevaIlig het laagste blijkt te zijn. 

- De keten van voorraadpunten (en de dode tijd in de informatie
voorziening) geeft aanleiding tot sterke opslingeringen in de keten, 
hetgeen de effecten onder de eerste twee punten versterkt. 

5,2.3 De be.arippen MBP-l en MBP-2 

Om al deze redenen werd gezocht naar betere beheersingsconcepten voor 
keten-systemen. Sinds de jaren '60 kennen we hierdoor het zogenaamde 
MRP-concept. De letters MRP stonden hierbij oorspronkelijk voor material 
requirements planning. Het centrale idee hiervan was dat men een in de 
tijd gefaseerde behoefte aan eindprodukten vertaalde in een eerder in de 
tijd gefaseerde behoefte aan halffabrikaten en grondstoffen. 

Ook deze MRP-l methode bleek een aantal nadelen te bevatten. De 
belangrijkste nadelen zijn: 

- De methode hield geen rekening met de capaciteiten, althans niet 
voordat de behoefteberekening werd uitgevoerd. 

- De methode ging uit van vraag-voorspellingen naar eindprodukten. 
Hierbij traden problemen op voor vele produktiesituaties die assemble
ren op klantenorder. 

- De methode bood geen gelegenheid om een produktie beleid te voeren 
dat eventuele fluctuaties in de klantenvraag afvlakt. 

- De methode bood geen mogelijkheid tot terugkoppeling in het geval 
van verstoringen in de produktie-eenheden. 

Om deze problemen te ondervangen is de MRP-l methode uitgebreid tot 
een mimer concept, dat de naam manufacturing resource planning (MRP-2) 
heeft. De belangrijkste uitbreiding t.a.v. MRP-l is dat men onderkend heeft 

-- 196 -------------- STUDYfOUR'88 ---



-- Technische Bedrijfsvoerlng -----------------

dat de output van de MRP-l routIne grotendeels wordt bepaald door de 
verwachte hoeveelheid eindprodukten, zonder rekening te houden met 
allerlei andere produktie aspecten. Beter is het daarom om expliciet een 
beslissing tussen te lassen over de geplande hoeveelheid eindprodukten (het 
master production schedule). Hij deze beslissing boudt het management 
rekening met capaciteiten, gewenste flexibiliteit, beschikbare grondstoffen, 
feedback van verstoringen, enz.. MRP-2 is in feite een logisch samenhan
gende verzameling van deelconcepten. De twee meest belangrijke deelcon
cepten zijn de materiaalbehoefte berekening (MRP-l) en het hoofdproduk
tieplan (master production schedule). 

Het MPS (hoofdproduktieplan) is een plan waarin wordt vastgelegd welke 
produkten in welke hoeveelheden en op welke tijdstippen zullen worden 
geproduceerd. In het MPS worden de afspraken tussen de verkoop en de 
produktie dus formeel vastgelegd. In concreto zullen verkoop en produktie 
met elkaar moeten onderhandelen over het MPS. De problemen die kunnen 
optreden zijn legio en zullen verder buiten beschouwing worden gelaten. 
Het MPS is de meest belangrijke input van de materiaalbehoefte bereke
ning. 

5,2.4 MRP-2 een nadeR beschouwina 

Manufacturing resource planning is ontstaan vanuit een tweetal richtingen. 
In de bedrijven waarvoor het beheersen van de material en van belang was, 
werd MRP-l ingevoerd voor het plannen en vrijgeven van inkoopbestellin
gen en fabricage-opdrachten. In MRP-2 yond, als een logische ontwikke
ling, een integratie van de beheersing van materialen en capaciteit plaats. 
Van belang was hierbij de ontwikkeling van de computertechnologie. De 
benodigde berekeningen kunnen nu relatief goedkoop worden uitgevoerd. 
MRP-2 kan worden beschouwd als een logisch samenhangend geheel van· in 
de praktijk getoetste concepten. De volgende aspecten zijn kenmerkend 
voor MRP-2: 

- Het is een integraal systeem. Vele activiteiten worden bestuurd, waar
bij rekening wordt gehouden met de relatie tussen deze activiteiten 
en de benodigde capaciteiten. 

- Het is een gesloten lussysteem. Dit houdt in dat door terugkoppeling 
de planning steeds weer wordt bijgewerkt en daardoor een getrouwe 
weergave bUjft van de werkelijkheid. 

- De planning en de beheersing is gebaseerd op het formele systeem. In 
het computersysteem worden de planning en de uitvoeringsactiviteiten 
geregistreerd en de prioriteiten bijgehouden. In het formele systeem 
zijn de gegevens en de besturingsregels vastgelegd en is men niet 
gebonden aan het geheugen of de ervaring van een of meerdere 
personen. 
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- Het is een systeem waarin mensen beslissen. Hun keuze uit alternatie
ven wordt mogelijk gemaakt en ondersteund door de computer. 

- Het is meer dan alleen een logistiek systeem. Verkoop, ontwikkeling, 
fabricage, administratie en logistiek worden met behulp van MRP 
sterker aan elkaar gekoppeld en beter gericht op het gezamenlijke 
doel van de ondememing. 

Ben schematisch overzicht van MRP is te vinden op de volgende pagina 

5.2.5 DoelsteUinaen van MRP"Wtemen 

Indien een bedrijf zich leent voor invoering van MRP, wat zijn dan de 
resultaten die men van invoering van het systeem mag verwachten? Het is 
duideUjk dat dit sterk afhankelijk is van de mate waarin de invoer van het 
MRP-systeem geslaagd is. De belangrijkste resultaten zijn: 

- Verhoging van de klantenservice, centraal staat hierbij de verhoging 
van de leverbetrouwbaarheid en vermindering van het aantal orders 
met een achterstand. 

- Verlaging van de verkoopkosten. Door de bovengenoemde vermindering 
van het aanta! orders met een achterstand zal het verkooppersoneel 
minder klachten met betrekking tot te late leveringen hoeven 
afhandelen. 

- Verlaging van voorraden en voorraadkosten. Een betere afstemming 
in de gehele keten, van klantenorder tot afievering, en vooral het 
verkorten van de doorlooptijden resulteert in beter uitgebalanceerde 
en lagere voorraden. 

- Verhoging van de efficiency in de fabricage. Door een betere aan
sturing van het voortraject zijn de benodigde capaciteiten en 
materialen tijdig beschikbaar. Tevens kan het fabricageproces beter 
worden beheerst. 

- Verlaging van de beheersingskosten. Door automatisering van de in
formatieverwerking zal een aantal werkzaamheden dat tot dan toe 
handmatig werd uitgevoerd, komen te vervallen. Het gebruik van 
dezelfde gegevensverzameling door de verschillende afdelingen binnen 
het bedrijf voorkomt dubbel werk. 

- Ben betere communicatie tussen de afdelingen inkoop, verkoop, ont
wikkeling, fabricage en administratie. Hierdoor kan het management 
beter dan voorheen de onderlinge, deels strijdige belangen van de 
verschillende afdelingen afwegen tegen de bedrijfsdoelstellingen. 
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5.2.6 MRP voorwaarden yoor invQerinl 

Alvorens een MRP concept lean worden ingevoerd is een onderzoek nodig 
of een organisatie weI de vereiste karakteristieken bezit en over de wijze 
waarop een dergelijk concept lean worden ingevoerd. 

De resultaten van een MRP-systeem zijn sterk afhankelijk van de inge
voerde gegevens. Daarom zijn betrouwbare gegevens vereist. Dit betekent 
dat MRP slechts toepasbaar is als de produktstructuren een zekere 
stabiliteit vertonen. 
Zeer belangrijk zijn de gegevens met betrekking tot verwerkingstijden en 
inkooplevertijden. Verwerkingstijden kunnen we onderverdelen in een 
administratieve doorlooptijd en een fysieke doorlooptijd welke o.a. bestaat 
uit: insteltijd, bewerkingstijd, transporttijd en wachttijd. 

Constante verwerkingstijden zijn slechts realiseerbaar bij een ruime capa
citeit en/of een gelijkmatig bezettingspatroon. Constante inkooplevertijden 
kunnen worden behaald door betere afspraken en verhoudingen met de 
leveranciers. 

Het MRP concept blijkt goed bruikbaar te zijn voor organisaties met 
ondermeer de volgende karakteristieken: 

- Produktie van samengestelde standaardprodukten. 
- Seriematige produktie. 
- Produktie op voorraad. 

5.2.7 MBP-l ultbreidinpn en alternatieven 

Normaliter wordt gebruik gemaakt van periode-georienteerde cijfers, 
zonder dat nu exacte tijdstippen binnen die periode worden gespecificeerd. 
Zulke systemen heten in het Engels 'bucketed'. Daarnaast bestaan systemen 
die gewoonlijk de dag als kleinste tijdseenbeid kennen; deze worden 
'bucketless' genoemd. 

Ook kunnen we uitgaan van de situatie waarin periodiek de gehele 
MRP-Iogica op alle items wordt toegepast. Deze systemen heten 'regene
ratieve MRP-systemen'. Een bestand met geplande orders hoeft daarbij 
bijvoorbeeld helemaal niet te bestaan omdat deze orders toch steeds 
opnieuw worden berekend. Naast de regeneratieve systemen bestaan ook de 
zogenaamde 'net-change systemen' waarbij in principe eike mutatie onmid
dellijk aanleiding geeft tot een stukje MRP logica voor een klein deel van 
de items. In net-change systemen blijven de geplande orders weI opge
borgen in een bestand omdat een mutatie die de geplande orders voor item 
x verandert, lokaal wordt geexplodeerd naar de onderdelen van item x. 
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De MRP-software blijft ook bij de net-change systemen voortdurend 
top-down door de produktstructuur gaan. Iteraties of optimalisaties zijn 
binnen de software onbekend. Voor de planner is het echter weI vaak 
nodig om vanuit de bruto behoefte van de componenten terug te kunnen 
gaan naar de geplande orders van de samenstellingen. Deze mogelijkbeid 
wordt geboden door de zogenaamde 'pegging' relaties. Deze relaties leggen 
in detail vast wat er bij het exploderen precies is gebeurd. Uiteraard is 
het dan nog weI gewenst dat de geplande orders van de samenstellingen 
nog in correcte vorm beschikbaar zijn. 

De reden dat men implosie (explosie maar dan in de omgekeerde richting) 
nodig heeft is vaak dat men tekorten op component niveau, die pas in 
latere instantie ontdekt worden, kan oplossen door op samenstellingsniveau 
de seriegroottes van de geplande orders te verkleinen. De vraag is nu, hoe 
de planner iiberhaupt seriegroottes kan aanpassen. Immers, deze geplande 
orders vallen geheel onder de zeggenschap van de MRP-software. Vanwe&e 
die problemen is er een speciaal soort order gecreeerd, de zgn. 'firm 
planned' order waarmee de planner zijn wil aan de MRP-Iogica kan 
opleggen en daarmee van de MRP-Iogica kan afwijken. 
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5.3 JUST IN TIME 

5.3.1 Inleidina 

Na de Tweede Wereldoorlog nam de repetetieve industrie als gevolg van de 
grote vraag naar seriegewijze produktie van onderdelen en componenten en 
een continue eindassemblage sterk toe. De Westerse en de Japanse 
industrie losten ieder op hun manier dit produktieprobleem op. Hierbij 
sloeg, na een in de jaren '70 gestarte grootschalige campagne, de Westerse 
repetetieve industrie de MRP-weg in, terwijl de Japanse industrie de weg 
van de Just-In-Time (JIT) insloeg. 

Het essentiele kenmerk van JIT is dat er gestreefd wordt om in het gehele 
produktiesysteem een continue stroom van produkten te hebben, die dus 
nergens tot stilstand komt. 

De grote concurrentiekracht van Japanse ondememingen heeft de Westerse 
industrieen gedwongen dit principe uitvoerig te analyseren. De laatste jaren 
wordt dan ook gepoogd de MRP-aanpak te koppelen met een JIT-produk
tiewijze. Hierbij moet nog vermeld worden dat de invoering van JIT 
(eventueel in combinatie met MRP) zich tegenwoordig niet meer beperkt 
tot de typisch repetetieve industrieen. 

5.3.2 Just In TIme 

De principes van het JIT-systeem zijn eenvoudig: produceer en lever 
eindprodukten precies op tijd om verkocht te worden, subsamenstellingen 
precies op tijd om eindprodukten samen te stellen, gefabriceerde onderde
len precies op tijd om subsamenstellingen te maken, en koop materialen 
precies op tijd in om ze te bewerken tot gefabriceerde onderdelen. 

De doelen van het JIT-systeem zijn: 
- Ben zo continu mogelijke produktiestroom kunnen realiseren. 
- Ben zo hoog mogeUjke produktiviteit zien te bewerkstelligen (tegen 

een zo laag mogelijke prijs). 
- Een zo hoog mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van zowel 

produkt als proces. 
- Ondanks de continue stroom toch een zo groot mogelijke flexibiliteit 

zien te bereiken. 

Deze doelen brengen een aantal gevolgen met zich mee: 
- Men moet proberen de voorraden zo laag mogelijk te houden. 
- De doorlooptijden moeten zo kort mogelijk en constant gehouden 

worden, waarbij ook naar flexibiliteit gestreefd moet worden. 
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- De kwaliteitscontrole moet zo nauwkeurig mogelijk zijn. 
- Men moet snel op een gewijzigde vraag kunnen reageren. 
- Er moet alleen de door de klant gewenste hoeveelheid geproduceerd 

worden. 

Hieronder worden de gevolgen in bovenstaande volgorde toegelicht. 
1] V oorraad verlaging. 

Volgens de Japanse opvatting worden voorraden aangehouden om 
problemen van allerlei aard in de produktie te 'verdoezelen'. Zij 
gebruiken de triver of inventory' dan ook om hun opvatting over het 
begrip 'wachtrij' (of voorraad) uit te leggen (zie figuur 5.2). 

Fiww 5,2: De rivier des VOOITQQI}s. 

De produktievoortgang wordt gesymboliseerd door een bootje dat op de 
rivier vaart. Het water in de rivier stelt het onderhanden werk in de 
fabriek voor, terwijl de rotspunten de produktieproblemen voorstellen, 
zoals machinestoringen, onbetrouwbare levertijden e.d .. 

Bij een hoog waterniveau kan het bootje onbelemmerd varen, een 
aanvaring met de rOtspunten (produktieproblemen) is niet mogelijk. Bij 
een verlaging van het watemiveau kan dit weI gebeuren. Dit obstakel 
zal de produktie-manager proberen te verwijderen, waarna de gehele 
procedure herhaald wordt. 

De JIT -filosofie onderscheidt zich dus van de traditionele produktiebe
heersing doordat de JIT-filosofie de obstakels zo veel mogelijk probeert 
te verwijderen, in tegenstelling tot de traditionele produktiebeheersing, 
waarbij men meestal kiest voor een hoger waterniveau (dus een 
verhoging van de buffercapaciteit en de voorraden). 

2] Kortere doorlooptijden. 
Evenals bij de MRP-gedachte wordt binnen de JIT-filosofie het belang 
ingezien van korte doorlooptijden. Afgezien van de tecbnische aspecten 
(lay-out van werkplaats en intern transport), wordt deze eis van een 
korte doorlooptijd ook geformuleerd door bet snel kunnen reageren op 
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veranderende omstandigheden. De reactietijd is minstens een doorloop
tijd. Hierbij valt te denken aan de volgende voorbeelden: 
- Veranderende marktvraag binnen een produktrange. 
- Het overgaan op een andere serie produkten. 
- Wijzigingen van de produkten. 
- Veranderingen van de kwaliteitsbebeersing, door verandering kwaIi-

teitseisen. 
- Capaciteitsaanpassingen. 

3] Kwaliteitscontrole. 
Indien mogelijk moet het concept van Total Quality Control (TQC) 
gehanteerd worden. Onder kwaliteit wordt bier zowel de kwaliteit van 
het produkt zelf a1s van bet produktieproces verstaan. Het belangrijkste 
concept van de TQC is dat de verantwoordelijkbeid voor de kwaliteit 
van de produkten bij bet produktiepersoneel ligt. 

4] Snelle reactie op wijziging vraag. 
Afgezien van de doorlooptijden is de snelbeid Waarmee op een 
gewijzigde vraag gereageerd kan worden afbankelijk van de serie
grootte. De ideale seriegrootte is dan ook 1. 

5] AIleen gewenste hoeveelbeden produceren. 
Volgens de JIT-filosofie moet aIleen datgene geproduceerd worden dat 
werkelijk gevraagd wordt. AIles wat teveel geproduceerd wordt, wordt 
a1s overtollige voorraad beschouwd, zelfs aI zou er een toekomstige 
vraag voor kunnen zijn. 

5.3.3 Niveau's van lIT 

Er is een tweetal niveau's te onderscheiden waarin de JIT filosofie naar 
voren komt. Deze zijn; 
11 Produktiemetbode / produktie-organisatie. 
21 Produktiebesturing / informatievoorziening. 

5.3.3,1 Produktiemetbode ! produktie-organisatie 

Op dit niveau kan, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, het 
grootste voordeel worden gerealiseerd (80 a 85%). Hieronder voIgt een 
uitwerking van een aantal mogelijkbeden dat tot een dergelijk voordeel 
kan leiden. 

Reductie van de omsteItijden 

Zoals bierboven geschetst, streeft men bij JIT-produktie naar een zo klein 
mogelijke seriegrootte. Om deze seriegrootte op economische wijze te 
verlagen is een reductie van de omsteltijden noodzakelijk. Naast maatrege-
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len die op lange termijn kunnen worden genomen, zoals het wijzigen van 
de produkten of het aanschaffen van nieuwe machines, kunnen door 
reorganisaties in het bestaande produktieproces de omsteltijden ook 
afnemen. 

Aanpassin" van het intern transport 

Wanneer de grootte van de series kleiner wordt, za1 het interne transport 
aangepast moeten worden. De transportfrequentie per serle zal toenemen, 
zodat gestreefd moet worden naar korte rlj-afstanden. Dit is te realiseren 
door de opeenvolgende produktiegroepen (stations) dicht bij elkaar te 
plaatsen, wat overeenkomt met een korte fabricagelijn. Een korte fabrica
gelijn brengt nog een aantal voordelen met betrekking tot ill met zich 
mee: 

- Er kan een snell ere terugkoppeling plaatsvinden bijv. bij fouten. 
- De ongewenste pijplijnvoorraden worden lager. 
- De totale transportkosten worden vedaagd. 

AanpassinK van de lay-out (van de werkplaats) 

In de Westerse industrie worden over het algemeen onderdelen en 
componenten afzonderlijk gefabriceerd, waarna de eindprodukten geassem
bleerd worden in aparte afdelingen door middel van montagelijnen. Om tot 
de essentiele continue produktiewijze te komen, is het noodzakelijk om de 
lay-out aan te passen. Onderdelen en componenten worden zoveel mogelijk 
in groepen-technologische cellen resp. produktielijnen gemaakt. Deze 
cellen en produktielijnen moe ten zo dicht mogelijk bij de eindassembla
gelijn van dit produkt gesitueerd zijn. Ben mogelijke aangepaste opzet 
wordt getoond in figuur 5.3 (zie volgende bladzijde). 

De realisatie van perfecte produkten 

Overeenkomstig de JIT-filosofie moeten 100% foutloze produkten gereali
seerd worden door een perfect functioneren van de kwaliteitsbeheersing en 
kwaliteitscontrole. Een foutief produkt veroorzaakt immers onmiddeUijke 
stagnatie in de continue produktvoortgang daar er geen buffervoorraden 
aangehouden worden. 

JIT-inkoop IleyerinK 

Overeenkomstig de ill-filosofie is de leidraad dat elke vorm van overtol
ligheid in het inkoop-/leveringsproces vermeden moet worden. In het 
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ideale geval brengt de leverancier de onderdelen rechtstreeks naar de 
produktielijn, zonder dat er ingangscontrole van de onderdelen plaatsvindt, 
formulieren ingevuld worden of gewacht moet worden. Dit werkt natuurlijk 
zeer efficient en economisch, waarbij vermeld moet worden dat zulke 
betrekkingen natuurlijk gebaseerd zijn op een groot wederzijds vertrouwen 
en de daaruit voortvloeiende lange termijn samenwerking. 
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[trwr 5.3: Groepenjlijn lay-out. Het inrichten van U-vormige /ijnen heeft een aantal 
voordelen Lo. v. rechte 0/ L-vormige lijnen. De kortere onderlinge a/standen, kleiner 
totaal geblUikt vloeroppervlak en de betere overzichtelijkheid zijn de belangrijkste 
aspecten. 

5,3.3.2 Produktiebesturin& I informatievoorzieniIlj 

Op het niveau van de produktiemethode / produktieorganisatie zijn 
maatregelen besproken die voorwaarden scheppen voor het realiseren van 
JIT-produktie, Op dit niveau wordt ingegaan op het opgang brengen en 
het in stand houden van de continue stroom van produkten. Twee aspecten 
zijn hierbij van belang. In eerste instantie dient er een onderlinge 
afstemming te zijn van de machine- en personele capaciteit van de 
assemblagelijnen, produktieafdelingen, werkcellen enz.. In tweede instantie 
is het van helang dat de belasting van de verschillende produktie
eenheden zo weinig mogelijk fiuctueert. 

Het informatiesysteem dat hier gebanteerd wordt, is gebaseerd op bet 
zogenaamde pull-principe: wat weggebaald wordt, wordt direkt weer 
aangevuld. Ben afdeling onttrekt de voor de produktie benodigde delen van 
de toeleverende afdelingen. Deze afdelingen vuIlen bet ontstane tekort 
weer am, eoz.. De motor van de onttrekkings- en aanvullings-activiteiten 
is bet eindmontageplan. 
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In onderstaande figuur komen de verschillen tussen een pull- en een 
push-systeem duidelijk naar voren. 

Fieu"' 5.4: Vergelijk van MRP- en Kanban-produktiebesturing. 

Hierbij is MRP een push-systeem, terwijl voor het pull-systeem een 
typisch Japans systeem wordt gebruikt, namelijk Kanban produktiebesturing. 

Kanban is de Japanse techniek voor het vragen naar meer (half-) produk
ten op een als-nodig basis met gebruikmaking van een kanban (= kaartje) 
en een container. 

5.3.4 Aanpassinun en problemen bii de invoer van JIT 

De klassieke grondvormen voor de lay-out van machines op de werkvloer 
zijn de flow-shop en de job-shop. 

De flow-shop bestaat uit een serie hoog gespecialiseerde machines in 
lijnopstelling, waarmee een groot volume aan produkten met een beperkt 
assortiment kan worden gefabriceerd. Het omschakelen van het ene produkt 
naar het andere is duur, zodat men in grote series moet werken. 
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De job-shop bestaat uit een aantal werkplekken waarbij elke werkplek 
bestaat uit gelijksoortige machines, die een bepaalde bewerking uit kunnen 
voeren. Het gevolg is dat er lange doorlooptijden zullen ontstaan. 

Door toepassing van het JIT-systeem moeten de nadelen (job-shop: lange 
doorlooptijden, flow-shop: grote series) geelimineerd worden. 

Aanpassingen en problemen bij de invoer van het JIT-systeem zijn: 
1] Er moet een grote flexibiliteit aanwezig zijn die het volgen van 

vraagveranderingen vergemakkelijkt; 
- Er moet een mime machinecapaciteit aanwezig zijn (de bezetting van 

machines is bij normale omstandigheden ca. 50%). 
- Het personeel moet multifunctioneel zijn en meerdere machines 

kunnen bedienen. 
- Het moet relatief eenvoudig zijn om snel en tijdelijk personeel aan 

te trekken. 
- Er moet gebruik kunnen worden gemaakt van overwerlc, waartoe op 

korte termijn kan worden besloten. 
2] De mogelijkbeid moet bestaan tot het creeren van een geschikte lay-out 

van de werkplaats. 
3] Er moet voldoende technologie aanwezig zijn om de Nube-werktuigen 

te onderhouden of te repareren. Wanneer een bepaalde machine uit 
mocht vallen, moet de reparateur snel ter plekke kunnen zijn. 

4] Er moet een goede lange-termijn planning plaats vinden, zodat de 
aanpassing van de machine- en personele capaciteit goed georganiseerd 
kan worden. 

5] Er moet een goede vertrouwenspositie bestaan of gecreeerd worden 
tussen de afnemer en de leverancier. 
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S~ QPTIMIZED PROIUlcrlQN .. TECHNOWGY 

ML.lnJeidina 

Optimized production technology, afgekort OPT, ontstond in het begin van 
de jaren '70. Moshe Eliyahu Goldratt, een natuurkundige, paste een tech
niek voor de voorspelling van het gedrag van een verwarmd kristallijn 
molekuul toe op het optimaliseren van een groot aantal variabelen in een 
werkplan. Nadat een computer-wiskundige, I Pazgal, deze procedure had 
omgezet in een computerprogramma, werd in Israel een klein bedrijfje 
opgericht, Creative Output limited, die het produkt op de markt heeft 
gebracht. Na verloop van tijd (1979) werd een tweede kantoor, Creative 
Output Inc. (COl), in de Verenigde Staten opgericht. Sindsdien hebben 
bedrijven als Ford, GE, GM, Westinghouse, RCA, Bendix, en Avco dit 
produkt gekocht en gebruikt. 

In de filosofie van OPT wordt produktiviteit gedefinieerd als de mate van 
nadering van een bedrijf tot zijn doel. Elke actie die een bedrijf dichter 
tot zijn doel brengt is produktief; elke actie die een bedrijf verder van 
zijn doel verwijdert is niet produktief. 
In OPT bestaat er slechts een doel: TO MAKE MONEY. De graadmeters 
van dit doel worden op de volgende wijze gedefinieerd: 

- Netto winst (net profit): het verschil van verdiensten en uitgaven. 
- Rendement (return on investment): de vergelijking van het gemaakte 

kapitaal met het geinvesteerde kapitaal. 
- Cashflow. 

In produktie termen uitgedrukt betekent dit: 
- Verhoogde doorstroming (troughput). 
- Verlaagde voorraden (inventory). 
- Verlaagde exploitatie kosten (operational expense). 

Doorstroming wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee een systeem 
kapitaal voortbrengt door verkopen, dus niet door produktie. Als er dus 
produkten worden geproduceerd maar niet verkocht, dan behoren deze niet 
tot de doorstroming. Voorraad wordt gedefinieerd als al het kapitaal dat 
het systeem heeft geinvesteerd in het voortbrengen van produkten die het 
probeert te verkopen. In deze definitie is de toegevoegde waarde van 
arbeid niet inbegrepen. Tenslotte worden de exploitatiekosten gedefinieerd 
als al het kapitaal dat het systeem spendeert met de bedoeling voorraad 
om te zetten in doorstroming. Uit deze laatste definitie blijkt dat arbeid 
behoort tot de exploitatiekosten. 
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Gebaseerd op het bestaan van twee soorten produktiemiddelen in een 
bedrijf, de bottlenecks en de non-bottlenecks, en bet bestaan van afhanke
lijke gebeurtenissen met de daarmee verbonden statistiscbe fluctuaties, 
wordt de manier van denken in OPT in de volgende negen regels uitge
drukt. Hierbij moet worden vermeld dat een bottleneck wordt gedefinieerd 
a1s een produktiemiddel waarvan de capaciteit gelijk of kleiner is dan de 
vraag. 

Regel 1: Balanceer de produktiestroom, niet de capaciteit. Het idee is de 
produktstroom door de bottleneck gelijk te maken aan de markt
vraag. 

Regel 2: De beperkingen in het systeem bepaIen de bezetting van een 
non-bottleneck. Bottlenecks bepaIen de produktiesnelheid van het 
gebele systeem. Indien de bottlenecks voor 100% worden bezet 
dan bepaalt deze bezetting tevens de bezetting van de non
bottlenecks. 

Regel 3: Het activeren van een produktiemiddel is niet altijd gelijk aan 
het bezetten van een produktiemiddel in termen van produktivi
teit. Indien activeren van een produktiemiddel leidt tot een 
verboging van de WIP (Work In Progress) van een bottleneck, dan 
is dat een verlies in de vorm van een onnodige voorraad. 

Regel 4: Ben uur verlies op een bottleneck is een uur verlies voor het 
gebele systeem. De produktiestroom door een fabriek wordt 
bepaald door de bottlenecks in het systeem. Indien op een 
bottleneck een uur verlies ontstaat, dan wordt een uur verlies in 
het gehele systeem veroorzaakt door het bestaan van afhankelijke 
gebeurtenissen. 

Regel 5: Ben gewonnen uur op een non-bottleneck is waardeloos. Per defi
nitie kan men bij een non-bottleneck drie tijdselementen onder
scheiden n1.: bewerkingstijd, omsteltijd en wachttijd. Indien een 
nieuwe opspanning de omsteltijd van een non-bottleneck reduceert 
met een uur, waardoor de bewerkingstijd met een uur kan 
toenemen, dan zal dit tot een toename van de kosten lei den. Dit 
wordt veroorzaakt door een toename van de voorraad hetgeen een 
gevolg is van het feit dat in dit uur aIleen produkten kunnen 
worden vervaardigd die een bottleneck niet kan bewerken. De 
produktiestroom wordt dus niet vergroot. 

Regel 6: Bottlenecks bepaIen de doorstroming en voorraad. Meestal vindt 
men voor een bottleneck een grote voorraad WIP. terwijl de 
daarop volgende bewerkingen uitgevoerd worden met weinig tot 
geen WIP. Men kan de produkten dus niet sneller bewerken dan 
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de bottleneck toestaat, dus waarom zou men ze maken, voordat 
men ze nodig beett. 

Regel 7: Een transport-seriegrootte is niet noodzakelijk gelijk aan een 
proces-seriegrootte. Indien de transport-seriegrootte kleiner is 
dan de proces-seriegrootte ontstaat er een ovedappende 
produktiewijze. Er geldt dat bij het verhogen van de transport
frequentie (bij gelijktijdige verlaging van de transportboeveel
heid) en een koppeling van de opeenvolgende stations een 
verlaging van de doorlooptijden en tussenvoorraden wordt bereikt. 

Regel 8: Processeriegrootte moet variabel zijn, niet vast. In de traditionele 
MRP-2 systemen is er geen relatie tussen de seriegrootte en de 
hoeveelheid die nodig is om de doorstroming te balanceren. In 
Japan wordt de doorstroming vaak bepaald door de kanbans 
(kaarten). Daardoor wordt het systeem niet beperkt door een 
proces-seriegrootte. 

Regel 9: Men dient bij de werkvoorbereiding geUjktijdig rekening te 
houden met alle beperkingen van het systeem. In MRP-2 bepaalt 
men vooraf de seriegrootte. Ook worden de produktieschema's aan 
de hand van vaste voorbeeldtijden bepaald waardoor men aIleen 
bij het uitvoeren van het produktieschema de capaciteitsbeper
kingen onderkent. OPT stelt dan ook voor dat men tijdens de 
werkvoorbereiding rekening houdt met de beperkingen. 

N.B.: De eigenlijke kosten van een bottleneck zijn de totale kosten van 
het systeem gedeeld door het totaal aantal produktie-uren van de 
bottleneck. Dit bedrag geeft het verlies aan voor het gebele 
systeem indien de bottleneck een uur niet produceert. 

5.4.3 OPT-systeem: Drum-butTer-rope systeem 

In elk bedrijf bestaat een aantal CCR's (Capacity Constraint Resources). 
OPT erkent dat zo'n beperking de produktiesnelheid van het gebele 
systeem bepaalt. Laat daarom de kleinste CCR-produktiesnelheid de 
produktiesnelheid van het bedrijf aangeven, d.w.z. 'the drumbeat of the 
plant'. Maak daarna een voorraadbuffer voor iedere CCR welke juist de 
voorraad bevat die nodig is voor de bewerkingen in het volgende vastge
stelde tijdsinterval (deze voorraadbuffer wordt een tijdsbuffer genoemd). 
We willen zo de doorstroming in de fabriek beschermen tegen een storing 
die zich kan voordoen in het vastgestelde tijdsinterval. 
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Om te garanderen dat de voorraad niet boven het gewenste peil zal 
stijgen, beperken we de snelheid waarmee de rowe material en in het 
produktieproces worden toegelaten. Er moet dus een verbinding (rope) tot 
stand worden gebracht tussen het CCR en de toelating van rowe materia
len. Met andere woorden, de snelheid waarmee rowe materialen worden 
toegelaten tot de produktie wordt bepaald door de snelheid waarmee het 
CCR de buffer ledigt. 

, ... 
~ 

R.M. 00 0 0 • 000 F.G. 

A rope tying the gating 
operation to the buffer 

Major Capacity Constraint 

Time Buffer 

The drum is held by the 
major capacity constraint 

Fim", 5.5: R.M. = IUwe materialen ; F.G. = produkJen. 

Omdat de twee belangrijkste beperkingen van een bedrijf de marktvraag en 
de capaciteit van het CCR zijn, wordt het produktieschema gebaseerd op 
deze twee beperkingen. (Voor de eenvoud worden de kenmerken van non
bottlenecks buiten beschouwing gelaten.) De eerste stap is het bepalen 
van het produktieschema van het CCR rekening houdend met de twee 
beperkingen. Hierna kunnen de produktieschema's van de opeenvolgende 
bewerkingen eenvoudig worden bepaald. Men moet nu de produktieschema's 
van de voorgaande bewerkingen van het CCR zo bepalen dat het CCR 
onthouden wordt van storingen. Stel dat indien de tijdsbuffer x dagen 
bedraagt de kans dat in het CCR storingen optreden ten gevolge van de 
voorgaande bewerkingen minimaal is. Het produktie schema van de 
voorgaande bewerkingen wordt dan zo bepaald dat de laatste voorgaande 
bewerking plaats vindt x dagen, voordat het produktietijdstip van het CCR 
optreedt. 

De tot nu toe gevolgde procedure zal de doorstroming in het bedrijf 
garanderen. Naast de doorstroming is het ook belangrijk de levertijd van 
de orders na te komen. Het assembleerschema wordt daarom alleen bepaald 
door de beschikbaarheid van de schaarse produktdelen die van het CCR 
afkomen. Daarom kunnen we niet toestaan dat het produktieproces wordt 
verstoort door een tekort aan andere delen. De oplossing hiervoor is het 
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inbrengen van een tijdbuffer aan bet eind van elke deelproduktielijn voor 
de eindassemblage waarbij bet produktiescbema op dezelfde wijze wordt 
bepaald als bij de voorgaande procedure van bet CCR . 

• The Capacity eonstraint Re.ource 
should dictate the schedul. b ••• d 
on ililark,,! .Jemliild and It. own 
pote~tla!. 

• The .ch.dule for .ucc •• dIng 
oper.tlons (including .... mbIy) 
ahould be derived accordingly • 

• The schedule of prec.dlng 
op.ratlons ahould support the t ..... 
buff.r and thus be derived 
backward. In tlmG fr~m the C.C.H • 
• chedu.e. 

Fimur 5.6: Opstellen produktieschema. 

Figuur 5.7: De produJctieiijn. 

• AI other operation achedul .... at 
support the as •• mbIy acheclule • 

• To avoid harm clue to diaruptlon •• 
they .hould support • tim. buffer 
In front of any .... mbl' that ••• 
a C.C.R. part. 

Inventory .. low. but neverthel ••• 
• ny disruption that can be overcome 
within the buff. time will not .ffect 
the throughput of the plant. 
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IN ANY PLANT THERE ARE VERY FEW 
CAPACITY CONSTRAINT RESOURCES. 

FiJ:uur 5.8: Hel gehe/e proces. 

SAA OPT-software 

De software van OPT is opgebouwd uit de volgende modules: 
1] BUllDNET; voor bet opbouwen van een systeem. 
2] SERVE; berekent produktiescbema's van non-bottlenecks als OPTBRAIN 

de produktiescbema's van de bottlenecks bepaald heeft. Tevens kan de 
bezetting worden bepaald. 

3] SPUT; verdeeIt de produktiemiddelen in kritische en niet-kritische, en 
bepaalt de plaats van de tijdbuffers. 

4] OPTBRAIN; bepaalt een optimaal produktiescbema voor de bottlenecks 
en de transport- en serie-grootte. 

Figuur 5.9 geeft een stroomscbema van OPT. 

OPT kan op twee manieren worden gebruikt namelijk als een operationeel 
gereedscbap dat de planning en bet netwerkmodel van bet produktiesysteem 
levert of als een analytiscbe techniek voor simulatie-doeleinden. 
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PfIOOUCT 
NIITWOIII( 

FILES 

ERRORS 

lIltPAfOATltll 
CRITIC,.L ,.HD 
NON-CRITIC,.L 
RESOURCES 

OPT MODULE 

SCHEDULES 
CRITIC ...... 
RESOURCES 

SERVE MODU!..E 

SCHEDULES 
>l0li-(: lilT I CAL 
RESOURCES 

'ismU! 5.9: Stroomschema OPT. 

5.4.5 Voor- en nadelen van OPT 

Voordelen: 
- Vedaging van WIP. 

UTILIZ,.TION 
AND LOAD 
REPORT 

Verhoging van de doorstroming. 
Vedaging van de exploitatiekosten. 
Verbeterde cyclustijd. 
Vermindering van de ruimte-behoefte. 
Relatief snelle runtime van de software. 
Wegwerken van achterstand is mogelijk. 
Een goede leverbetrouwbaarheid. 

SRRORS 

YES 
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Nadelen: 
- Gevoeligheid van OPT-software (verkeerde gegevens kunnen grote 

gevolgen hebben). 
Ben reorganisatie is vereist. 
Opleiding van de gebruikers is noodzakelijk. 
OPT is te duur voor kleine bedrijven. 
Indien een bedrijf over verschillende systemen beschikt dan kunnen 
er problemen ontstaan ten aanzien van de interfaces. 

5,4,6 ConcJusies 

Optimized Production Technology wordt gezien als een nieuwe doorbraak 
op het gebied van automatische produktieplanning. Kort gezegd verenigt 
OPT het beste van MRP en lIT tot een computerprogramma dat de produk· 
tie- en voorraadbeheersing op een hoger niveau brengt. 

De geheimzinnigheid rond de OPT-software kan een hinderpaal vormen voor 
de acceptatie van OPT. Het is immers moeilijk de produktiefaciliteiten toe 
te vertrouwen aan een systeem waarvan het mechaniek een beschermd 
geheim is. 

Indien OPT eenmaal is ingevoerd, biedt dit systeem vele voordelen. De 
nadelen van dit systeem komen vooral tot uiting bij de invoering van het 
systeem. 

De conclusie die men kan trekken uit de werking en filosofie van OPT is 
dat dit systeem bijzonder geschikt is voor de planning in een traditionele 
machinefabriek Gobshop), omdat bij dit type de machinebezetting sterk 
fiuctueert. Dit geldt niet voor de procesindustrie waar de bottlenecks 
eenvoudig gevonden en geelimineerd kunnen worden. 

OPT kan het gereedschap zijn dat vele fabrikanten kan helpen om niet 
alleen het niveau van de buitenlandse competitie te evenaren maar deze 
ook voorbij te streven. 
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5.5 DE VERSCHILLEN TVSSEN MRP, .lIT EN OPT 

5.5.1 Inleldinl 

In deze paragraaf worden puntsgewijs de eigenschappen van de filosofieen 
resp. concepten welke hiervoor besproken zij~ opgesomd. De lezer krijgt 
dan een inzicht in de verschillen en overeenkomsten van deze systemen. 

Onder MRP wordt in deze paragraaf MRP-2 verstaa.n, mits anders vermeld. 

5.5.2 De doe1stellinlen 

MRP: Produktiviteitsverbetering door: 
- Reductie van de voorraden. 
- Reductie van de doorlooptijden. 
- Gelijkmatige capaciteitsverdeling. 

JIT: Produktiviteitsverbetering door: 
- Slechts produkten te produceren die de klant wenst. 
- Levertijd resp. doorlooptijd nul. 
- Produktie van goederen van een perfekte kwaliteit. 
- Geen verspilling van materialen. 

OPT: Geld verdienen door: 
- Verhoogde doorstroming. 
- Verlaagde voorraden. 
- Verlaagde exploitatiekosten. 

5.5.3 Yerschillen t.IJ. het verscbil in ontstaansland 

1] De ruimte 

MRP: In de V.S. was er geen restrictie aan de ruimte, hierdoor zijn de 
fabrieken uitgestrekt. 

JIT: In Japan waren de ruimte-restrikties duidelijk wei aanwezis. Dit 
vormde een hoofdbeperking voor de produktie. 

OPT: In Israel was de situatie wat dit betreft hetzelfde als in Japan. 
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2] De marktlokatie 

MRP: In de V.S. is de markt in het land. 
JIT: In Japan zijn de hoofdmarkten in het buitenland. Hierdoor zouden 

ze voor reparaties ver moeten reizen. Om dit te voorkomen zijn 
ze zeer kwaliteitsbewust. 

OPT: In Israel is de situatie wat dit betreft hetzelfde als in Japan. 

3] De yaOeteit van de produkten 

MRP: In de V.S. is de varieteit groot. 
JIT: In Japan is de varieteit niet groot. 
OPT: In Israel is de varieteit groter dan in Japan, maar kleiner dan in 

de V.S .. 

4] De produktiviteit 

MRP: In de V.S. ligt de nadruk op de produktiviteit van het individu. 
JIT: In Japan is er sprake van team-produktiviteit. 
OPT: In Israel is er ook sprake van team-produktiviteit. 

5.5,4 Werkinaswijze 

1] Concept of filosofie 

MRP: Concept 
JIT: Filosofie 
OPT: Concept 

2] Het hoofdkenmerk 

MRP: Push-systeem. 
JIT: Pull-systeem. 
OPT: BottIeneck-gericht. 

3] Qe produktie loading 

MRP: Bij MRP-l bepaalt de produktie-scbeduling de volgorde van de 
taken op basis van een oneindige capaciteit van de produktie
middelen, bij MRP-2 wordt er weI rekening gehouden met de 
capaciteiten. 
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lIT: De produktie-scheduling bepaalt de volgorde van de taken op 
basis van een (door de Kanball-kaart) begrensde capaciteit. 

OPT: De produktie-scheduling bepaalt de volgorde van de taken op 
basis van een (door de bottleneck) begrensde capaciteit. 

4] De 'schedulinK' 

MRP: Kost veel tijd. 
lIT: Kost weinig tijd. 
OPT: Kost weinig tijd, doch meer dan bij lIT. 

5] De seriew-ootte 

MRP: De aantallen zijn groter dan de economische seriegrootte om de 
kosten van de omsteltijden te compenseren. 

JIT: Doordat men de omsteltijden minimaliseert vormen zij geen 
significante factor voor de seriegrootte bepaling en kunnen de 
seriegroottes klein worden gebouden. 

OPT: De seriegroottes zijn variabel. De omsteltijden worden geminimali
seerd op de bottlenecks. 

6] De produktieKolven 

MRP: Deze worden veroorzaakt door het feit dat er afdelingen perioden 
moeten wachten wanneer de series de produktievolgorde doorlo
pen. 

lIT: Worden niet toegestaan, als een station produktievertraging heeft, 
krijgt het werk op alle stations proportioneel een achterstand. 

OPT: Worden voorkomen door een strakkere scheduling en door het 
gebruik van veiligheidscapaciteit. 

7] Data-nauwkeuriKheid 

MRP: Kritiek door het gehele systeem. 
lIT: Nauwelijks van belang. 
OPT: AIleen kritiek in de bottleneck-gebieden. 
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8] De flexibiliteit 

MRP: Het minst flexibel. 
JIT: Het meest flexibel want het werkt met minimale seriegroottes en 

met zo min mogelijk onderhanden werk. 
OPT: Flexibel want het werkt met variabele seriegroottes en met 

weinig onderhanden werk. 

9] De mo&elijkbeid van simulatie van het produktie.p1an 

MRP: Te complex om het produktieplan te simuleren. 
JIT: Niet compleet genoeg om te simuleren. 
OPT: Geschikt om te simuleren. 

10] De kosten van het systeem 

MRP: Kostbaar doordat het noodzakelijk is om nauwkeurige gegevens te 
bezitten, en bet verwerven van deze gegevens kostbaar is. 

JIT: Laag omdat het systeem nauwelijks gegevensbehoefte. 
OPT: Valt tussen MRP en JIT in. 
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5.6 GROEPENIECHNOWGIE 

5.6.1 Inleidina 

Bij de massafabricage zijn de doorlooptijden kort, de machines werken 
bijna 100% van hun tijd aan produkten en de kwaliteit van de produkten 
staat op een constant (boog) niveau. V oor boge kwaliteit en effectiviteit is 
namelijk ervaring nodig en deze ervaring is bij de massafabricage aan
wezig. Hierdoor kan bet proces geoptimaliseerd worden. Dit in tegenstelling 
tot de kleine-seriefabricage~ waar de situatie vaak bedroevend slecht is. 
Tientallen nieuwe ontwerptekeningen van ongeveer dezelfde onderdelen, 
doorlooptijden van een week per bewerking, insteltijden die 40% van de 
totale produktietijd bedragen, tijd- en materiaalverlies doordat de juiste 
produktiewijze steeds weer via de 'schade-en schande-methode' gevonden 
moet worden. 

Het is allemaal een gevolg van het feit dat veel verschillende onderdelen 
in kleine aantallen gemaakt moeten worden. Toch kan het beter: met 
groepentechnologie (GT). 

Wanneer een nieuw onderdeel ontworpen wordt, zou het kunnen zijn dat 
voorheen reeds een ontwerptekening gemaakt is van een onderdeel dat er 
veel op lijkt. In plaats van een nieuwe tekening te maken zou de oude 
gebruikt kunnen worden, al dan niet na de nodige, kleine aanpassingen. 
Onderzoek in een macbinefabriek van enkel- en kleinseriefabricage heeft 
aangetoond dat in een jaar 70% gelijke of gelijksoortige onderdelen worden 
gemaakt als in bet jaar daarvoor. Gebruik maken van vroeger gemaakte 
tekeningen heeft dus zeker zin. Tenminste, als snel de juiste tekening 
gevonden kan worden. Dit is mogelijk door de tekeningen te coderen. 
Kenmerken van bet onderdeel worden omgezet in een cijfercombinatie. 
Iedere tekening krijgt zo een code. Tekeningen van geUjksoortige 
onderdelen hebben dezelfde code. Wanneer een tekeningenbestand gecodeerd 
wordt is het vaak verrassend om te zien hoeveel gelijksoortige onderdelen 
van een bepaald type in het bestand voorkomen. Het is mogelijk dit grote 
aantal terug te brengen tot een beperkt aantal ontwerpen, die via hun 
code snel zijn terug te vinden. 

Het gereedscbap om deze analyse en de daaruit voortkomende standaardisa
tie te bereiken is de groepentechnologie. 

Veel onderdelen lijken op elkaar. Hierbij valt te denken aan vorm, 
afmeting, materiaal, produktiewijze enz.. Men noemt dergelijke onderdelen 
gelijksoortig. Door deze indeling in gelijksoortige groepen produkten beeft 
men een instrument om informatie die al eerder vergaard is bij ontwerp en 
fabricage van gelijksoortige produkten weer op te roepen. 
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5.6.2 Bet classificatiesysteem 

Het is duidelijk dat een eerste vereiste voor groepentechnologie een 
geschikt coderingssysteem is, met behulp waarvan de objecten in de 
gewenste groepen kunnen worden ingedeeld, kunnen worden gec1assificeerd. 
Men spreekt in plaats van coderings- ook van c1assificatiesysteem. 

Coderingssystemen beschrijven via een codegetal een aantal kenmerken van 
een onderdeel. Oit kunnen kenmerken zijn die betrekking hebben op de 
vorm, men spreekt van vormclassificatie, of kenmerken die betrekking 
hebben op de wijze van produktie, men spreekt van bewerkingsc1assificatie. 
Uiteraard is een codegetal dat beide kenmerken bevat ook mogelijk. 
Elke positie van het codegetal is dus gerelateerd aan een bepaald te 
coderen aspect van het onderdeel. In de praktijk wordt vrijwel steeds voor 
de code gebruik gemaakt van cijfers. Het verwerken met behulp van de 
computer is hierdoor zeer eenvoudig. 

Van vitaal helang voor de effectiviteit van een coderingssysteem is de 
sleutel. Oeze sleutel bestaat meestal uit een stelsel van definities en 
afspraken waarmee de coderingswaarden zo eenduidig mogelijk kunnen 
worden bepaald, zie figuur 5.10. In de praktijk blijkt dat dit meestal geen 
eenvoudige zaak is en dat systemen die in de mechanische produktie 
gebruikt worden vaak een groot aantal jaren nodig hebben om van 
tegenstrijdigheden bevrijd te worden. Oit is namelijk pas het geval als 
bijna alle mogelijkheden ook inderdaad zijn opgemerkt. Systemen die reeds 
in een aantal gevallen praktisch gebruikt zijn, zullen daardoor eerder 
geaccepteerd worden dan een nieuw systeem en ze zullen daardoor nog 
meer aan gebruikswaarde winnen. Oit is mogelijk de reden dat maar zeer 
weinig systemen op uitgebreide schaal in de praktijk worden toegepast. 

Een van die toegepaste systemen is MIClASS (Metaal Instituut ClASsifica
tie Systeem), een GT-systeem ontwikkeld bij het Metaalinstituut van het 
mo. Het vermelden van dit systeem komt niet (alleen) voort uit een 
gezonde dosis chauvinisme, maar ook uit het feit dat dit systeem in de 
V.S. verreweg het meest gebruikt wordt (o.a. bij General Dynamics, John 
Deere, General Electric). Verder gebruiken ook Rolls Royce (U.K.) en 
Aerospatiale (Frankrijk, voor het coderen van de onderdelen van de Airbus 
A-320) MIClASS ais GT-systeem. 
Het codegetal volgens MIClASS bestaat uit maximaal 30 cijfers, posities. 
BIke positie kan de waarde 0 tot en met 9 hebben, zo kunnen dus 10 
verschillende hoedanigheden worden weergegeven. Oe eerste 4 posities 
beschrijven de vorm en de relatie met de bewerkingsmethoden. Oe volgende 
posities geven informatie over afmetingen, nauwkeurigheid, materiaal, 
produktievolgorde, seriegrootte en andere informatie die voor de gebruiker 
van belang is, zie figuur 5.11. Zo behoeven onderdelen met eenzelfde 
codenummer niet exact gelijk te zijn, maar ze zijn wei gelijksoortig. 
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Figuur 5.10: Voorbeeld coderingssleutel. 
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Met behulp van een 12-cijlerige code beschrijft MICLAS 013 
tekenlng- en bewerkingsafhankelijke karakteristieken van elk 
onderdeel: 

• hoofdvorm, 
• vormelementen, 
• stand van de vormelemenlen 
• hoofdafmeting', ' 
e verhouding van afmetingen (volume), 
e maat- en vormtoleranties, 
• bewerkbaarheid van het materiaal, 

I 
afmetingen 

Desgewenst kunnen nog 18 posities meer worden gebruikt ten 
behoeve van bedrijfsafhankelijke informalie, zoals: 

• seriegrootte • 
• vereiste bewerkingen. 
• verdere detaillering van vorm- en 

bewerkingsinformatie. 
eenz. 

)e opbouw van bat dassificiltifttlWlllller volgenlS Met.aa1ins~i tuut ~(, 

("leLAS) 

lim"' 5.11: OpbOUW classiJicatienummer. 

5.6J MosliJkheden 

Hieronder wordt, per afdeling, besproken wat de mogelijkbeden zijn van 
groepentechnologie. 
1] De ontwerp afdeling. 

Op de ontwerpafdeling is bet nu mogelijk een nieuw onderdeel met 
bebulp van een ruwe scbets met hoofdmaten te classificeren en met het 
codenummer in het onderdelenbestand na te gaan of er al eens 
gelijksoortige onderdelen zijn gemaakt. Wanneer de code van een nieuw 
onderdeel reeds voorkomt, kan de tekening worden opgezocht (op een 
CAD-systeem gaat dit heel eenvoudig) en mogelijk worden gebruikt. 

Veel belangrijker is eigenlijk dat informatie en aanwijzingen, die vaak 
uit ervaring naar voren zijn gekomen (via schade en schande) weer ter 
beschikking staan van de ontwerper. In de praktijk is gebleken dat in 
bet onderdelenspectrum van bedrijven delen voorkomen die veel gebruikt 
worden en een grote overeenkomst vertonen. Men noemt een groep van 
deze geUjksoortige produkten weI een familie. Wanneer een nieuw 
produkt op basis van zijn codenummer tot een bepaalde familie behoort, 
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lean meteen standaardinfonnatie met betrekldng tot die familie aan de 
oonstructeur worden aangeboden. Ook is bet mogelijk om een tekening 
als standaard voor te schrijven voor een gebele familie. Met bebulp van 
deze standaardisatie wordt bet totale onderdelenspectrum aanmerkelijk 
verkleind. 

2] De werkvoorbereiding. 
Op de werkvoorbereiding is bet mogelijk, met behulp van bet classifica
tienummer van een nieuw produkt, bestaande (en dus beproefde) produk
tieprocessen terug te vinden die, soms met een kleine wijziging, 
gebruikt kunnen worden. Ook is bet mogeUjk via analyses veel voor
komende volgordes van produceren te vinden. De produktiewijze wordt 
dan tot standaard bewerkingsafloop verklaard. 

3] De werkvloer. 
Onderzoek in een functioneel ingericbte machinefabriek toonde aan dat 
40% van de totaal beschikbare tijd verloren gut aan omstellen. AI dit 
tijdverlies kost gigantische bedragen. Oplossing van dit probleem wordt 
gezien in het imiteren van de massafabricage. Dit kan door: 
- Produktseries die verspreid over een jaar voorkomen samen te voegen 

tot 1 serie. Dit leidt echter tot doorlooptijdverlenging, extra opslag
kosten, risico door wijzigingskans van het produkt, enz. en is dus 
niet zinvol. 

- Produktieseries bestaande uit produkten uit dezelfde familie voor bijv. 
de komende week samen te voegen. Met behulp van deze scbijnseries 
kan op een deel van de insteltijd bespaard worden. 

- lmitatie fabricagelijnen bij de massafabricage, zie figuur 5.11. Een 
fabricagelijn produceert een beperkt aantal onderdelen, waarbij de 
bewerkingen altijd een vaste volgorde hebben. Het equivalent van de 
fabricagelijn is voor de kleine-serieproduktie de fabricagegroep. 
Machines van verschillende soorten worden bijeen geplaatst. Ze 
vonnen een functionele eenheid, een work-cell, waarin onderdelen 
gebeel compleet kunnen worden bewerkt. De volgorde van de 
bewerkingen in een work-cell kan per onderdeel verschillen, zie 
figuur 5.11. Met de hulp van groepentechnologie lean zo'n work-cell 
worden ingericht. Door gebruik te maken van work-cells worden de 
doorlooptijd en de insteltijd sterk gereduceerd, is de transportweg 
korter en is het gelnvesteerde kapitaal in onderbanden werk lager. 
Verder leert de ervaring dat er minder uitval optreedt en de 
werksfeer verbetert: a1s team wordt binnen een work-cell een 
compleet produkt gemaakt, waarvoor het team verantwoordelijk is, 
tevens is er meer variatie in het werk. 

--- STUDYTOUR'88 -------------- 225 --



- VOORSTUDIE ---------------

. 
--

-~ + 
I~~ ~ 0 ~ 0 ~L-~ 

.. ~ 

~ ~ ~ @] 0L-~ ~ 0 

3rlJel's 1 ay out 

FV:u«r 5.11: Ymchillende typen van tay..out. 

__ 226 ---------- STUDYfOUR'88 --



-- Technische Bedrijfsvoering -----------------

4] Informatie management 
Het is mogelijk informatie te genereren die bet nemen van management
beslissingen ondersteunt Zo is bijvoorbeeld bij de aanscbaf van 
(kostbare) gereedscbapswerktuigen eenvoudig na te gaan boeveel uren 
werk er per jaar is voor een machine van een bepaald type en bepaalde 
afmetingen. De praktijk leert namelijk dat machines veelal 'te groot' 
worden gekocht om maar zeker te zijn dat, dat grote onderdeel (dat 
mogelijk maar eenmaal per jaar voorkomt) ook kan worden bewerkt. 
Met bebulp van bet gegevensbestand kan worden aangetoond dat werk 
aan onderdelen groter dan een bepaalde maat zo beperkt is, dat men 
het beter kan uitbesteden. De dan gefundeerd gekozen kleinere machine 
is goedkoper en tevens beter gescbikt voor die maat onderdelen, die 
erop moet worden bewerkt. 

5.6.4 Toepassinl van GT 

De toepasbaarbeid van GT in een produktiebedrijf is zinvoller, naarmate in 
bet produktieproces grotere hoeveelheden verschillende werkstukken voor
komen. Hoe uitgebreider en onoverzicbtelijker de 'rijstebrij' is, des te 
nuttiger is de toepassing van GT. De bedrijven waar GT tot nu toe met 
zeer veel succes is toegepast zijn vliegtuig- en machinefabrieken waar zeer 
veel verschillende onderdelen (tot bijv. weI 50.000) in kleine series (van 
gemiddeld bijv. 2-5 stuks) worden gefabriceerd. De problematiek in deze 
bedrijven maakte de succesvolle toepassing van GT bij voorbaat al 
bijzonder kansrijk. Omdat in de produktie van mechanische onderdelen de 
meeste toepassingen van GT hebben plaatsgevonden, is GT in het vooraf
gaande met betrekking tot deze industrietak besproken. Andere industrieen 
waar GT met voordeel zou kunnen worden toegepast zijn bijvoorbeeld de 
chemische industrie waar veel verschillende produkten in kleine batches 
worden aangemaakt en die produktiebedrijven van kunststof produkten, 
waar steeds weer nieuwe onderdelen in beperkte series worden geprodu
ceerd. In beide industrieen beeft het voordeel te zoeken naar een in het 
verleden succesvol verlopen, gelijksoortig produktieproces, waarvan de 
parameters gebruikt kunnen worden om bet nieuwe proces zeer snel te 
optimaliseren. 

5.6.5 Invoerinlsprocessen van GT 

GT verandert de normale procedures in een afdeling. Het blijft ecbter niet 
beperkt tot een afdeling. Op vrijwel alle plaatsen in bet bedrijf zullen 
veranderingen optreden, a1s GT wordt ingevoerd. Slechts wanneer iedere 
afdeling zich aanpast aan de nieuwe situatie, die ontstaat door invoering 
van GT, kan GT met succes leiden tot: doorlooptijdverkorting, produktivi-
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teitsverhogin& kostprijsverlaging. Door de grote invlood op bet interne 
bedrijfsgebeuren wordt GT met recht gezien aIs de aanzet tot cen nieuwe 
managementfilosofie. 

Het uitwerken van een invoeringsplan zal top-down gebeuren. Het plan zal 
mooten passen in bet totale automatiseringsplan van bet bedrijf. De 
uitvooring zal ecbter bij voorkeur bottom-up plaats vinden. 

5,6,6 De toekomst VII GT 

De laatste jaren is de interesse voor GT toogenomen. Allereerst kunnen de 
kosten voor bedrijven door toepassing van GT beperkt worden. Met bebulp 
van GT worden voorraden en onderbanden werk gereduceerd en kan er 
sneller op de marktvraag gereagcerd worden. 

Ben tweede punt is de ontwikkeling van de flexibele fabricage-cel 
(enigszins te vergelijken met een geautomatiseerde work-cell). Zonder 
toepassing van GT-metboden is eigenlijk niet good na te gaan voor welk 
deel van bet onderdelenpakket een flexibele fabricage-cel zinvol is. Verder 
is het zo, dat gebruik van GT kan leiden tot een juiste keuze van 
machines en systematiek, afgestemd op bet te bewerken produktenpakket. 

Ben derde aspect is bet gebruik van nieuwe tecbnologieen als CAD/CAM. 
Het nut van een geintegreerde aanpak is allang aangetoond, ook by bet 
werken met bebulp van de computer. De integratie wordt weI aangeduid als 
elM (Computer Integrated Manufacturing). Ecbt algemeen bruikbare CIM
systemen zijn er eigenUjk nog niet. Tach is bet contact ontwerp
werkvoorbereiding - produktie van uitermate groat belang. Via GT is het 
nu reeds mogelijk de ontwerper met behulp van het codenummer een 
inzicht te geven in de optimale produktiemogelijkbeden voor onderdelen 
gelijksoortig aan betgeen bij wil gaan ontwerpen. Zo zal ontwerpen niet 
langer 'uitvinden' zijn, maar meer en meer verschuiven naar het opzoeken 
van de meest rationele oplossingen aan de hand van de in bet bedrijf 
beschikbare kennis, ervaring en fabricagemogelijkbeden. 

De taak van de werkvoorbereider za1 veranderen. De werkvoorbereiding zal 
zicb, in plaats van met werkbonnen en bewerkingsplannen, steeds meer 
gaan bezigbouden met het systematisch analyseren van produkten, 
onderdelen en fabricageprocessen gericbt op verbetering van bet ontwerp, 
met gericbte investeringen en met systematiscbe verbetering van de 
produktiviteit van bet fabricageproces. Op den duur zou men zelfs kunnen 
denken aan een standaardisatie, met bebulp van GT, van vormelementen, 
die good binnen de produktiemogeUjkbeden van bet bedrijf passen en 
waarmee de ontwerper zijn onderdelen kan componeren. Op deze manier 
kan GT meewerken aan de integratie van ontwerp en produktie. 
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5.7 Fiexibele Produktie Automatiserinl 

5.7.1 Inleldiu 

Deze samenvatting heeft tot doel een beknopte uitIeg te geven met 
betrekking tot tlexibele produktie automatisering, verder af te korten als 
FP A Hierbij dient het (her)ontwerpen van produktieorganisaties als 
leidraad. 

Produktietechniek, produktiebeheersing en arbeidsorganisatie bepalen in 
onderlinge samenbang de mate waarin een produktiesysteem, vanuit het 
gezichtspunt van de produktiebeheersing, tlexibiliteit en kwaliteit van de 
arbeid, is aangepast aan nieuwe eisen aan dit systeem. De analyse van een 
produkt vanuit zowel een markttechnisch als een produktietechnisch 
oogpunt vormt de basis voor een tlexibel en beheersbaar herontwerp van 
het fabricageproces. Het verzamelen en ordenen van gegevens blijkt een 
knelpunt op weg naar FP A 

Flexibiliteit van de produktie hangt niet aIleen af van de tlexibiliteit van 
de toegepaste machines, maar kan pas worden gerealiseerd als de organisa
tiestructuur en het arbeidspotentieel zich tlexibel opstellen. De ondeme
mingsstrategie geeft de stimulans waardoor het produktieproces steeds 
tlexibeler wordt. Daar het produktieresultaat een functie is van een 
optimale beheersing van aspecten in hun samenbang, is een integraal 
ontwerpbeleid noodzakelijk. 

Integraal --to
herontwerp 

knelpunten 
albeidsmarkl 
afzelmaflll 

Fizuur 5.12: Schema van een integraal ontwep. 

kwaliti:lI van 
dearbtlid 

nexibiliten 

De praktijk leert dat reeds door een hergroepering van bestaande produk
tiemiddelen tezamen met een aangepaste wijze van produktiebesturing de 
tlexibiliteit van een produktieproces aanmerkeUjk wordt verbeterd. Pas na 
het realiseren van een tlexibele produktie organisatie ontstaat de 
mogelijkbeid tot het zinvol inzetten (invoeren) van flexibele produktiemid
delen. 
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5.7.2 Conventioneie Itroduktiestrueturen en hun kenmerken 

In de industrie vindt men hoofdzakelijk twee soorten produktiestructuren, 
te weten de lijnstructuur en de functionele structuur. 

. . . . . . .. 
Fi",", 5.11: Lijnat1Uctuul'. 

De lijnstructuur bevat de volgende positieve en negatieve kenmerken, te 
weten: 

- Benvoudige stationshandelingen. 
Dit argument wordt tegenwoordig gehanteerd, omdat eenvoudige, 
repeterende handelingen eenvoudig te automatiseren zijn. Hierbij zijn 
echter weI veel produktiemiddelen (machines) nodig. 
Relatief korte afleverintervallen. 
Ben lijn heeft veel stations, met korte cyclustijden, waardoor korte 
afleverintervallen ontstaan. Hierdoor ontstaat voorraadvorming aan het 
begin en het einde van het proces. 
l..ogistieke oomplexiteit. 
V oor elk station is er een afleveradres van specifieke material en. 
Systeemverliezen. 
Er ontstaan systeemverliezen door verschillende bewerkingstijden. 
Door omstelling ontstaan grote balanceerverliezen. 
Storingsgevoeligheid. 
Bij storing op een station ligt de hele lijn stU. 
Geringe volumetlexibiliteit. 
De capaciteit van een lijn wordt bepaald door het aantal stations. 
Herhalingseffect. 
Door korte cyclustijden en vaste handelingen per station kan dit 
effect uitgebuit worden, maar de winst aan bewerkingstijd kan weer 
verloren gaan aan toenemende balanceer-, storings- en verzuimver
liezen. 

- Lage kwaliteit van het werk. 
Door de vele stations ontbreekt overzicht over de procesgang en is 
werkelijke kwaliteitsbeheersing onmogelijk. 
Iijnstress. 
Door de eentonige ongeschoolde arbeid dient men te rekenen met 
een tweemaal zo hoog verzuim. Vanwege de verstorende effecten 
(inzetten van vervangend personeel e.d.) treden aanzienlijke verliezen 
op. 
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FiJmur 5.14: Functiollele stlUctuur. 

De functionele structuur treft men aan in die situaties waarin het 
produktieprogramma zeer gevarieerd is. De fabricagestructuur is opgebouwd 
uit afdelingen die op een bepaalde bewerkingssoort gespecialiseerd zijn. 
Bekend en berucht zijn de lange doorlooptijden; vaak hanteert men, 
ongeacht de bewerkingstijd, de regel: Ben bewerking per week per order. 

De functionele structuur heeft de volgende kenmerken: 
• Optimale beheersing van bewerkingstechniek door specialisatie van 

het personeel. 
• Flexibele routes van de order. 
· Veel orders tegelijkertijd in bewerking vanwege optimale bezetting. 
- Complexe koppelingen tussen de afdelingen vanwege de uiteenlopende 

routes van de orders. 
- Complexe sortering van de orders naar de afzonderlijke bewerkings

stations binnen elke afdeling, waar een maximale en gelijkmatige 
bezetting gewenst is. 

- Complexe hersortering van de componenten naar de order waartoe zij 
behoren. 

- Grote balanceerverliezen per order. 
- Lange -doorlooptijden en onbetrouwbare levertijden. Ben bewer-

kingstijdpercentage van 5% is normaal. 
- Per bewerking per afdeling parallelle bewerkingsplekken, dus geen 

mogelijkheid tot teamvorming op basis van gemeenschappelijke 
eindverantwoordelijkheid. 

- Geen overzicht over de procesgang. 
- Samenhang tussen de produktcomponenten (kwaliteit) is niet te zien. 
- Lage doorlooptijd ten gevolge van de produktiestructuur. 
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Beide structuren hebben gemeen.schappelijk dat zij uitgaan van de optima
lisering van deelaspecten. Zij kwamen tot stand in een tijd dat levertijd, 
doorlooptijd, kwaliteit van de arbeid en flexibiliteit niet van primair belang 
waren. Beide structuurvormen voldoen niet meer aan de tegenwoordige 
produktiesysteemeisen: flexibiliteit, beheersbaarbeid en kwaliteit van de 
arbeid. 

5.7.3 FJexJbele Produktie Automatiserina 

De term flexibele produktieautomatisering lean misleidend zijn, omdat de 
suggestie gewekt wordt dat het gaat om uiterst flexibele produktiemiddelen. 
De juistbeid van deze bewering is afhankelijk van het gekozen referentie
punt. In ieder geval is flexibiliteit van toepassing op een aspect, te weten 
programmeerbaarbeid van bet middel. In enge zin lean men FP A definieren 
a1s de automatisering in het fabricagetraject. In ruime betekenis kan FP A 
worden omschreven aIs het gebruikmaken van computerondersteuning in bet 
gebele traject van ontwerp tot aflevering. Ben algemene aanduiding 
biervoor is Computer Aided technology (Zoals CAD, CAM, enz.). 

Belangrijke eigenscbappen van FP A zijn: 
- Integratie. Bijvoorbeeld bet uitvoeren van verscbillende bewerkingen 

op een produktiemiddel. 
• Vrije programmeerbaarheid. 
• Produkt-onafhankelijkheid. 

Deze laatste twee eigenschappen worden onder meer beperkt door het 
toegangsgebied (marktsegment) en de randapparatuur. 

Door bovengenoemde FP A-bouwstenen samen te voegen ontstaan flexibele 
fabricage-eenheden. Ben bekende indeling, in volgorde van integratie, is de 
volgende: 
1] Flexibele fabricagemodule. 

Basiseenheid: een machine. 
2] Flexibele fabricage-cel. 

Enkele met elkaar samenwerkende machines. 
3] Flexibel fabricagesysteem. 

Complete combinatie van machines, waannee een gevarieerd pro
duktiepakket gemaakt kan worden. Kenmerkend is de verregaande 
geautomatiseerde besturing. 
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Om met succes een FP A systeem te kunnen realiseren, geldt een aantal 
voorwaarden. Ten eerste dient men het bewerkingsproces te beheersen. Om 
een overzichtelijk en beheersbaar produktieproces te behouden dient de 
flexibiliteit systematisch te worden ingebouwd. A1s laatste is een goede 
samenwerking van vitaal belang. Degenen die zich vanuit verschillende 
disciplines bezighouden met produktieautomatisering kunnen een goede 
onderlinge communicatie niet ontberen. Dat dit moeilijk zal zijn, bijvoor
beeld vanwege een verschillend jargon, behoeft geen betoog. 

5.7.4 Funktle-eisen van een produktle I1steem 

Onder functie-eisen verstaan we de eisen die gesteld worden aan de 
resultaten. Ben bedrijf dat in staat is te voldoen aan de vraag naar 
wisselende hoeveelheden van wisselende soorten en varieteiten van 
produkten is flexibel. Als dit bovendien snel en betrouwbaar gebeurt, is het 
resultaat kennelijk ook goed beheerst. 

Van een bedrijf eist men derhalve flexibiliteit, beheersbaarheid en kwaliteit 
van de arbeid. Bij flexibiliteit kan men denken aan trefwoorden zoals 
kwantitatieve en kwalitatieve flexibiliteit, capaciteits-, volume-, produkt
soorten en varieteitenflexibiliteit. De inhoud van deze steekwoorden is 
triviaal. 

Bij produktiebeheersing zijn drie essentiele aspecten te onderscheiden: 
- Ben beheersbehoefte. 

De varieteit aan hoeveelheden en soorten van orders en de mogelijke 
procesafwijkingen tijdens de fabricage veroorzaken een behoefte aan 
mogelijkbeden voor omstellen en corrigerend ingrijpen. 

- Beschikbare beheersmogelijkbeden. 
Met beheersmogelijkbeden wordt de aanwezige regelcapaciteit bedoeld. 
De mogelijkbeden die ter beschikking staan om de procesgang te wij
zigen of te corrigeren. 

- Het effectief en efficient gebruik van beheersmogelijkbeden. 

Produktiebeheersing heeft uiteraard als noodzakelijke voorwaarde dat op 
elk moment de beheersbehoefte bekend is en de juiste beheersmogelijkbe
den beschikbaar zijn. De vraag is echter of de mogelijkbeden ook 
daadwerkelijk worden benut. 

Kwaliteit van de arbeid toetst men aan de hand van het aantal, door het 
proces 'geproduceerde', zieke of ongeinteresseerde mensen. Hierbij is de 
arbeidsvoldoening geen goede maatstaf. Uit de praktijk is gebleken dat 
ongeacht de werkomstandigheden een tevredenheidspercentage van ongeveer 
75% standaard is. In deze context dient men te denken aan termen als 
vervreemding, betrokkenheid, sociale waardering, enz.. Arbeid kan men 
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opgebouwd denken uit twee functies; een regelfunctie die activiteiten 
selecteert en een uitvoerende functie die activiteiten realiseert. Door 
mensen bij bet werk te betrekken zullen de stresscondities afnemen en 
neemt de kwaliteit van de arbeid toe. 

Hieruit blijkt opnieuw dat men bij bet ontwerpen van een flexibel 
produktieproces uit moet gaan van een integraal perspectief. 

5.1.5 Ontwemstrateale 

In de vorige paragraaf zijn de pnnclpes voor flexibiliteit, beheersbaarheid 
en kwaliteit van de arbeid in onderlinge samenhang besproken. De ontwer
per brengt orde aan in het ontwerpproces door de zaken achtereenvolgens 
te zien op verschillende niveau's van detaillering. Men ontwerpt de 
produktiestructuur van grof naar fijn: van macroniveau via meso- naar 
microniveau. Hierbij valt de macrogrens samen met de begrenzing van het 
totale systeem.. Meestal is dit de fabriek in zijn geheel. Het mesoniveau 
bevat logisch gekozen ondergroepen zoals bijvoorbeeld een bewerkings
groep. Op microniveau kijkt men naar de onderdelen van een produktie
proces en bun koppeling. Het gaat dan om machinekeuze, layout en het 
ontwerpen van taken en functies. 

Op macroniveau is de ontwerpstrategie parallelliseren. Op dit niveau wordt 
bezien of de orders in homogene families kunnen worden gesorteerd. A1s 
dit het geval is wordt de produktiestructuur vereenvoudigd en de beheers
baarheid vergroot. Er zijn in hoofdzaak vier sorteerprincipes: 

- Sectorgroepen. 
Identieke produkten, verdeeld in paralleUe stromen, die aan verschil
lende marktsectoren gekoppeld zijn. . 

- Produktgroepen. 
Verschillende produkten of produktvarianten worden in corres
ponderende parallelle stromen gefabriceerd. 

- 80/20 Groepen. 
Het kan blijken dat 80% van het ordervolume 20% van de ordervarian
tie bevat. Het kan dan zinvol zijn deze relatief constante stroom 
parallel te ontwerpen aan een stroom 'varia'. 

- Minifabrieken. 
Hierbij wordt de capaciteit verdeeld over meerdere parallelle identieke 
stromen. 

Op mesoniveau is de ontwerpstrategie segmenteren. De op macroniveau 
ontworpen parallelle stromen moeten worden gestructureerd door bewerkin
gen te groeperen in segmenten. Hierbij heeft een segment gemeenschappe-
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lijke input- en output adressen, is het onderling aangewezen op een nauwe 
samenwerking en is de groep overzichtelijk. Hierdoor ontstaat natuurlijke 
homogeniteit. 
Op microniveau is de strategie het inbouwen van operationele flexibiliteit. 
Door parallellisering en segmentering is de inputvarieteit per stroom en 
per segment gereduceerd. Hierdoor is de beheersbehoefte begrensd en 
kunnen de regelmogelijkbeden worden vergroot. 

Tezamen leiden deze maatregelen tot een versterking van de beheersbaar
heid en de flexibiliteit. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de vraag aan 
welk soort flexibiliteit men behoefte heeft en kunnen de eisen aan de aan 
te schaffen produktieapparatuur scherper worden geformuleerd. Dit leidt 
tot een verbetering van de effectiviteit en de efficiency van de investe
ring. 

Ben flexibele produktieorganisatie wordt ten opzichte van conventionele 
fabricagestructuren getypeerd door de term 'stromingsgewijze produktie'. In 
onderstaand schema worden enkele eigenschappen van stroomsgewijze 
produktie ten opzichte van conventionele structuren nog eens samengevat. 

Kenmerken van stroomsgewijze prOduklie 

archltectuur- lijnstructuur ....... Stroomsgewijze ~ funktlonele structuur 
aspecten produktie 

veel stations, een weinig stations, funktionele afdelingen, 
man per station, 01 bewerkingen gebun- per afdeling geisoleer-

groeperlngs- paraUeUe werk- deld in een gemeng- de paralalle werkplekken 
principe an per de produk\legroep: 

n hoofd- en nellentakeli 

bewerkings- een bewerking groepoewe~lngen een bewerkingssoort 
principe per station per gemengde per afdeting 

produktiegroap 

koppellngs-
gestruktureerd: gestruktureerd: ongestruktureerd 
een route, een meerdere routes, 

principe richting, star, niet een richting. 
regelbaar flexibel 

regulerlngs- periodiek off· line kontinu on-line, periodiek off-tine 

principe meekoppelend mee- en terug- meekoppelend 
koppelend; 
interakliof 

FU:uur 5.15: Kenmerken van stroomsgewijze produktie. 
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5.8 TQEKOMS'IYERWACHTINGEN VOOR EUBOMANAGEMENT 

5.8.1 Inleidin& 

In de afgelopen 20 jaar bebben zicb in de industrie grote veranderingen 
voorgedaan zodat men bijna van een tweede industriele revolutie kan 
spreken. In september 1986 werd in Stuttgart een congres gehouden over 
de veranderingen, die de laatste decennia plaatsgevonden hebben in, en de 
toekomstverwacbtingen over teclmische bedrijfsvoering. 

Dit artikel, gebaseerd op de artikelen van C. Kooy, R. Lindholm, J.G. 
Balkenstein, R. Burger en HJ. Bullinger, zal proberen een beeld te 
scbetsen van de zaken die tijdens dit congres naar voren zijn gekomen. 

5.8.2 Van 'sellen-market' naar 'buyers-market' 

Tot voor kort was bet zo dat het scala aan de consument aangeboden 
produkten, bepaald werd door de producent. Bebter, sinds begin zeventiger 
jaren begon de koper eisen te stellen aan de produkten en ontstond er een 
vraag naar nieuwe produkten, zodat men een marktverscbuiving van 
aanbod- naar vraag-markt kon waarnemen. Deze sterke verandering is een 
van de oorzaken die geleid hebben tot: 

- Vermindering van de levensduur van produkten. 
- Vergroting van bet assortiment. 
- Verkleining seriegrootte. 
- Streven naar kwalitatief betere produkten. 
- Verkorting van de levertijd. 

Uit bet bovenstaande wordt duidelijk dat bet idee dat slecbts 'grote-serle
bedrijven' optimaal kunnen functioneren verouderd is. Een dergelijk 
systeem is star (men kan niet voldoende op marktveranderingen inspelen) 
en de grote. tussenvoorraden zijn erg kostbaar. 

5,8.3 'TecknolQlische reyolutie' 

Deze door de marktverandering ontstane gevolgen zijn vooral mogelijk 
geweest door de grote ontwikkelingen die zicb voorgedaan bebben in de 
tecbniek, en in bet bijzonder in de micro-elektronica. Het zijn deze 
ontwikkelingen die voor een grote uitbreiding van de communicatie en 
teehniscbe mogelijkbeden gezorgd bebben (met name computer gestuurde 
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universele prOOuktiemiddelen, zoals een CNC-draaibank, zorgen voor een 
hogere flexibiliteit hetgeen in de modeme technische bedrijfsvoering erg 
belangrijk is). De technologische ontwikkelingen verlopen steeds sneller en 
voorlopig is hierin geen verandering te verwachten. 

5.8.4 IntemationaJe bedrijfsontwikkelin& en de cOncurentieyerhoudin& 

Veel bedrijven, die een groot deel van de industriestructuur uitmaakten, 
zijn plotseling niet meer in staat te concurreren in de steeds harder 
wordende concurrentiestrijd. Vele factoren zijn voor deze verandering 
verantwoordelijk zoals nieuwe bedrijfsmogelijkbeden, ontstaan door de 
technologische ontwikkelingen, nieuwe marktbehoeften, veranderde kosten
relaties en deviezenverhoudingen, en toegang tot strategische bronnen. 

Het sleute1woord is flexibiliteit 

Om als ondememing te overleven in de hevige concurrentiestrijd, is het 
noodzakelijk dat zij zich aan de frontlijn van de technologische ontwikke
lingen handhaaft, zOOat zij geen technologische achterstand oploopt en met 
een machinepark 'opgescheept' zit dat niet op de bedrijfsmogeUjkbeden 
van morgen afgestemd is. Het gaat erom strategieen en bedrijfssystemen te 
ontwikkelen die erop gericht zijn sneller dan de concurrent nieuwe 
marktmogelijkbeden te benutten. 

Bear bet hmgs' 
zentrum 

CNC -Mas chine 

I bi. 2 00 100 800 
nied..-ich mittel hoch 

Anz.hl unterschiedlicher 
WerkstOcke 

Firuw 5.16: Velband tussen seriegrootte en flexibiliteit. 
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5.8.5 Behoefte aan yemmten van marJd- en lduteDCoutacteB 

Om snel op de markt te kunnen reageren, en dus flexibel te zijn moeten 
er nauwe contacten met de klanten en de markt onderhouden worden. 
Tevens is het belangrijk dat een produktiesysteem een geintegreerd deel is 
van een goed afgewogen bedrijfssysteem, zodat aan de volgende eisen 
voldaan kan worden: 

• Bezitten van de vaardigheid nieuwe bedrijfsmogelijkbeden te ontdek
ken en te gebruiken. 

- De vaardigheid om klanten, bij verscherpende concurrentie, tevreden 
te stellen. 
De vaardigheid om van markt en klanten ontvangen impulsen in een 
aanpassing binnen het eigen bedrijfssysteem om te zetten. 

5,8,6 van industrie· naar dienstverleninasmaatschallpij 

Een ondememing die niet meer in staat is om op voldoende wijze te 
concurreren kan d.m.v. het vedeggen van de activiteiten of het verlenen 
van bepaalde diensten zijn concurrentiepositie sterk verbeteren. Zo heeft 
bijv. de dieselmotorenafdeling van de firma Schulzer de aandacht verlegd 
van het produceren van dieselmotoren naar het produceren van prototypen 
voor derden en het gasdistributiebedrijf AGA in Zweden begon naast het 
leveren van aardgas ook met het verlenen van service, in de vorm van het 
oplossen van problemen bij hun klanten, en hebben op deze wijze de 
gasafname kunnen verdubbelen. 
De ontwikkeling van industrie- naar dienstverleningsmaatschappij voltrekt 
zich op drie manieren, n1.: 
1] De pure produktie van diensten heeft zich de laatste 20 jaar sterk 

vergroot. 
2] De inzet van diensten in grote delen van de industrie is markant 

gestegen. 
3] Ontwikkelingen binnen de hi-tech industrie vereisen een service

produktie (tussen bedrijven onderling). 

5,8.7 De mens in een ondememina wordt belanarijker 

Door de sterke toename van serviceproduktie neemt de betekenis van de 
mens toe, want de kwaliteit van de geleverde service hangt af van de 
persoon die de service verleent. Hierbij zijn zowel de kennis als de 
persoonlijke eigenschappen van de dienstverlener van groot belang. 

Maar ook bij gedecentraliseerde bedrijfsorganisaties zijn medewerkers 
direct bij de bedrijfsbezigheden betrokken. Dit houdt in dat iedere 
medewerker het bedrijf moet kennen zodat men nauw betrokken is bij het 
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bedrijf en er een sterke samenborigheid bestaat tussen de leiding en de 
collega's. Deze instelling maakt het mede mogelijk dat medewerkers op 
verscheidene plaatsen ingezet kunnen worden (job-rotation), dit in 
tegenstelling tot de opvatting dat routinehandelingen tot de grootste 
effectiviteit zouden leiden. 

5.8.8 Rerst oaanisatie dan techniek 

Een goede organisatie is erg belangrijk; deze tan zelfs een gebrek aan 
competentie en ervaring compenseren. Organisaties zijn algemeen, waarbij 
het niet uitmaakt op welk niveau het zich afspeelt, a1s structuren weer te 
geven en deze structuren kenmerken zich door hun topologie. 

,-
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Fizuur 5.17: Topo/ogieln van mganisaties en hun inUrpretatie. 
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Bij de firma Schulzer, die over vele filialen beschlkt, kwam de vraag naar 
wren of men de organisatie centraal zou houden of niet Men beeft 
uiteindelijk gekozen voor een centrale, die de communicatietussen de 
filialen regelt en die zicb bezig hoodt met technologisch onderzoek, zodat 
hetonderzoek dat door eenenkele dochterondememing niet te bekostigen 
is, nu weI uitgevoerd tan worden. 
Suiten dezetwee functies, functioneren alle filialen zelfstandig. Dit laatste 
is ook bij andere bedrijven waar te nemen; de afdelingen krijgen hun eigen 
verantwoordelijkheid (verbreding van de organisatie) en bebben een grotere 
bewegingsvrijbeid zodat men eenvoudiger op marktveranderingen tan 
Teageren. 

Het beheersen van de infoanatiestroom: het compositorisch schema 

Om tot een goede organisatie te komen is bet belangrijk dat de commuru
catie (dus ook de informatiestroom) tussen afdelingen good verioopt. De 
organisaties zijn echter dermate complex geworden dat er een behoofte 
ontstond deze informatiestroom te beheersen. 

Op de Technische Uruversiteit Eindhoven heeft men nch beziggehouden 
met het ontwikkelen van een systeem waarmee men op een melle en 
eenvoudige manier deze informatiestroom vast tan leggen. Het resultaat 
van het onderzoek is bet zgn. compositorisch schema (zie figuur 5.18) 
welke aangevuld wordt met de informatiematrix. 

M.h.v. deze methode kan men de informatiestroom, bier in de vorm van 
een formulierenstroom, tot de helft (of zelfs meer) reduceren. De nadruk 
moet echter gelegd worden op het feit dat met deze methode de informatie 
beheerst tan worden en daarmee wordt aan de primaire eis voor een goode 
planning en produktiesturing voldaan. 

5.8.9 Bet JDBna:ement va. listereg eD da' van moreen 

De gescbetste veranderingen hebben er voor gezorgd dat de opvattingen 
over management de laatste 20 jaar aanzienlijk veranderd zijn. Om de 
verschillen duidelijk te maken volgen hieronder de hoofdkenmerken van 
beide opvattingen kort en abstract 
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Figuur 5.18.' Het compositorisch schema. 
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- Het management van gisteren: 
* De manager beschouwde het industriele produktiesysteem als een 

machine met zowel mechanische als menselijke componenten, zonder 
onderscheid tussen beide componenten te maken. 

,. De manager bepaalde van te voren hoe een systeem moest functione
ren. 

* V ooraf werd bepaald hoe de verschillende delen van een systeem 
moesten gaan functioneren en men probeerde een zo groot mogelijke 
routine in te passen. 

,. Ben controlesysteem moest ervoor zorgen dat de reeds bepaalde 
arbeidsmethoden gehandhaafd konden worden. 

,. De menselijke componenten werden minder beloond indien het 
produktiesysteem niet naar behoren draaide. 

- Het management van morgen: 
,. De nieuwe manager bekijkt de bedrijfsorganisatie als een complex, 

levend systeem. Wanneer men over een ondememing spreekt heeft 
men het over de mensen in de organisatie. 

* I.p.v. routine wordt de nadruk verlegd naar het stellen van een doel. 
,. De centrale opgave van een manager is de ideevorming in een 

ondememing te leiden; het zoeken naar en de ontwikkeling van 
bedrijfsstrategieen, bedrijfs ideeen. Bij dit proces behoort ook het 
verbreden van de organisatie zodat elke medewerker weet in wat 
voor bedrijf hij/zij werkt . 

• Beloningen (niet alleen in financiele vorm) voor goede prestaties zijn 
een belangrijk ingredient van deze beschouwingswijze. 

* Het totaalbeeld van een bedrijfssysteem vraagt een voortdurende 
waakzaambeid voor alles wat in de bedrijfstak bepalend of belangrijk 
is. 

Slotbescbouwini 

In de (geschetste) ondememing van morgen zal de mens een belangrijke rol 
innemen. ledere medewerker zal zicb nauw betrokken voelen bij het 
bedrijf, zal een grotere verantwoordelijkbeid krijgen en zal binnen het 
bedrijf de mogeUjkbeid bebben zich voortdurend verder te ontwikkelen. 
Deze aantrekkelijke arbeidsomstandigheden zullen er de oorzaak van zijn 
dat veel mensen met plezier gaan werken. 
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Hoofdstuk 6 

BEDRIjFSBEZOEKEN 

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zijn de verslagen opgenomen van de bezochte bedrijven in 
het kader van de voorstudie. 

Vanwege het feit dat een relatief groot deel van de te bezoeken bedrijven 
in de Verenigde Staten in de vliegtuigindustrie zit kan bij de bezoeken in 
Nederland Fokker niet ontbreken. 
Ericsson he eft op het gebied van technische bedrijfsvoering de zaken heel 
goed voor elkaar. 
HSA is speciaal gekozen om de integratie van CAD- en CAM-systemen te 
belichten. 
Enka is gekozen i.v.m. de grensverleggende activiteiten op het gebied van 
de nieuwe material en. 
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6.2 FOKKER 

Fokker Aircraft B.V. 
28 september 1987 

6.2.1 Inleidina 

Naar aanleiding van een lezing bij de Fokker Aircraft RV. is een verslag 
over technische bedrijfsvoering binnen Fokker tot stand gekomen. 
De hierbij aan de orde komende aspecten richten zich vooral op de 
organisatiestructuur binnen Fokker. Hierbij zal voornamelijk wat dieper 
worden ingaan op de structuur binnen het directoraat • ontwikkeling'. 
Produktietechnische aspecten komen verder helaas nauwelijks aan de orde. 

Tevens is het verslag opgenomen van de lezing over CAD/CAM. 

6.2.2 Overzicht van de omanisatie 

De N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigfabriek Fokker is een organisatie 
met 11.000 werknemers. 
De vliegtuigbouw is als hoofdactiviteit geconcentreerd in de Fokker 
Aircraft B.V. waarbij 9.000 van de 11.000 werknemers in dienst zijn. De 
activiteiten van de Fokker Aircraft RV. zijn gebundeld in vier direc
toraten, te weten: 

- Marketing & verkoop. 
- Ontwikkeling. 
- Produktie. 
- Personeel & resources. 

Fokker Aircraft bescbikt in Nederland over vijf locaties met elk hun 
specifieke activiteiten. 
1] Het hoofdkantoor van Fokker is gevestigd in de 'Atlas kantoorge

bouwen' te Amsterdam Zuidoost. Hier zetelen de directie, belangrijke 
delen van o.a. marketing en verkoop, financien, personeels- en sociale 
zaken, centrale dienstverlening en de programmaleiding (m.a.w. 
personeel & resources). 

2] Op Schiphol-Oost zijn gevestigd het directoraat ontwikkeling. tevens 
gebeurt hier de eindmontage van de 'Fokker-50' en 'Fokker-lOO' vlieg
tuigen. Ook worden hier delen van de militaire 'F-16' geassembleerd. 
Verder gebeuren bier de verspanende werkzaamheden en worden er 
onderdelen voor het Europese 'Airbus' programma en voor 'Shorts 
330/360' geproduceerd. 

3] In Dordrecht en Papendrecht richten hoofdactiviteiten zich op het 
vervaardigen van onderdelen en componenten. 
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4] Fokker bedrijf Ypenburg; hier worden de F-16 rompmiddenstukken 
voUedig geinstalleerd. Een andere belangrijke activiteit is het vervaar
digen van kunststofprodukten voor de vliegtuigindustrie. 

5] Het bedrijf Elektro Montage (afk. ELMO) is gevestigd in de gemeente 
Woensdrecht en gespecialiseerd op het gebied van elektrische kabelbo
men- en elektronicamontage. 

De personeelsstructuur in aantallen werknemers, verdeeld over de boven
staande directoraten is als voIgt: 

- Marketing en verkoop met 800 werknemers. 
- Ontwikkeling met 1.250 werknemers. 
- Produktie met 5.330 werknemers. 
- Personeel en resources met 1.250 werknemers. 

6.2.3 De activiteiten van de diverse directoraten 

Hieronder voIgt een korte samenvatting van de belangrijkste activiteiten 
zoals die bij de Fokker Aircraft B.V. verdeeld zijn over de verschillende 
directoraten. Deze directoraten zijn zoals we al in de vorige paragraaf 
hebben beschreven marketing & verkoop, ontwikkeling, produktie en perso
neel & resources. 
We zuUen met name wat dieper ingaan op de organisatiestructuur van het 
directoraat ontwikkeling. 

6.2.3.1 Het directoraat Marketin& en YerkOQP 

Hieronder vallen aUe verantwoordelijkbeden voor de verkoop van Fok
ker-produkten. Deze sterk intemationaal georienteerde werkzaamheden 
omvatten ondermeer het verkennen en ontwikkelen van de marktmoge
lijkbeden en het doen van voorstellen t.a.v. Fokker-produkten en diensten. 

6.2,3.2 Het directornat Produktie 

Onder dit directoraat ressorteren alle werkzaamheden met betrekking tot 
de produktie zoals coordinatie van de verschillende produktiebedrijven. De 
cOOrdinatie van de verschillende produktiebedrijven omvat: 

- Gereedschap fabricage. 
- Onderdelen fabricage. 
- Assemblage. 

Verder vindt binnen dit directoraat de produktie-ontwikkeling en het 
zogenaamde materials management plaats. 
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6.2.3.3 Ret directoraat Personeel en Resources 

Onder dit directoraat vallen vier belangrijke ondersteunende sectoren, te 
weten: 

- Financien. 
- Personeels- en sociale zaken. 
- Informatiesystemen en automatisering. 
- Centrale dienstverlening. 

Financien omvat alle diensten op financieel en administratief gebied. 
De sector personeels- en sociale zaken ontwikkelt en realiseert het 
sociaal- en organisatie beleid voor de medewerkers. 
De sector informatiesystemen en automatisering richt zich op systeem
ontwikkeling, technische ontwikkeling en computer facilities. 
De centrale dienstverlening omvat een zeer uiteenlopend pakket van taken 
zoals personeelsvervoer, eten en drinken, inkoop bedrijfsmiddelen en 
meubilair enz .. 

6.2.3.4 Ret directoraat Ontwikkelin~ 

Dit directoraat is verantwoordelijk voor het technologisch/wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkelingswerk binnen Fokker Aircraft. Als zodanig is het 
belast met het verwerven en behouden van de noodzakelijke kennis om 
nieuwe projecten te ontwikkelen, respectievelijk actuele programma's 
verder te ontwikkelen. 

Ret interactie schema 

Gezien in bet kader van interacties kunnen we het directoraat ontwikke
ling in een volgend schema samenvatten: 

airwortiness 

I I vendor 

DESIGN & - drawing 
DEVEWPMENT office --- production --- aircraft 

... 1 __ - product --- instructions 

marketing 
& sales 

Fiwur 6.1: Bet interactieschema. 

support documents 
training enz .. 
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In dit schema zien we dat de ontwikkelingsafdeling via vier kanaIen 
contacten onderhoudt met zijn omgeving. Onder de titel 'airwortiness' 
dient men aIle nationale en internationaIe certificerende autoriteiten op 
luchtvaartgebied te verstaan. Via deze instanties wordt informatie over 
voorschriften en procedures, bijvoorbeeld fabricagetechnieken, in bet ont
wikkelingsprogramma opgenomen. 
Verder verstaan we onder de titel 'marketing & sales' bet directoraat 
marketing en verkoop, en staat 'drawing office' voor bet tekenkamer 
gebeuren. 
De afdeling product support verzorgt aIle indirect bij het vliegtuig 
behorende services, zoaIs handboeken, opleidingen voor monteurs, gebruiks
voorschriften enz .. 

6.2.4 Onderzoekseebieden 

Als laatste onderwerp in dit verslag zal een opsomming gegeven worden 
van de verschillende onderzoeksgebieden zoals die bij Fokker zelf worden 
onderscheiden. 
Het kader van kennis verzamelen & beheersactiviteiten, de zogenaamde 
overhead, wordt onderscheiden in: 

- Materiaalonderzoek. 
- Besturingsonderzoek. 
- Avionica (vliegtuig electronica). 
- Aerodynamica en prestatieleer. 
- Aerodynamica (theoretische modelvorming). 

Binnen de afdeling onderzoek wordt dit weer opgesplitst in onderzoekend, 
verbeterend en exploratief onderzoek (samen ook weI met operationeel 
onderzoek genoemd). 
We kunnen deze opsplitsing verder doorvoeren in fundamenteel, oriente
rend en hulpmiddelen-onderzoek (samen indirekt onderzoek). 

6.2.5 CAD/CAM 

Bij Fokker wordt CAD nog grotendeels toegepast als hulpmiddel (gereed
scbap) bij het construeren. VooraI produkten die aan veel veranderingen 
onderbevig zijn worden met CAD-systemen ontworpen. Dit levert veel 
tijdwinst op. 
Het betoog wordt verdeeld in vier onderwerpen, namelijk: 
1] Vliegtuignieuwbouw. 
2] Systemen. 
3] Voorbeelden. 
4] Toekomst. 
Deze vier punten worden hieronder achtereenvolgens behandeld. 
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6.2.5.1 Nieuwbouw van vliectuicen 

Schematisch ziet de structuur met betrekking tot het computer-ondersteund 
ontwerpen en construeren er als voIgt uit: 

specifiek 
CAE 

middelen, methoden, procedures 
bijv.: CADAM, CATIA 

definieren 
CAD 

voorbereiding 
CAPP 

besturingssystemen 
MRP 

produktie 
CAM 

Fieuur 6.2: Sl1uctuur m.b.t. computer-ontiersteund ontwerpen en construeren binnen 
Fokker. 

In de eigen interpretatie van Fokker houdt CAE het globale voorontwerpen 
van het vliegtuig m.b.v. grote rekenprocessen in. Onder de CAE-sector 
vallen de aerodynamica, sterkteberekening, geometrie-definitie, mechanis
men en prestatieanalyses. 

Fokker definieert CAD als Computer Aided Drafting. In het CAD-gedeelte 
wordt het tekenkamerwerk gerealiseerd. Deze tekenwerkzaamheden vallen 
uiteen in het produktietekenen, gereedschaptekenen en het samenstellen 
van technische handboeken. 

Met behulp van CAPP ( = Computer Aided Process Planning) wordt de 
produktie dan voorbereid, waama de eigenlijke produktiegegevens worden 
gegenereerd in het CAM-gedeelte. 

6.2,5,2 Systemen 

In de CAE-sector worden de volgende systemen gebruikt: 
Zelf ontwikkeld zijn: 

- GAMMA. 
- AAprog en ThA prog: dit zijn aerodynamica-programma's. 
- Gewicht prog: een programma om van een willekeurige vorm bet 

gewicht te berekenen. 
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Gekocht werden: 
- PATRAN. 

GEOlAN: geometrie programma. 
CATIA: 3D-programma o.a gebruikt voor het invullen van de romp en 
het controleren van bewegingen van mechanismen. 
CADAM: 2D-systeem; wordt gebruikt in wisselwerking met CA TIA, 
primair bedoeld als vervanger van de tekentafel. 
NASTRAN: Sterktepakket, ontwikkeld bij NASA 

V oor CAD worden gebruikt: 
- GEOlAN. 
- CATIA. 
- CADAM. 
- COMPUfERVISION: Voor het tekenen van electrische/electronische 

schema's. 

De CAPP programma's zijn: 
• APT: Automatically Programmed Tools; vooral gebruikt bij NC·frees-

machines. 
- PBC. 
- CATIA. 
- CADAM. 
- E&E. 

Bij CAM tenslotte wordt gebruik gemaakt van: 
- NCAM. 
- CAMSCO: Ter voorbereiding van het werk van speciale NC-machines 

die zijn ingezet voor het routeren, het frezen van plaatuitslagen. 
- Dietz. 

Algemene filosofie is het kopen van standaardpakketten in plaats van het 
zelf ontwikkelen van programmatuur; dit vooral om de kosten te drukken. 
Voor enkele specialistische gebieden zijn programma's ontwikkeld op basis 
van de binnen het bedrijf aanwezige ervaring. Dit voomamelijk in de 
CAE-sector. 

6.2.5.3 Yoorbeelden 

Het eerste voorbeeld betreft het profielbewerkingscentrum. In dit centrum 
is de eerste volledige integratie tussen CAD en CAM tot stand gekomen. 
CNC-machines worden via een interface gekoppeld met CADAM. Vanuit de 
CADAM-schets worden de produkten geparametriseerd ten behoeve van de 
geometrische informatie voor het DNC-systeem. 
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Het tweede voorbeeld laat zien hoe met CAD afzonderlijke plaat-onderdelen 
worden ontworpen. V oor de plaatbewerking bij Fokker gaat het om kleine 
seriegrootten, veel verschillende complexe vormen en veel materiaalsoorten. 
Onderdelen van dezelfde materiaalsoort worden opgespaard en gezamenlijk 
genest, zodat met ideale materiaalbenutting kan worden geproduceerd 
(CAM). 

6.2.5.4 Toekomst 

Als eerste moet opgemerkt worden dat de koppeling tussen besturingssys
temen enerzijds en de ontwerpfasen CAE, CAD, CAPP en CAM anderzijds 
nog magertjes wordt genoemd. Hier gaat dan op het moment ook de aan
dacht naar uit. Zo is men o.a. van plan het automatisch genereren van 
stuklijsten in te voeren. 

Verder is het de bedoeling om de output van MRP te koppelen met de 
shopfloorcontrol-systemen, zodat de masterplanning van de produktie met 
MRP beschreven wordt en de detaillering ervan in de werkplaats gebeurt. 
Oit om bijvoorbeeld te voorkomen dat een defecte machine de he Ie 
planning in de war stuurt. 

Op de middellange termijn (binnen 5 jaar) is gepland: 
- Het realiseren binnen en tussen alle hoofdprocessen van: 

* Technische infrastructuur (opbouwen en koppelen van netwerken). 
• Gedefinieerde informatiestructuur (engineering database). 

- Afspraken met partners en subcontractors over uniforme informatie
overdracht en procedures. Omdat veel werk wordt uitbesteed. is dit 
bij Fokker een belangrijk punt. 

- Verdere ontwikkeling en integratie van het CAD/CAM-traject. 
- Koppeling van de produkt-inboud. 
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6.3 ERICSSON 

Ericsson Telecommunicatie B.V. 
28 oktober 1987 

6.3.1 Wie en wat is Ericsson Telecommunicatie B.Y. 

Ericsson Telecommunicatie B.V. is sinds 1920 in Rijen gevestigd. Ze is een 
volledige docbter van het Zweedse bedrijf Lars Magnus Ericsson, dat in 
1876 in Zweden is opgericht. Ericsson beeft in Nederland nog 2 andere 
vestigingen, te weten in Woerden en Emmen. In Nederland zijn bij 
Ericsson ongeveer 2000 mensen werkzaam, waarvan 900 in Rijen. 

Intemationaal is de LME·groep aetief in 90 landen en wordt er geprodu
ceerd in 32 landen. Het totaal aantal werknemers bedraagt ca. 72.000. De 
totale omzet bedroeg in 1986 31.644 miljoen SKR, hetgeen overeenkomt met 
ca. 12 miljard gulden. De omzet in Nederland bedroeg in dat jaar ca. 250 
miljoen gulden. 

Procentueel is de omzet als voIgt over de aardbol te verdelen: 
Europa exclusief Zweden 42,6% 
Zweden 22,1% 
Latijns Amerika 10,4% 
Verenigde Staten en Canada 9,9% 
Oceanie 4,7% 
Overige 10,3% 

Groei van de omzet valt vooral te verwachten in Engeland en de Verenigde 
Staten. 

De produkten van LME zijn te verdelen over de volgende categorieen: 
Public telecommunications 32,6% 
Information systems 29,2% 
Cables 11,4% 
Defense systems 8,8% 
Radio Communications 8,5% 
Network engineering and constructions 7,0% 
Components 2,5% 

Momenteel maskt LME opgang met de AXE, welke de eerste volledig 
digitale telefooncentrale is. Hiervan zijn er in Nederland al ca. 60 in 
bedrijf, terwiji er nog ca. 30 gepland zijn. Ook intemationaal wordt de 
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centrale goed verkocht, waarbij Australie de voortrekker is. De verkoop 
van AXE kan door het volgende grafiekje gei1lustreerd worden (N.B.: de 
getallen slaan op het aantal 'cables', dit is het aantal geinstalleerde 
lijnen): 

1: Installed and n order 
2: Installed 

Figuur 6.3: De verkoop van de AXE. 

1 16.782.585 

1987 

In Rijen worden vooral telefoons geproduceerd. Het huidige standaardtoe
steI, de T65, gaat al sinds 1965 mee ill verschillende varianten, en zal 
daarom weI bij iedereen bekend zijn. Ter vervanging van dit verouderde 
toestel is het Omega-project opgestart. Het gaat hierbij om produktielijnen 
voor een modern, modegevoelig toestel in vele varianten. Momenteel is dat 
de Twintoon 10, welke in 25 varianten leverbaar is, en het op de Twintoon 
lijkende model Basic, dat de T65 moet gaan vervangen als basistoestel van 
de P.T.T .. 

Het Omega-project dient om snel te kunnen reageren op veranderingen in 
de markt. Hiertoe heeft men bij Ericsson de produkt- en procesinnovatie 
samen aangepakt. In dit verband betekent procesinnovatie zowel technische 
als organisatorische innovatie. In de toekomst zal het noodzakelijk zijn om 
snel te kunnen reageren, dus een 'snelle' organisatie is een vereiste. Ten 
opzichte van het oude T65-toestel zijn de volgende aspecten veranderd: 

- De levenscyclus van het produkt. De economische levenscyclus van de 
Twintoon 10 wordt geschat op ca. 5 jaar (De T65 ging 20 jaar meet). 

- Korte levertijden. De P.T.T. bestelt een aantal telefoontoestellen per 
jaar, per kwartaal wordt het aantal per type bepaald en per maand 
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wordt de kleur gekozen. 
- Geen afnamekeuring meer. Vroeger werd een partij telefoontoestellen 

na fabricage steekproefsgewijs door de P.T.T. getest, tegenwoordig 
vindt keuring tijdens het proces plaats. De afnamekeuring (en dus 
eventuele aanpassing naderhand) komt te vervallen. 

- Kwalitatief hoogwaardig produktieproces. Hierdoor zijn aanpassingen 
achteraf niet nodig en is de klant verzekerd van een hoogwaardig 
produkt. 

- Kleine voorraden. In verband met de snel wisselende vraag wordt 
slechts een kleine voorraad aangehouden en zal men gebruik gaan 
maken van Just In Time (JIT)-systemen. Ter indikatie: de T65 werd 
voUedig in eigen huis geproduceerd, bij de Twintoon 10 wordt 80% 
van de onderdelen ingekocht. 

- Korte doorlooptijden. Dit is noodzakelijk om snel op een wisselende 
vraag te anticiperen. 

- Volumevariaties. Ook dit is noodzakelijk om een wisselende vraag te 
beantwoorden. 

- Flexibiliteit medewerkers. AIs een proces vaak verandert, zullen de 
medewerkers zich aan moeten passen, andere gewoontes aan moeten 
leren; anders is een flexibel produktiesysteem niet mogelijk. 

De doelstelling van Ericsson bij het te ontwerpen proces is dat binnen 
een maand elk gewenst toestel te leveren moet zijn. Aileen de kleur hoeft 
in die tijd ingesteld te worden, omdat al eerder bekend is welk type in 
welke hoeveelheid geproduceerd wordt. De verschillende kleuren zijn op 
voorraad. 

Hierbij dient men niet te denken aan one-piece flow, maar in grotere 
batch-sizes. De telefoontoestellen worden per pallet van 180 stuks aan de 
P.T.T. geleverd. 

De standaardonderdelen worden op voorraad gehouden en er zijn vaste 
afspraken met leveranciers. Dit is mogelijk doordat reeds lang van te 
voren bekend is welke toestellen in welke hoeveelheden geleverd gaan 
worden. 

Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten voor het Omega-project geformu
leerd: 

- Hoge en constante kwaliteit. 
- Toepassen moderne technieken. 
- Lage assemblagekosten. 
- Geschikt voor meerdere produkten c.q. varianten. 
- Geschikt voor grote volumes. 
- Zeer korte doorlooptijden. 
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Als strategie koos men voor JIT, in een Total Quality Control concept. 
Voor de organisatie heeft dat de volgende gevolgen: 

- Duidelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
- Controle door produktiemedewerkers tijdens het proces. 
- Zichtbaar maken van kwaliteit door bijvoorbeeld Pareto-analyse, 

diagrammen, turven, kortom: 'laten zien'. 
- Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. 

Voor de machinale processen betekent dit: 
- Automatische processtop c.q. controle. 

Ingebouwde tests. 
Betrouwbare machines en leveranciers (service). 
Betrouwbare registratie en proceskwaliteit. 
'Adopteren' van de machine door operator. 
Duidelijke instructies. 

Verder is het in de produktie ook van belang te zorgen voor een goede 
documentatie. Te denken valt aan: 

- Bedieningsinstructie. 
- Instelbladen. 
- Werkinstructie. 
- Controle c.q. testinstructie. 
- Pareto-analyse. 
- Storingsregistratie. 

Als laatste valt nog op te merken dat procesbeheersing ook statistische 
beheersing omvat. Dat kan men onder andere beperken door het maken van 
pareto-analyses, tijdreeksdiagrammen, visgraatdiagrammen en het testen van 
100% van de produktie. 

Momenteel verkeert men bij Ericsson in Rijen in de invoeringsfase van 
bovenstaande modificaties, zodat men in de toekomst slagvaardig zal 
kunnen reageren op veranderingen in de markt. Hierbij speelt ook de 
privatisering van de P.T.T. per 1 januari 1989 een ro1. Men is onzeker op 
welke wijze de huidige relatie met de P.T.T. zich zal ontwikkelen en of de 
huidige monopoliepositie als leverancier van telefoontoestellen zal blijven 
bestaan. Het huidige ontwerp van de produktie-lay-out staat dan ook grote 
flexibiliteit toe ten aanzien van de te produceren produkten. In principe 
kan men ook andere verwante produkten ter grootte van een telefoon (ca. 
300 x 300 mm) produceren. En hoewel Ericsson Telecommunicatie B.V. te 
Rijen volledig autonoom is, zal hierbij hoogwaardige kwaliteit, het 
wereldwijde principe van de Lars Magnus Ericsson-groep, ook dan hoog in 
het vaandel blijven staan. 
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6.3.2 De ol'lanisatie 

Elk bedrijf heeft zijn eigen doelstellingen. Deze bedrijfsdoelstellingen zlJn 
(meestal): 

- Effectiviteit. 
.. Produktdiversiteit. 
.. Reactietijd naar de klant toe. 

- Efficiency. 
* Kostenbeheersing van resources om diensten te leveren; beheersing 

van mensen, machines, middelen, geld. 

Belangrijk is dat, wU een bedrijf een van de twee hoofddoelstellingen 
optimaliseren, dit niet ten koste mag gaan van de andere hoofddoelstelling. 

Bij Ericsson heeft men gepoogd zowel de effectiviteit als de efficiency te 
verhogen. Dit hield in dat zowel in de produktie als in de organisatie 
veranderingen moesten worden doorgevoerd. 

Bij dit project heeft Ericsson zich de volgende eisen gesteld: 
- Het gehele produktassortiment (wat betreft consumer goods) moet 

binnen 2 weken (10 werkdagen) te leveren zijn. 
- Als de P.T.T. per 1 januari 1989 geprivatiseerd is moet Ericsson snel 

op veranderende marktsituaties in te kunnen spelen (zowel manage
ment als produktie). 

Om zowel de efficiency als effectiviteit te verhogen heeft men gekozen 
voor een integrale besturing. Het schema voor integrale besturing is 
weergegeven in figuur 6.4. 

Integrale besturing betekent: planning en beheersing van de gehele 
goederenstroom vanaf de aanvoer van grondstoffen en onderdelen tot en 
met de aflevering aan de klant. 

Het ontwerpen van een integraal besturingssysteem is gebaseerd op het 
consistent behandelen van een aantal aspecten van de ondememing, 
hetgeen moet leiden tot een bewust gekozen organisatiestructuur met het 
daarbij behorende besturingssysteem. 

Deze aspecten dienen elk zo concreet mogelijk te worden gedefinieerd. Om 
tot significante verbeteringen te komen in de ondememingsresultaten dient 
er duidelijkbeid en overeenstemming te bestaan over het volgende: 

- Doelstellingen. Deze moe ten duidelijk geformuleerd zijn, hetgeen 
inhoudt welk produktassortiment gekozen is en aan welke markteisen 
voldaan moet worden om met succes op deze markt te opereren. 
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Fiwur 6.4: Schema van de integraJe Desturing. 

- Karakteristieken. De karakteristieken van het produkt moeten bekend 
zijn, dat wil zeggen: is het een specifiek produkt dat geleverd wordt 
aan specifieke klanten of gaat het om catalogusprodukten die aan een 
groot aantal (anonieme) klanten verkocht worden. Bij systemen en 
projecten is ook de mate van modulaire opbouw van belang. Ook het 
produktieproces moet beschreven worden in termen van doorloop
tijden en flexibiliteit. De eisen vanuit de markt moeten bekend zijn, 
dat wi! zeggen de levertijden die klanten in deze markt vragen en 
ook leveringsbetrouwbaarheid, prijs, kwaliteit, kortom de 'customer 
service', die vereist is om de concurrentie het hoofd te kunnen 
bieden. 

- Basisstructuur. De basisstructuur van de onderneming betreft een 
indicatie over samenhang en lokatie van de primaire functie in het 
voortbrengingsproces, dat wil zeggen van: inkoop, fabricage, ontwik
keling, distributie en transport, en tenslotte verkoop. De structuur 
en de samenbang van deze primaire functies moeten absoluut bekend 
zijn en het integrale besturingsconcept zal betrekking moe ten hebben 
op de gehele basisstructuur. 

- Planning- en besturingsconcept. Het planning- en besturingsconcept 
moet passen binnen de bovengenoemde basisstructuur. Het beschrijft 
de wijze waarop orders binnenkomen en hoe diep deze in deze basis
structuur doordringen. Tevens geeft het aan waar voorraadpunten 
zullen moeten liggen en hoe op grond van terugkoppeling en 
voorspelling de planning voor elk deel van de keten (van het gehele 
voortbrengingsproces) bestuurd moet worden. 

- Logisdeke organisatie. De logistieke organisatie zal zodanig moe ten 
worden geformeerd dat het te hanteren plannings- en besturingscon-
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cept binnen het kader van de basisstructuur uitgevoerd kan worden. 
Dus moet uit het besturingsconcept worden afgeleid welke functies op 
welke plaats uitgevoerd moeten worden. 

- Informatiebehoeften. De informatiebehoeften volgen eveneens uit het 
planning- en besturingsconcept. Dat wil zeggen dat de informatie
infrastructuur gedefinieerd wordt. 

- Computersystemen. Tenslotte kunnen computersystemen gebruikt 
worden om de informatie op de vereiste wijze te behandelen en te 
verwerken. Uit de voomoemde informatie-infrastructuur kan de 
specificatie van het computersysteem worden afgeleid. 

Kenmerkend bij het ontwerpen van een integraal besturingssysteem is dat 
het een afwegingsproces is tussen: 

- Produktie- en wervingskosten. 
- Opslag- en distributiekosten. 
- Service aan de klanten (o.a. leverbetrouwbaarheid, levertijd, prijs 

e.d.) waarbij de organisatie aan een aantal voorwaarden moet 
voldoen. 

Het belangrijkste input-gegeven voor dit afwegingsproces zijn de marktei
sen. Deze worden uitgedrukt in termen van levertijd, leveringsbetrouwbaar
heid, tijd voor bevestiging van een order, flexibiliteit enz.. Deze marktei
sen dienen duidelijk gedefmieerd te worden en in de gehele keten bekend 
te zijn. Zij vormen de basis voor het kiezen van de juiste organisatie
structuur, om te komen tot de meest gewenste fabricagestrategie (bijv. een 
meer produktgerichte produktie-organisatie en veel kortere doorlooptijden) 
en zelfs om te komen tot de beste keuze voor het produktontwerp (bijv. 
tot in welke mate 'modulair' ontwerpen; ontwerpen naar produkttransport
systeem, produktdrager). 

Men zou kunnen zeggen dat onder invloed van de markteisen de voorwaar
den geschapen moeten worden in de vorm van een bewust gekozen 
ondememingsstructuur, een al of niet modulair produktconcept, en een 
planning en besturingsproces die leiden tot een maximaal ondememingsre
sultaat. 

Het spreekt voor zich dat bij integrale besturing een marketingafdeling van 
essentieel belang is. Bij Ericsson, die voorheen aIleen telefoons leverde aan 
de P.T.T., is de marketingafdeling wat consumergoods betreft dan ook 
volop in ontwikkeling. 

6,3.3 Koppeline van JIT en MRP-2 

MRP-2 is een samenhangend stelsel van ideeen met betrekking tot de 
beheersing van fabricage- en verwervingsactiviteiten in een assemblage-in-
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dustrie en ideeen met betrekking tot de functies van de informatiehulpmid
delen die deze beheersing moeten ondersteunen. 

Beschouwen we nu ill. Doel van JIT is continue produktie mogelijk te 
maken met minimale voorraden aan grondstoffen, halffabrikaten en eind
produkten. Wat de doelstellingen betreft is er geen essentieel verschil met 
een materiaalbehoefteplanning (MRP-l). 

Bij ill streeft men naar het volgende: 
- Geen buffervoorraden tussen bewerkingsplaatsen. 
- Geen voorraad eindprodukten, maar weI een zodanige flexibiliteit dat 

sne! gereageerd kan worden op marktvragen. 
- Ben zeer kleine seriegrootte. 
- Co-makership, waardoor een lage voorraad grondstoffen en halffabri-

bten mogelijk wordt. 

Door nu MRP-2 en JIT te koppelen komt men tot een nieuw beheersings
systeem voor geintegreerde beheersing van goederenstroom en capaciteiten 
ontstaat een systeem dat zowel op de middellange termijn (MRP-2) als op 
de korte termijn (JIT) een aantal zeer sterke punten bezit: 

- Kleine of geen voorraden. 
- Korte omsteltijden. 
- Betrouwbare toevoer. 
- Grote flexibiliteit inzake machines en personeel. 
- Benvoudige informatiesystemen. 
- Juiste prioriteiten. 
- Minimale doorlooptijden. 
- Goede capaciteitsplanning. 
- Mogelijkheden tot bezettingssimulaties. 
- Goed zicht op te verwachten belasting van produktiemiddelen. 

Voor middellange termijnplanning gebruikt men dan MRP-2, voor de korte 
termijn gebruikt men dan JIT. 

Probleem is nu, het produktie-apparaat aan te passen aan dit nieuwe 
beheersingssysteem. Bij Ericsson is nog met helemaal aan de voorwaarden 
voor goede implementatie van JIT voldaan: 

- Er bevinden zich nog (kleine) buffervoorraden tussen bewerkings
plaatsen. 

- De flexibiliteit moet verhoogd worden. 
- De seriegrootte is nog aanzienlijk. 
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6,3.4 Produktie en Dexibiliteit 

6.3.4.1 Flexibiliteit bij Ericsson 

De laatste voordracht wordt verzorgd door een afstudeerder van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoeksopdracht luidqe als 
voIgt: 

"Onderzoek de flexibiliteitsgrenzen van mechanisatie, besturing en 
identificatie ten behoeve van een one-piece-flow produktie". 

Deze opdracht werd gesplitst in drie delen: 
- Orientatie: Literatuurstudie over flexibiliteit. Analyse en beschrijving 

van de huidige situatie. 
- Onderzoek: 

* Bepalen eisen en wensen. 
* Opstellen altematieven. 
* Keuze altematieven. 

- Afsluiting: 

t:: 

* Concretisering altematieven. 
* Uitvoering gekozen altematief. 
* Eindverslag. 

n 
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Fis:uuc 45: De Basic/Omega-telej'oons. 
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Allereerst iets over de Basic/Omega-telefoons (zie figuur 65). De P.T.T. 
heeft twee soorten telefooncentrales: Impulscentrales en TooncentraIes. De 
Omega-famille bestaat, om op aile centrales aangesloten te kunnen worden, 
maar llefst uit 5 verschillende types en is ook nog eens leverbaar in 5 
verschillende kleuren (overigens niet alle types). Het type TDK-AT is een 
bedrijfstoesteL In totaal zijn er 20 varianten (zie figuur 6.6). 
Het Basic-toestel is een bijzondere, eenvoudige uitvoering van de Omega. 
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Dit toestel is 2-talig en is maar in 1 kleur leverbaar. Er is dus maar 1 
variant 
7.owel de Omega als de Basic zijn montagevriendelijk ontworpen. 

kleur WIT BEIGE GRIJS ROOD 
type 

IDK .. .. .. .. 
IDK-KTD .. .. .. * 
IDK-KTD-OV .. .. 
TDK .. * * * 
TDK-AT * * * 

Fiwur 6.6: Varionten van het type TDK-AT. 

Het produktieproces is als voIgt opgebouwd: 
• Fabricage van kunststof onderdelen (spuitgieten). 
- Tampon-print 
- Printlijn. 

* Plaatsen les. 
* Plaatsen wale componenten. 

ZWART 

.. 
* . 

* 

* SMD (Surface Mounted Devices, = Oppervlaktemontage). 
* Handmontage. 
* Solderen. 
* Nawerken. 
* Testen. 

- MT-lijn (bandmatige montage). 
- Toestellijn (body assemblage). 
- Koorden (snoeren). 
- Inpak. 

Bij analyse van bet produktieproces bleek dat de toestellijn de bottleneck 
in de fabricage was. Vandaar dat deze wat beter bekeken is. 

6.3.4.2 De toestellijn 

De toestellijn, waar de body van bet telefoontoestel geassembleerd wordt, 
is weergegeven in figuur 6.7 en bestaat uit de volgende boofdelementen: 

- Variabel Transport Systeem. 
- Mensen/Werkplekken. 
- Mechanisaties. 
- Besturing. 
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verkplekken 
I.aad/los 
Hontag.. naakcontactarm 

batt"r U<I"It".1 
battecllveer 

Fizuur 6,7: De toestellijn. 

Werkplekken 
KandlllOntagea 
"ont .. qe Pr 1 nt 

Toonrlnqu 
Altrdtoets 

Yoetje" 
Koud 

Testen 

Ttansportrlchtinq _______ 

Auto .... ten T.,esle II i j" 
lllo1ndwerkplekken 

Nemen wij nu deze hoofdelementen eens wat nader onder de loep. 

Het Yariabel Transport Systeem 

Het transportsysteem werkt met produktdragers. Deze produktdragers zijn 
universeel. Dit houdt in dat de produktdragers zowel bodems, kappen als 
toestellen (body) kunnen dragen. Verder zijn de produktdragers voorzien 
van een codeblok. De dragers bewegen onafhankelijk door het transportsys· 
teem. De aandrijving van de produktdragers gebeurt via sliprollen. Het 
gehele transportsysteem is opgebouwd uit standaardcomponenten. 

De MensenlWerkplekken 

Op de werkplekken vindt bij de kappen·montage plaats van de haak·con· 
ta~ het batterijdeksel en de batterijveer. Bij de bodems vindt montage 
plaats van de print, de toonringer en de aardtoets. Bij de montages 
verlaten de dragers het transportsysteem. De handeling c.q. handelingen 
worden verricht en de drager (en produkt) worden doorgeschoven en 
komen weer in het transportsysteem. De montagetijd is echter langer dan 
de gemiddelde cyclustijd. Daarom wordt op meerdere plaatsen geassembleerd 
(zogenaamde parallelle bewerking). Ook kan het zijn dat op bepaalde 
momenten er een overschot is aan geassembleerde kappen c.q. bodems. 
Daarom zijn 2 buffers (bufferbanen) in het transportsysteem opgenomen. 
Deze bufferbanen fungeren ook als terugvoerbanen voor nog niet geassem-
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bleerde kappen c.q. bodems, omdat deze anders in de totale assemblage van 
bodems en kappen terecht zouden komen, en er zo weinig complete 
toestellen gemaakt zouden worden (bodems), of de test niet zouden 
doorstaan en op de reparatieplek terecht zouden komen. 

Mechanisaties 

De rest van de bewerkingen in de toestellijn (behalve reparatie) zijn 
gemechaniseerd. Deze mechanisaties bestaan uit pick and place units en 
specifieke, produktgebonden mechanisaties. Deze laatste zijn goedkoop en 
hebben een korte cyclustijd. V oor de meeste mechanisaties is het mogelijk 
om iedere variant door elkaar te assembleren. 

De besturin.& 

De besturing is modulair opgebouwd en bestaat uit PLC's (Programmable 
Logic Controllers). Extra informatie ten behoeve van de besturing wordt 
verkregen door een codeblok/leeskoppen en fotocellen. 

6.3.4.3 Flexibiliteit 

Flexibiliteit is de mogelijkbeid van een produktie-organisatie om haar 
kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit voldoende snel en efficient aan te 
passen aan zowel extern als intern wisselende, al dan niet voorspelbare, 
omstandigheden. In feite zou men flexibiliteit ook als voIgt kunnen 
definieren: 

"Flexibiliteit is de mate waarin en de snelheid waarmee een aanpassing 
mogelijk is". 

Flexibiliteit is in de huidige omstandigheden nodig om de volgende redenen: 
- Eisen van de markt. De consument is steeds meer verwend. Hij 

verwacht van de fabrikant meer varianten van een produkt, hoge 
kwaliteit en een korte, betrouwbare levertijd. Verder is het zo dat de 
lifecycle (tijd tussen ingebruikname en afdanken) steeds korter wordt, 
dus is inspelen op veranderingen in de markt zeer belangrijk (beter 
trendsetter dan trendvolger). 

- Eisen om te 'overleven'. Lage voorraden zijn aileen mogelijk door 
grote tlexibiliteit en korte doorlooptijden. 

Er bestaan verschillende soorten flexibiliteit: 
- Functionele flexibiliteit; deze is onder te verdelen in: 

* Volumeflexibiliteit. 
* Produktflexibiliteit. 
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* Omstelflexibiliteit. 
- Operationele flexibiliteit (organisatie van het produktieproces). 

De functionele flexibiliteit vergroten is een doel op zich; hierbij kan 
operationele flexibiliteit een middel zijn ter verhoging van deze functionele 
flexibiliteit. 
Flexibiliteit is niet gelijk aan flexibele automatisering. Flexibele automati
sering heeft aIleen betrekking op het produktieproces en beeft niets van 
doen met de organisatie rondom bet produktieproces. Flexibele automatise
ring aIleen is dus (meestal) niet voldoende om tot een flexibel bedrijf te 
komen. 
Nadelen van alleen flexibel automatisering zijn: 

- Hoge(re) investeringen. 
- Complexe apparatuur. 

* Hoger geschoold personeel. 
* Onderhoud is duur. 

- Stilstand van het systeem is duurder. 

6.3.4.4 Flexibiliteit bij Omeea-assemblaee 

Momenteel is een aantal duidelijke trends waarneembaar: 
- Het aantal produktvarianten zal toenemen en weI om de volgende 

redenen: 
* Vergroting van het aantal kleuren. 
* Vergroting van het aantal variaties in faciliteiten. 
* Voor grote afnemers produkten met afwijkende specificaties. 
* Toenemende concurrentie. 
Atleveringen. 
* Men wil iedere twee weken alle varianten kunnen produceren 

(afleveren). Dit houdt in dat er ca. 600 omstellingen per jaar 
plaatsvinden. De gemiddelde seriegrootte zal afnemen van 3000 naar 
900 stuks. 

* Men wil naar aflevering in palleteenheden van 180 stuks telefoon
toestellen. Dit zou inhouden dat men over zou gaan naar One 
Pallet Flow. 

* Kortere innovatietijd en commerciele levensduur. 

De produktflexibiliteit is over het algemeen slech!, doch bij de Omega
familie is de produktfiexibiliteit goed te noemen. De omstelflexibiliteit is te 
laag en kan dus verbeterd worden door het verkorten van de omsteltijden. 

Bij Ericsson heeft men de verhoging van de flexibiliteit in tweeen 
gesplitst, namelijk een streven op korte termijn en streven op lange 
termijn. Op korte termijn is vooral de omstelflexibiliteit van belang. Op de 
lange termijn wordt ook de produktflexibiliteit steeds belangrijker. 
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Om tot een verhoging van de tlexibiliteit te komen moet men steeds komen 
tot een integrale aanpak: 

.. Mstemming van marktwensen, -eisen en -gedrag (dus wat het mana
gement wil) op de produktie, en andersom. 

- Mstemming binnen het produktieproces van machines en werk
plekken op elkaar . 

• Mstemming van machines op overlge produktiefactoren (mensen; het 
'adopteren' van een machine). 

V oor de toestellijn, de bottleneck in het fabrlcagesysteem zijn er 3 
mogeUjkbeden om de flexibiliteit te verbeteren. 

- Verbeteren van de omstelhandelingen: 

f 

• Vereenvoudigen van omstelhandelingen. 
• Verkorten van omsteltijden. 
• Bij het einde van de produktserle het nieuwe gereedschap reeds 

ophalen. 
Dit is een altematief wat op korte termijn realiseerbaar is en heeft 
alleen betrekking op omsteltlexibiliteit. 

Twee varianten door elkaar assembleren (zie figuur 6.8). Bij dit 
alternatief vindt omstelling van de machine plaats indien het laatste 
produkt van een serle de machine gepasseerd is. Om te voorkomen 
dat hierbij de twee varianten door elkaar heen gaan lopen is de 
bufferlijn gesplitst in een bufferlijn voor onbewerkte kappen en een 
bufferlijn voor bewerkte kappen. Stel dat op de onbewerkte kappen
buffer nog een exemplaar aanwezig is van serle 1 terwiji in dezelfde 
buffer ook exemplaren van serle 2 aanwezig zijn. Door identificatie 
komt deze variant snel bij de bewerkingslijn voor kappen. Bij de 
lange bufferbaan zou ook de identificatie plaats kunnen vinden, maar 
de terugvoerbaan is veel langer en er kan dus een heleboel kostbare 
tijd verloren gaan. Bij de bodems is de lijn reeds gesplitst. Ook dit is 
een alternatief wat op korte termijn reaIiseerbaar is en be eft aileen 
betrekking op de omstelt1exibiliteit. 

Teller. 
Kappen 

, 
Schakl!!laar 

8ufferlljn onbeverkte kappen 

~eHtJ , ...... 

8ufferlljn bewerkte kappen 

Fiat"' ti8: 7Wee varianten door elkam ossembleren. 
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• One Piece Flow (zie figuur 6.9). Hierbij worden de kappen in wille
keurige volgorde aangevoerd. V oor de test is dan een identificatie 
nodig, niet alleen voor de test, maar ook om er voor te zorgen dat 
er bij de kap een passende bodem komt. Van de bodems wordt het 
type geidentificeerd, en deze komen, al naar gelang zij nodig zijn in 
de eerste of tweede buffer terecht. Zijn zij de eerstvolgende die 
nodig is, dan komen zij in de eerste bufferlijn terecht. Zijn zij nog 
niet nodig, dan schuiven zij door naar de tweede transferlijn. 
V oorwaarde is weI dat het aantal bodems en kappen van de verschil
lende varianten die in het systeem circu1eren aan elkaar gelijk is, en 
dat de buffers voldoende groot zijn. Het spreekt voor zich dat hierbij 
een uitgebreide besturing noodzakelijk is. Verder zijn nieuwe 
produktdragers nodig. Dit alternatief verhoogt zowel de omstelflexibi
liteit, de volumeflexibiliteit als de produktflexibiliteit, maar is vrij 
kostbaar en alleen op de lange termijn realiseerbaar. 

W~rkflltkk~n 

L~"1/),," 
Mutltaqe haakcontactarm 

battel!jdeks.l 
batter 1 jveer 

Schroeven 

BDd~m Koud Voetjes op kap vervormen 

LL-::---,-----;---,-.,,---,r--~+==========~c~~::__:__lll,Reparat Ie 

Fiwur 6,9: One Piece Flow. 

Werkpl~kken 
Handmontaqes 
Honts'j:c i:'::!nt 

'toonrlnger 
Aardtoets 

Vergelijken wij de drie altematieven, dan krijgen wij het volgende 
overzicht (tabel 6.1). 

Omstel- Produkt- Hergebruik Investeringen 
flex. flex. factor (invoering) 

ToesteUijn Hoog Laag Matig Zeer laag 
Twee varianten door elkaar Hoog Laag Matig Laag 
One Piece How Hoog Hoog Hoog Hoog 

Tabel6,l 

Welk altematief gekozen zal worden is nog niet duidelijk; de toekomst zal 
het leren. 
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6A USA 

Uollandse Signaalapparaten B.Y. 
17 december 1987 

6Al AJaemeen 

Signaal, voluit Hollandse Signaalapparaten B.Y., staat bekend als fabrikant 
van geavaneeerde militaire systemen. Circa 6000 medewerkers werken aan 
computergestuurde defensiesystemen, verkeersieidingsystemen voor de 
civiele Iucht- en scheepvaart en militaire telecommunicatie-apparatuur. 

Signaal kent nagenoeg geen massafabricage. Ieder systeem is maatwerk en 
wordt aangepast aan de individuele wensen van de opdrachtgever. Tevens 
gelden in deze branche strenge kwaliteitseisen. Om aan zowel de geva
rieerdheid als aan de kwaliteitseisen te voldoen wordt er vanuit een 
basisconcept gewerkt welk men aan de specifieke eisen van de klant 
aanpast. Deze Manier van werken bepaalt in sterke mate de vorm van het 
produktie apparaat. 

Signaal maakt deel uit van de intemationale produktdivisie Defence & 
Control Systems van Philips. Binnen Philips opereert Signaal relatief 
zelfstandig. De excursie vond plaats bij de hoofdvestiging in Hengelo (Ov.). 
Hier zijn ongeveer 4400 mensen werkzaam. In deze vestiging wordt de 
apparatuur voor de grootste opdrachtgevers, de marines van over de gehele 
wereld, gemaakt. 
Andere vestigingen zijn Huizen, Apeldoom en Eindhoven (met samen 1600 
medewerkers). In Hengelo zijn alle staf afdelingen, de commerciele afdeling 
en de projectafdeling, ondergebracht en werkt men veelal aan marine 
orders. 
De civiele installaties worden in Apeldoom ontwikkeld en geproduceerd. In 
Huizen wordt de militaire telecommunicatie-apparatuur gemaakt. De grote 
gegevensverwerking in een real-time omgeving ten behoeve van de sonar
apparatuur wordt in Den Haag ontwikkeld, terwijl in Eindhoven de 
infrarood-apparatuur ontwikkeld wordt. 

6.4J CAD/CAM 

De producten worden over de gehele wereld verkocht aan allerlei landen. 
Door de verschillende militaire systemen, die in die landen gebruikt 
worden, kent Signaal nagenoeg geen massa fabricage. Elk basisconcept 
wordt voor de klant aangepast en op 'maat gesneden'. Hierdoor ontstaan 
vele produktvarianten. 
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Als Signaal een produkt heeft geleverd wordt meestal een nalevering van 
de onderdelen geeist van 10 tot 15 jaar. Hierdoor wordt Signaal gedwongen 
aIle produktgegevens gedurende minimaal 15 jaar te archiveren. 
Deze twee punten, de archivering en enkelstuks-fabricage, stellen speciale 
eisen aan het CAD /CAM-pakket dat bij het ontwerpen en de werkvoorbe
reiding gehanteerd wordt. 

Vanaf het ontwerp gaat alles met behulp van de computer. AIle tekeningen 
worden met behulp van een CAD-programma in de computer gebracht. Het 
grote voordeel hiervan is volgens Holland Signaal, dat er snel een tekening 
aan de klant getoond kan worden. 
Door het klantgerlchte maatwerk ontstaan veel produkten die ten opzichte 
van het basisprodukt iets veranderd zijn. Deze veranderingen kunnen snel 
met een CAD-systeem doorgevoerd worden. Hierdoor neemt de doorlooptijd 
van het produkt af. 

Voor het CAD-gedeelte wordt bij Signaal het Philicon-pakket gebruikt. Dit 
pakket is in samenwerking met Philips ontwikkeld. Er is voor dit pakket 
gekozen omdat het voor Holland Signaal enkele specifieke voordelen heeft, 
namelijk: 

- De relevante tekening gegevens kunnen worden opgeslagen. 
- Het heeft goede archiverings-mogeJijkheden. 
- Het werkt volgens de ISO en DIN normen. 
- Er is een link met het CAM-programma Cobash. 
- De kennis over de programma-ontwikkeling en opbouw is aanwezig. 

Philicon heeft tevens het voordeel dat er met standaard vormen, zgn. basic 
shapes, gewerkt kan worden. Deze basic shapes kunnen automatisch ver
werkt worden door het CAM-programma. 

Door de vele kleine serle's (ca. 7 stuks) die maximaal 3 tot 4 keer per 
jaar herhaald worden, moeten er veel verschillende NC- programma's 
gemaakt worden. Als gevolg van deze kleine serie's kan er weinig 
geoptimaliseerd en geprobeerd worden. Het produkt moet meteen goed zijn. 

Voor het CAM-gedeelte gebruikt Holland Signaal het programma Cobash 
Dialoog. In deze dialoog wordt de tekening vanuit Philicon omgezet in de 
Cobash statements. Hierbij worden de eventueel in de tekening gebruikte 
basic shapes automatisch herleid tot Cobash statements. De parametelWaar
den, die in Philicon zijn opgegeven, worden in de dialoog automatisch 
overgebracht naar het desbetreffende Cobash-statement. De bijbehorende 
technologie- gegevens worden uit de database gehaald en aan deze 
parameters toegevoegd. 
Indien er voor een bepaalde vorm geen basic shape bestaat kan deze met 
de hand worden ingevoerd, door de gereedschapsbaan te genereren en de 
technologie-gegevens toe te voegen. 
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Deze statements worden daarna vertaald naar de NC-file. 
Door het gebruik van deze programma's wordt de doorlooptijd van de 
produkten verkort en kunnen produktvarianten t.o.v. het basisprodukt snel 
en eenvoudig aangepast en vervolgens gemaakt worden. 
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6.5 Enks 

Enks av. 
14 januari 1988 

6.5.1 Inleidinl 

In 1911 werd de Nederlandse Kunstzijdefabriek (Enka) opgericht door een 
oud-scheikunde leraar die garens en vezels langs chemische weg vervaar
digde. Later (1929) ging Enka samenwerken met het Duitse bedrijf 
Vereinigte Glanzstoff Fabriken AG. en vormde de Algemene Kunstzijde 
Unie N.V. (AKU). Deze nauwe samenwerking leidde in 1969 tot het volledig 
samengaan van de twee bedrijven in een Europese moedermaatschappij 
AKU, met de Nederlandse dochter Enka Glanzstoff B.V., en een Duitse 
dochter Enka Glanzstoff AG .. 

In dat zelfde jaar ontstond Akzo uit een fusie tussen AKU en KZO 
(Koninklijke Zout Organon). Akzo is onderverdeeld in een zestal divisies 
met elk een grote mate van zelfstandigheid. Sinds 1 september 1977 zijn 
alle chemische vezel-ondernemingen van Akzo samengebundeld in Enka en 
is daarmee de grootste divisie van Akzo. 

De zes divisies van Akzo zijn; 
- Enka: chemische vezels enz .. 

Akzo Zout Chemie: zout ,chloor enz .. 
Akzo Chemie: speciale chemische produkten. 
Akzo Coatings: verven, lakken enz .. 
Akzo Pharma: pillen, poeders, grondstoffen voor deze industrie. 
Akzo America Inc.: diverse van de bovengenoemde produkten. 

Binnen Enka kunnen we een verdere onderscheiding van de produkten 
maken: 

- Industriele garens: dit varieert van garens voor de verwerkende 
industrie zoals voor autobanden, kabels, remvoeringen enz., tot 
geavanceerde toepassingen in de lucht- en ruimtevaart. 
Textiel voor toepassing in de mode-industrie maar ook voor bedrijfs
kleding, meubels, gordijnen enz .. 
Akzo Plastics (onderdeel van Enka), voert ongeveer 50 standaardtypen 
technische kunststoffen. 
Membrana maakt membranen voor de scheiding van bepaalde compo
nenten uit vloeistof- en gasmengsels. Enka produceert membranen en 
holle vezels voor technische en medische doeleinden. 
Colbond: deze produktgroep brengt non-wovens van polyester op de 
markt. Deze vinden hun toepassing als sponzen, zemen, versterkings
laag van bitumen voor de dakbedekkiog e.a.. 

--- STUDYTOUR'88 -------------- 273 -



- VOORSTUDIE -------------------

Om enig idee te krijgen van het formaat van Enka volgen bier enkele 
cijfers. In 1986 haalde Enka een geconsolideerde omzet van 5,4 miljard 
gulden waarvan 71% binnen Europa. De afzet van chemische vezels in dat 
jaar bedroeg 383.000 ton. 

6.$,2 Yezelyenterkte kunststotTen 

Dit is het verslag van de lezing over vezelversterkte kunststoffen, 
gehouden door Dr. H.M. Caesar tijdens bet bezoek aan Enka in Arnhem. 

Het inhoudelijke gedeelte van de lezing begon met een vergelijking tussen 
metalen, polymeren en vezelversterkte kunststoffen. Hiermee werd aange
geven dat men in de laatste groep de goede eigenschappen van de eerste 
twee probeert te combineren. Dit zijn de lage dichtheid van polymeren en 
de goede mechanische eigenscbappen van metalen. De thermoharders 
werden behandeld aan de hand van hun onderlinge verschillen in glas- en 
gebruikstemperatuur. 

De thermoplasten werden verder onderverdeeld in: 
- 'Commodity'. 
- 'Engineering'. 
- 'High-performance' plastics. 

De eerste groep voor buis-, tuin-, en keukengebruik, de tweede groep voor 
veel technische toepassingen en de laatste groep van dure, vaak pas 
ontwikkelde plastics voor speciale toepassingen. 
Hier voIgt een opsomming: 

- Commodity plastics: PE, PP, PS, ABS. 
- Engineering plastics: P A, POM, PETP, PBTP, PC, Mod PPO. 
- High performance plastics: PSU, PES, PAR, PEl, P AI, PPS, PEEK, 

Fluoro-polymeren, LCP 'so 

De invloed van glastemperatuur en kristallisatie kwam ook aan de orde. 
Ben polymeer met een lage glastemperatuur is gemakkelijker te verwerken, 
maar tevens wordt de mogelijkbeid van toepassing bij verhoogde tempera
turen beperkt. Kristallisatie, zoals die bijvoorbeeld optreedt bij polyamide, 
kan daarentegen weer een betere temperatuurbestendigheid leveren. 
Aan de hand van tabel 6.2 werden de vezelmaterialen behandeld. Vooral de 
negatieve uitzettingscoefficienten bij aramide en koolstof vielen op. 

Vervolgens werd het door Enka gemaakte onderscheid tussen een 'com
pound' en een 'composite' duidelijk gemaakt. 
Ben 'compound' wordt gedefinieerd als een matrix met daarin verspreide 
discontinue, kleine deeltjes waardoor theoretisch een lagere verster
kings-efficiency ontstaat. 
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Een 'composite' word gezien als een matrix met daarin continue verster
king. 
Wat betreft de thermoplasten wordt ca. 98% verwerkt tot 'compound' en 
maar ca. 2% tot 'composite'. De vezels worden bij Enka eigeulijk alleen 
toegepast in thermoplastiscbe matrices. 

Aramld Carbon fibre •• 
Pmpert)' E-glass 8M HT HST 1M 8M 

Tensile strength, GPa 24 3.0 3.4 4.3 4.7 23 
Tensile modulus, GPa 75 130 240 240 300 400 
Compression Strength, GPa 0.5 0.25 2.5 1.5 
Density, g/em3 2.6 1.44 1.78 1.75 1.77 1.83 
Longtime temperuture 

limit, OC 350 200 500 500 500 600 
Brittleness + 
Elongation at break, % 3.8 2.1 1.5 20 1.6 1.5 
Thermal expansion coef-

ficient (10-6J<:-1) 5 -2 -0.5 -0.1 -0.2 
Thermal conductivity 

W/mK 1 17 17 115 
Dielectrical constant 6.5 2.5 conductive 
Specific electrical 

resistance, em 1014.1015 1015 10-3_10-4 

Moisture absorption, 
WOC, 65% re1.hum. 0.1 3 0.1 

Price, DM/kg, approx. 4 80 120 140 300 500 

* HT = High Tensile, e.g. Tenax HTA 
HST = High Strain, e.g. Tenax HST 3 
1M = Intermediate Modulus, e.g. Tenax 1M 500 
HM = High Modulus, e.g. Tenax HM 40 
Aramid HM = Aramid High Modulus, e.g. Twaron HM 

Tabel 6.2: Properties of reinforcing fibres. 

De volgende ontwikkelingen betreffende vezelversterkte kunststoffen 
werden aangegeven: 

- Nieuwe matrix polymeren. 
- Speciale versterkende fibers (PE van DSM). 
- Verbetering versterkende systemen: 

* Interface studie. 
* Fibergrootte. 
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• Compounding/ composite-technieken. 
* Vormgevingstechnieken. 

- Testmethodes. 
- Ontwerp- en constructiemethodes. 
- Kostenaspect. 

Waar deze ontwikkelingen toe moeten leiden laat figuur 6.10 zien: een 
materiaal met zowel een grote buigingsmodulus als een grote slagsterkte. 

IMPACT STRENGTH VS FlEXURAL MODULUS 
OF THERMOPLASTICS 

>IDDr---------.----------.------------~--------~ 

16 -----

121---\--

---- /- a---
GMT-PETP 

Fizuur 6,10: Trends in de ontwikJreling von vezelversterlae kunststoffen. 

Afgesloten werd met een overzicht van enkele nieuwe ontwikkelingen in 
hoge-temperatuur-thermoplasten en met een tabel met het verwachten 
gebruik van versterkende vezels in compounds en composites in West
Europa in 1986. Ze zijn hieronder afgedrukt. 
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Material 

Glass fibers 
Carbon fibers 
Aramid fibers 

Thermoplastics 

50 
0.1 
0.01 

Thermosets 

290 
0.5 
0.25 

Total 

340 
0.6 
0.26 

Tabel 6,3: Te verwachten gebruik van verste1'kende vezels in compounds en composites 
in West-Europa in 1986 in tonnen. 

Hut dlltordon 
.............. ·c GrIIde ....... 

Polyamide 4.6 155 
PEl 
PEl 
PI 
PI 
Polyarylenesuifide 169 

Polyetherkelone 

PoIykeIone 

Liquid Crystal 
Polyesters 

Polyimiciesulfone 

335-355 

1n-237 

Stanyl48" 
UIlem soooa . 
Ullem 6000" 

AvimidK-Ilo 
PAS-tAO 
PAS-1Er 
PAS-~ 
HTA" 
HTX" 
Kadel" 

Xyda" 
Vectra" 

DSM 
GE 

M+TChem. 
Dupont 
Phillips 
Petroleum 

ICI 

Amoco • 
(UCC) 
Dartco 
Celanese 
Allied 
BASF 
Bayer 
Eastman 
others 
Celanese 

tH:uur 6,11: Enkele nieuwe ontwikkelingen in hoog-temperatuur thennoplasten. 

Betekenis van afkortingen; 

ABS 
EP 
LCP 
Mod. PPO 

PA 
PAl 
PAR 
PBTP 

Acrylnitril-butadieenstyreen. 
Epoxyharsen. 
Uquid-crystal-polymer. 
Polyphenyleenoxide, gemodificeerd met polystyreen, bijv. 
Noryl van General Electric, 1966. 
Polyamide. 
Polyamide-imide. 
Polyacrylaat. 
Polybutyleenterephtalaat. 
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PEl 
PC 
PEEK 
PE 
PES 
PETP 
PI 
POM 
PP 
PPS 
PSU 
UP 

Polyethyleen-imide. 
Polycarbonaat. 
Polyetheretherketon. 
Polyethyleen. 
Polyethyleen-sulfide. 
Polyethyleenterephtalaat 
Polyimide. 
Polyacetal. 
Polypropyleen. 
Polyphenyleensulfide. 
Polysulfone. 
Unsaturated polyesters. 

6.5.3 Technische Bedrijfsvoerine 

Lezing technische bedrijfsvoering door: Ir.TJ.M. van Gassel 

Investerings-intensief produceren impliceert in het algemeen onderhouds 
intensief produceren. Om enig gevoel voor de getallen te krijgen een 
tweetal kenmerkende percentages: 

onderhoudskosten/ activa = ± 6% 
arbeidskosten onderhoud/totale onderhoudskosten = ± 70% 

De beschikbaarheid van de bandgarenmachines bedroeg ruim 90%. 

Het in het bedrijf Kleefse Waard gevoerde beleid was gebaseerd op de 
volgende drie doelstellingen: 
1] Onderhoud; voorkomen is beter dan genezen. Gestreefd wordt naar 

continue en ZO optimaal mogelijke procescondities. 
2] Investeringen; een goede project definitie en voorbereiding is meer dan 

het halve werk. 
3] Energie; storingen in de energievoorziening moeten zijn ontoelaatbaar. 

Om deze doelstellingen te bereiken gebruikt men binnen het bedrijf Kleefse 
Waard de volgende hulpmiddeleo, informatiesystemen. 

- INSIDE, een informatie-systeem ten behoeve van de order en project 
verwerking, met verbindingen naar de inkoop, financiele en admini
stratieve afdelingen. 
IPO, een inspectie- en onderhoud-informatiesysteem, waarin zowel het 
periodiek als het routine matig onderhoud wordt bijgehouden. 
PMP, hetgeen staat voor pompeo, motoren en PIV-kasten (tandwiel
kasten). Dit informatiesysteem dient voor het bijhouden van de plaats 
van de eerder genoemd onderdelen (werkplaats, fabriek, magazijn 
enz.). 
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- EPS, Enka Plannings Systeem. EPS gebruikt men voor de planning van 
arbeid (soort kaartenbak waarin de tijd per kIus staat en die men 
ten behoeve van voorcalculatie gebruikt). Ook houdt EPS de voorraad 
aan reserve onderdelen bij en geeft een signaal af wanneer de 
minimum voorraad bereikt is. 

- CAD, (computer aided design) ter ondersteuning van de ontwerpacti
viteiten. 

6.5.4 Rondleidina: Kleefse Waard 

Een rondleiding door het Bedrijf Kleefse Waard was deel van het middag
programma. In het Bedrijf KIeefse Waard zijn ruim 1250 mensen werkzaam 
in de produktie, onderhoud, administratie en civiele dienst. Zij werken 
voomamelijk aan een drietal produkten, nl.: 

- Rayonbandengaren, deze garens worden voomamelijk toegepast in 
autobanden, maar ook in slangen en V-snaren. 

- CMC (Caboxy-methylcellulose), dit produkt geeft waterige vloeistoffen 
een hogere viscositeit. Het wordt toegepast in tandpasta, jam, 
wasmiddelen, als verfverdikker en bij olie- en gasboringen. 

- Vliezen/huishoudelijke produkten. De vliezen zijn te onderscheiden in 
vezelvliezen en filamentvliezen. Vezelvliezen onstaan door polyester
vezel te verwerken tot een soort viltige mat, die verdicht wordt door 
naaldprikkers en versterkt wordt met een polymeer oplossing. Toe
passingen liggen in de dakbedekking, weg- en waterbouw en vloer
bedekking. 

Filamentvliezen ontstaan door eindeloze garens tot een warrige mat te 
blazeD, die thermisch gebonden wordt. Deze vliezen vinden hun toepassing 
in dakbedekking en tufrug voor tapijt (dit is een thermisch vervormbare 
rug). 

Tenslotte wordt een aantal huishoudelijke produkten zoals zemeD, vioer
en huishouddoeken gemaakt. De technieken lijken op die van de vliespro
dukten, maar veelal vindt hier nog een additionele chemische behandeUng 
plaats. 

De excursie begon bij het begin van het rayonbandgaren-proces. De 
grondstof voor het proces is cellulose dat in pakketten van platen wordt 
aangevoerd. Nadat de pakketten in het magazijn op een transportband zijn 
gezet komen ze de fabriek binnen. Automatisch voIgt het pakket zijn weg 
naar een apparaat dat het pakket in gedeeltes in een loogbad laat vallen. 
De cellulose vormt een stroperige oplossing (cellulose derivaat) die verder 
chemisch behandeld wordt. Aan het eind van het proces wordt de oplossing 
door een spin-dop in een bad met ruur geperst. In het ruurbad zet de 
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oplossing zieb weer om in cellulose en beeft men garen verkregen. De 
gaatjes in de spin-dop zijn zo Idein dat ze met bet oog nauwelijks 
ziebtbaar zijn. De continu doorlopende draden worden gestrekt, gewassen, 
gedroogd en opgewikkeld. De garens worden op de spoel aan de Idant 
geleverd. 

De voor de produktie benodigde energie (stoom en electriciteit) wordt ter 
plekke in een eigen centrale geproduceerd met behulp van het principe van 
de warmte/kracbt-koppeling. Jaarlijks wordt ca. 60 miljoen kubieke meter 
aardgas als brandstof gebruikt en omgezet in ca. 70 miljoen kWh electrici
teit en de benodigde stoom. 

Bij de produktie van rayonbandengaren en CMC komen grote hoeveelheden 
afvalwater en stankveroorzak.ende gassen vrij. Op de KIeefse Waard is ca. 
f25 miljoen geInvesteerd in installaties om afvalwater te zuiveren en deze 
stankveroorzak.ende gassen uit te wassen. In de biologische waterzuivering 
worden ca. 150.000 inwoner·vervuilingseenheden voor 95% gezuiverd. 

Tevens is in 1983 een zinkextractie-instaIlatie gebouwd die uit het zure 
zinkhoudende water 98% van het zink haalt, 100 ton zink per jaar, die dan 
weer in het proces gebruikt kan worden. 

In de gaswasinstallatie worden met loog aIle stankveroorzakende gassen, 
in hoofdzaak zwavelwaterstofgas, uitgewassen. 

V oorgaande maatregelen aangevuld met nog een aantal Ideinere voomemn
gen zorgen er voor dat het bedrijf KIeefse Waard volledig aan de eisen 
van de milieu-wetgeving voldoet. 

-- 280 -------------- STUDYrOUR'88 ---



-- laingendag ---------------------

Inhoudsopgave Lezingendag 

BIz. 

Inhoudsopgave Lezingendag 281 

7. LEZINGENDAG · · · · . . . · · · 283 

7.1 Inleiding . · · · · 283 

7.2 Integratie van CAD/CAM · · · · · · 284 

7.2.1 Inleiding · · · · · · · · · · . · · · · 284 
7.2.2 Software-architectuur . 284 
7.2.2.1 MAVIS · · · · · · · · · · · 286 
7.2.2.2 SMASH · · · · · · · · · · 287 
7.2.3 Toekomst. · · · · 289 

7.3 Technische Bedrijfsvoering 290 
7.3.1 Just In Time · · · · · · · · · 290 
7.3.2 Case study: Bell Telephone Company 291 

7.4 Vezelversterkte KunststotTen · · · · · . . · · · · 292 
7.4.1 Inleiding · · · · · · · · · · 292 
7.4.2 Eigenschappen van vezels 293 
7.4.3 Opbouw van de vezels . · · · 293 
7.4.4 Indeling van vezels · · · · · · · 294 
7.4.5 Vergelijking composieten met staal . . . · · · · 294 
7.4.6 Toepassingen . · · · · · 294 

7.5 Education in the U.S. · · · · · · 296 

--- STUDYTOUR'88 -------------- 281 --



-- Lezingendag ----------------------

7.1 I~IJ)Iri<l 

Lezingendag 
3 december 1987 

Hoofdstuk 7 

LEZINGENDAG 

De lezingendag is gehouden in Twente en aan alle onderwerpen van de 
voorstudie is aandacht besteed. De organisatie wi! op deze plaats tevens 
alle sprekers op de lezingendag bedanken voor bun interessante voordracb
ten die een nuttige bijdrage aan de studiereis zijn geweest. 

Prof.dr.ir. W. Bakker beeft de lezingendag geopend met enkele persoonlijke 
ervaringen meegemaakt tijdens zijn verblijven in de Verenigde Staten. 

Ir. M. Josquin is werkzaam als sales representative bij CADMES B.V. in 
Eindhoven. Hij was bereid een lezing te geven over de integratie tussen 
CAD en CAM-systemen. 

Ddr. L Cbalmet is werkzaam bij de PA Consulting Group. Hij beeft de 
lezing verzorgd over de invoering van JIT bij de vestiging van Bell 
Telephone in Antwerpen. 

Dr. H. Blumberg, Researcb Manager of Industrial Fibers bij de vestiging 
van EOO in Wuppertal, een lezing gegeven over de toekomst van vezel
versterkte kunststoffen. 

En tot slot beeft de heer P. Radlinsky, een Amerikaans sportleraar in het 
kader van een uitwisselingsprogramma in Nederland, een voordracbt ge
houden over het Amerikaanse onderwijssysteem. 
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73. INTEGRATIE VAN CAD/CAM 

7,2.1 Inleidina 

Veel systemen worden aangekocht op basis van uiterlijke verschijnings
vormen. Bij uitbreiding kan dit leiden tot grote problemen. Daarom moet 
bij aankoop van een systeem de architectuur van het systeem en de 
achterliggende filosofie de doorslag geven. Deze zienswijze werd verduide
lijkt met een aantal figuren, waarbij figuren gemaakt met een CAD/CAM
systeem vergeleken werden met figuren van een normaal tekensysteem. Het 
verschil in plaatjes was niet te zien, echter verwerking tot een produkt 
kon aIleen gebeuren met de figuren uit het CAD /CAM-systeem. Dit werd 
gedaan om de visie van CADMES B.V. te illustreren: "Design for manufac
turing", dat wil zeggen aIle ontwerpstadia moe ten uiteindelijk resulteren in 
een produkt (zie figuur 7.1) 

DESIGN DRAFTING MANUFACTURING 

FiguW Z 1: Design for manufacturing. 

7.23. Software-architectuur 

Een aantaI jaren geleden beerste er op aIle gebieden een verkopersmarkt, 
dat wit zeggen een markt, waarop de verkoper beslist wat gemaakt en 
verkocbt wordt. Hieruit vloeiden produkt en producent gebonden systemen, 
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die de uitbreidingsmogelijkheden van een systeem zeer beperkten. De 
laatste jaren kwam bier verandering in door eisen vanuit de consumenten
wereld. CADMES B.Y. speelt bierop in door zijn software te ontwikkelen 
op basis van bet model van de ISO voor Open System Interconnection. 
Door CADMES B.Y. wordt dit model ook weI aangeduid met Open System 
Architecture of kortweg OSA 

elM-workstation 

'\. 

---t---'M' 
~ 
~ 

Fimw Z2: Het OSA-systeem. 

ClM-workstation 

/ 

Een OSA-systeem is modulair van opzet (zie figuur 7.2). De kern van bet 
systeem wordt gevormd door bet Information Management System. In dit 
deelsysteem vindt bet gegevensbebeer van bet totale systeem plaats. De 
marrier waarop de informatie wordt opgeslagen is gestandaardiseerd en 
onafhankelijk van de gebruikers van de informatie. 

De buitenste laag van bet OSA-systeem wordt gevormd door de User 
Communication Module. Dit is de, meestal grafiscb georienteerde, interface 
met de gebruiker, via welke aUe contact met de gebruiker verloopt. De 
User Communication Module is in principe niet recbtstreeks gekoppeld met 
bet Information Management System. Deze koppeling vindt plaats via 
application modules. 
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Een application module moet gezien worden als een implementatie van een 
methode, die noodzakelijk is ter ondersteuning van een gebruikersactiviteit, 
bijvoorbeeld een tekenpakket. Ben application module heeft precies twee 
interfaces, een interface naar de User Communication Module en een 
interface naar de Information Management System. Deze interfaces zijn 
gestandaatdiseerd. Zodoende is het zonder veel problemen mogelijk om 
application modules toe te voegen of te verwisselen. Tevens is het mogelijk 
om modules van andere software ontwikkelaars te implementeren, indien 
van deze modules de interfaces met de buitenwereld bekend zijn en een 
omzetprogramma naar de interfaces van het OSA-systeem mogelijk is. 

Informatie kan op twee niveaus aan andere systemen overgedragen 
worde~ namelijk op User Communication Module-niveau tussen OSA
systemen van hetzelfde type enop Information Management System
niveau naar andersoortig georienteerde systemen. Via vertaalmodules is het 
mogelijk om de informatie in de Information Management System om te 
vormen naar andere gegevensopslagvormen. 

Door deze opbouw is het OSA-systeem flexibel, wat uitbreiding van toepas
singen betreft, en door de standaardisatie van gegevensopslag en interfaces 
redelijk onafhankelijk van een software ontwikkelaar. 

Bij CADMES B.V. zijn op CAD/CAM-gebied twee systemen ontwikkeld 
volgens dit principe, namelijk SMASH en MAVIS. Deze systemen worden in 
het vervolg kort besproken. 

7.2.2.1 MAVIS 

Het Multi Application Virtual Interface System, kortweg MAVIS genoemd, 
is het CAD-systeem van CADMES B.V .. Het systeem bestaat uit twee basis 
modules voor de Information Management System en User Communication 
Module en minstens een application module. Het Information Management 
System wordt gevormd door de database CM-DAS. Informatie wordt 
onafhankelijk van de application modules opgeslagen volgens het CODASYL 
database netwerk concept. De User Communication Module wordt gevormd 
door de CM-GRA module. De interfaces met CM-GRA zijn gestandaardi
seerd volgens GKS, IGES en Siggraph Core standaards. De application 
module, die CADMES B.V. op dit moment levert, zijn: 

- BADGE (BAsic Drafting GEometry) module: een 2¥2-D teken systeem 
met uitgebreide mogelijkbeden. 

- COMPASS (COMPonent ASSembly) module: een interaktieve module 
voor het genereren van samenstellingstekeningen uit een set al 
bestaande onderdeeltekeningen. 
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- DIALOG (DWDGue) module: een interaktieve module voor het 
ophalen van informatie uit de CM-DAS database. Samen met de 
BADGE-module kan het hele invoerprogramma voor SMASH gegene
reerd worden (zie figuur 7.3). 

MAVIS: MULTI ApPLICATION VIRTUAL INTERFACE SYSTEM MAVIS 

CM-GRA 

~L-------.JI 

lj~~\\~:" 
4 ~~ 

r __ 
SMASH 

NC MACHINE 

'iflU«r Z3: MAVIS en de koppe/ing met SMASH. 

7.2.2.2 SMASH 

SMASH staat voor Standard MAnufacturing SHapes en vormt het CAM
systeem van CADMES B.V .. SMASH is gebaseerd op het achterliggende 
idee, dat een produkt ontstaat door uit een betrekkelijk willekeurig 
gevormd stuk materiaal herhaald een hoeveelheid materiaal te verwijderen 
gebaseerd op een reeks grondvormen. A1s de grondvormen en de te 
verwijderen stukken materiaal bekend zijn kan via vaste werkwijzen het 
produkt gemaakt worden. SMASH wordt door CADMES B.V. aangeduid als 
een 'expert system', waarmee bedoeld wordt, dat niet aIleen de gegevens 
bewaard worden, zoals bij een database programma, maar dat ook de regels 
over het gebruik van de gegevens, zoals regels voor het gebruik van 
gegevens en de generatie van nieuwe gegevens, bewaard worden. 
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De kern van SMASH wordt gevonnd door een knowledge base waarin alle 
gegevens en regels opgeslagen worden, die nodig zijn voor het genereren 
van een besturingsprogramma uit een invoerfile. In direkte verbinding met 
de knowledge base staat de SMASH-processor, die alle bewerkingen 
uitvoert voor het omvonnen van de invoerfile in de uitvoerfile (zie figuur 
7.4). Verder zijn in direkte verbinding met de knowledge base speciale 
filegenerator-modules aanwezig voor het aanvullen en wijzigen van regels 
en gegevens in de knowledge base. Door deze filegenerator-modules is het 
mogelijk om wijzigingen in het machinepark of in eigen bedrijf opgedane 
praktijkervaringen in de knowledge base op te slaan en deze in het 
vervolg te gebruiken bij het genereren van nieuwe besturingsprogramma's. 

"'H 

METHODS 

Ift ......... JlI1 ... . 

SHAPES 

\ I 
\ \ I I / 

'SMASH I I 
I I I I I 

\ I PROCESSOR I / 
I ' ' I 

\ \ I I I ! 

\ \ I I I / 

Figuur 7.4: SMASH: Standard MAnufacturing SHapes. 

MOTIONS 

"HU/.,., 

H/",. 

enu/ .... 

Als invoerfile verlangt SMASH slechts ontwerpgegevens, zoals afmetingen, 
toleranties en ruwheden, die geordend zijn rond gebieden waar materiaal 
verwijderd moet worden. AI deze gegevens zijn te vinden in een ontwerp
tekening. AIs uitvoerfile wordt een cutter location file gegenereerd samen 
met een lijst van de te gebruiken gereedschappen en instellingen. Deze 
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gegevens kunnen vervolgens door 
postprocessor verwerkt worden tot 
machine. 

een bij een NC-machine 
een besturingsprogramma 

horende 
van die 

Door deze opbouw en filosofie is SMASH een flexibel systeem, dat aan te 
passen is aan nieuwe werkomstandigheden en opgedane ervaring. 

7.2.3 Toekomst 

In de nabije toekomst denkt CADMES B.V. MAVIS uit te breiden met een 
solid modelling module en een FEM (eindige elementen) module. Uitbrei
dingen in SMASH zijn te verwachten in de mogelijkbeden voor het 
aansturen van een nog groter assortiment NC-machines. 

In het algemeen verwacht CADMES B.V. een verdere verschuiving van het 
gebruik van mainframes en terminals naar het gebruik van onatbankelijke 
werkstations, die met elkaar gekoppeld zijn via een netwerk. Door de 
OSA-systeemopbouw verwacht CADMES B.V. hierbij nauwelijks problemen. 
Dit vooral omdat de modulaire opbouw- en interfacemogelijkbeden het 
toelaten, om de application modules van een werkstation te verdelen over 
meerdere direkt gekoppelde werkstations zonder dat dit direkte veranderin
gen in de programmatuur nodig maakt. Hierdoor is het ook mogelijk om de 
application modules z6 te verdelen, dat enkele werkstations tot specialisti
sche databanken worden omgevormd, waarop andere werkstations uit het 
netwerk hun gegevensbeheer laten plaatsvinden, zodat het netwerk tot een 
groot expertsysteem wordt omgevormd (zie figuur 7.5). 

CAOMES BV 

OSAN : OSA system Network 

Figuur 7.5: Het OSA system Network. 
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7.3 .TECHNlSCDE BEDRLIFSVOERING 

Lezing van dr.ir. L Cbalmet, Director Manufacturing Services Division 
Benelux van PA Consulting Services. 

7.3.1 Just In 11me 

Naast de reductie van voorraden biedt lIT indirekt de volgende voordelen: 
.. Produktiviteits-verbetering door materiaalreductie. 
- De juiste materialen op de juiste plaats en op de juiste tijd. 
- Impliciet, verhoging van: 

* Kwaliteit produkt. 
* Motivatie. 
* Kwaliteit proces. 

Bovengenoemde voordelen zijn belangrijker dan het voordeel van de 
gereduceerde voorraad. 

Winst maken bemst op het toevoegen van waarde en niet het toevoegen 
van kosten. m leert ons dat voorraden, wachten, inspectie, verplaatsen en 
defecten in het proces 100% verspilling zijn. Van deze punten zal bekeken 
worden hoe ze verminderd kunnen worden. 

Voorraden zijn noodzakelijk voor een bepaald stroomproces omdat ze 
problemen in de produktie verbergen. Verlaagt men de voorraden dan stuit 
men onberroepelijk op problemen. Men zal dus eerst het proces moeten 
aanpassen. Dan pas kan men in kleine series, het gewenste, precies op 
tijd en met minimale voorraad produceren (volgens het pull-principe). Dit 
steh de volgende eisen aan het proces. 

- Geen onderbrekingen in het proces. 
* Total Quality Control (wordt op terug gekomen). 
* Preventief onderhoud. 

.. Geen defekte produkten. 
* Total Quality Control. 
* Lijnstop voor het geval er problemen optreden. 

- Geen voorraad. 
* Exacte produktie op vraag. 
* Elk station krijgt de gevraagde onderdelen. 

- Wissel- eI1 set-up tijden nul, d.w.z. werkstations aangepast aan 
kleine seriegroottes. 

- Kleine seriegrootte. 
- Korte en stabiele doorlooptijden. 

-- 290 ~--~~----------- STUDYTOUR'88 ---



-- wingendag ----------------------

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn lIT en TQC nauw verweven. TQC is 
het streven naar een totale kwaliteitsbeheersing en is gebaseerd op de 
volgende principes: 

- De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt bij de operator. 
• Elke processtap moet zelf controlerend zijn. 
- Het proces dient men onder controle te hebben. 
- Resultaten en kwaliteit dienen zichtbaar gemaakt te worden (grafieken 

enz.). 
- Iedereen is een klant en toeleverancier van anderen. 

Het mag duidelijk zijn dat TQC met zeer ingrijpende veranderingen gepaard 
gaat en een gehele houdingsverandering van de betrokkene verlangt. Het 
gevolg is dat invoer van TQe veel tijd en moeite kost. 

7.3,2 Case study: Bell Telephone Company 

Het tweede gedeelte van de lezing bestond uit de behandeling van een 
praktijk case, n1.: De implementatie van lIT bij de Bell Telephone 
Company. Door tijdgebrek kwam Dhr. Chalmet helaas niet tot een 
uitgebreide bespreking van de case. 

Karakteristieken van het bedrijf: 
- Telefoonpost en munttoestellen produktie. 
- Standaard produkt met klantgerichte aspekten bij elke order. 
- 75% export. 
- 460 werknemers. 
- Materiaalkosten 55% van de produktkosten. 

4500 m2 voor test en samenstelling. 

Het project startte begin 1986. Men had zich ten doel gesteld de volgende 
punten te realiseren voor het einde van 1987. 

Work In Process 
Doorlooptijden 
Kwaliteitsverbetering 
Globale werk-efficiency 
Vloeroppervlak 

: -60% 
: -66% 
:+50% 
:+20% 
: -10% 

Eind 1986 was 80% van de produktie onder lIT gebracht. Voor de 
produktie-onderdelen die meer dan twee maanden onder JIT concepten 
werkten werden alle doelstellingen gehaald en zelfs overschreden. 

--- STUDYfOUR'88 -------------- 291 --



- VOORSTUDIE -------------------

7.4 VEZELVERSTERKTE KUNSTSTOFFEN 

Dit is bet verslag van de lezing die gebouden is door dr. H. Blumberg, 
verbonden aan Enka AG. te Wuppertal. Sinds 1987 is bij verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling, tecbnische service en onderzoekscoOrdinatie van de 
produktgroep 'Advanced Materials'. 

7.4.1 Inleiding 

Vanaf eind jaren '70, begin jaren '80 is de ontwikkeling van nieuwe sterke 
vezels in een stroomversnelling gekomen, mede onder invloed van: 

- Energiecrises van 1973/1974 en 1978/1979. 
- Ontwikkeling van de vrijetijdssector. 
- Wetgeving t.a.v. ashest. 
- Terrorisme en nationale oorlogen. 

Figuur 7.6 geeft weer welke nieuwe vezels onder deze invloeden ontwikkeld 
zijn. 

1. ENERGY • COMPOSITES 
CRISIS AIRCRAFT --+ C. AR 

REINFORCED --+ C. SiC, 
METALS Al203 

2. INCREASED • COMPOSITES ---+- C, AR LEISURE FOR 
SPORT GOODS 

3. LEGISLATION SUBSTITUTION AR~ 

FOR .. OF -+ CERAMIC FIBERS 

ASBESTOS ASBESTOS AC (MOD,), 
GLASS .. 
C (PREOX) 

4. TERRORISM .. BALLISTIC ---+- AR 
NATIONAL FABRICS 
WARS 

AR : ARAr-"I'D 
C " CARSON FIBER 
SiC " SILtCON CARBIDE 
AC • ACRYLIC 
AI203 .. ALUMINIUM OXIDE 

Fiwur 7.6: Oorztiken voor gebmik van vezelversterldng. 
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7.4.2 Eiaenschannen van yezels 

Figuur 7.7 laat zien, dat deze nieuwe vezels 
als een hogere elasticiteitsmodulus bezitten 
vervaardigd uit polyamide en polyester. 
Gelet op deze twee eigenschappen komen de 
best uit de bus. 

zowel een hogere treksterkte 
t.O.V. de klassiekere vezels, 

koolstof- en armidevezels het 

CONVENT. I I I CARBON 
CERAMIC SVNT .... E-GlASS FIBRES 

PA,PETP ARAMID HT HM AI203 SIC Bor 

TENSILE 
.----~r 

~ ~ : 10 : 2,1 3,1 1,5 2,5 3,5 STRENGTH GPii I ' I ------, 
r-----' ("-----, 

12 30/ 14001 140CI 1200 1 14501 
TENSILE ' , , I 

MODULUS cN/diex : 10 : : 75: 124 L ____ .' ,. ___ .J 

COMPRESSION 
('----~ 

12 ,51 0,1 0,5 
• I 

1,5 1,9 1,6 MODULUS GPa :0,25: 0 '- ____ J 

1
,
,36 1 

r----·· 
1'.44 1 

r ......... -' .- ... _--, r--- ...... 
DENSITY g/cm3 : 2,6: 1,74 1,90 : 3,9 ! I • i 2.6: :2,6 : , _____ J L ____ " 1 .... _ ... __ ... t. _____ • 

TEMPERATI,JRE r----I 
1'0001 1'

0001 §9 LIMIT ·C : 100: 350 200 500 600 
(LONG TIME) 

1_- ____ I 

.----~ 

12009 B B MELTING • I 

13600 POINT ·C :260: 700 480 3600 1 _____ • 

BRITTLENESS + - GJ - - - - -

GJ GJ 
r----- 1>- ._-: i:>----~ ,> : I . 

PRICE 
OM/kg 60 150 500 :'000: 1 , 000: 12000: !.._--_ .... L_ ... ___ ! 1 .. ____ .. _1 

o ADVANTAGE 
, ..... , 
• • DISADVANTAGE 
~- .. 

*HT = High Tensile, HM = High Modules 

FiWUr Z7: Eigenschappen van de veze/s. 

7.4.3 OnOOuw van de vezels 

Alle genoemde vezels zijn opgebouwd uit ketenmolekulen. De klassieke 
synthetische vezels verkrijgen sterkte en stijtb.eid door het vormen van of 
aromatische ringen (polyester) of bindingen tussen de hoofdketens 
(polyamide, nylon). Arrnidevezels kombineren deze twee eigenschappen. De 
volgende stap is een tweedimensionale konstruktie, die aileen uit stijve 
ringstrukturen bestaat (koolstot). Deze strukturen zijn hierdoor weI 
brosser. 
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7.4.4 Indelin& yan yezels 

Vezels worden in de volgende drie hoofdgroepen ingedeeld: 
- Hoog-anisotrope vezelstrukturen (syntbetische-, armide-, natuurvezels). 
- Tweedimensionale lamellenstrukturen (koolstofvezels). 
- Driedimensionale isotropische strukturen (glas-, kwarts-, aluminium-

oxide-, siliciumcarbide-vezels). 

Orientatie van de vezels treedt op bij sommige anisotropische vezelstruktu
ren, die alle in een bepaalde richting terecht komen (armidevezels) en bij 
de tweedimensionale lamellenstrukturen. 

7.4.5 yeme1Ukin& eomposieten met staal 

Goede eigenschappen van composieten tegenover staal zijn: 
- Laag specifiek gewicht. 
- Speciale elektromagnetische eigenschappen. 
- Lage uitzettingscoefficient. 
- Efficient konstrueren. 

Het is geoorloofd om anisotroop te konstrueren met composieten (vezels in 
gewenste richting rangschikken). Dit geeft op het eerste gezicht betere 
resultaten dan konstrueren met isotroop staal. Hierbij wordt dan weI vaak 
over het hoofd gezien dat composieten behalve vezels ook nog een groot 
percentage kunststof bevatten, dat niet of weinig bijdraagt aan de 
mechanische eigenschappen. Hierdoor kunnen resultaten toch tegenvallen, 
indien men eigenschappen per volume-eenheid vergelijkt. 

7.4.6 Toe,passin2en 

Gunstige toepassingen in de werktuigbouw zitten vooral in: 
Hoogbelaste roterende en oscillerende delen. Hierbij is een laag 
gewicht en een hoge stijfheid gewenst. 

- Dragende elementen. Ook hier is een hoge stijfheid- gewichtverhou-
ding gewenst. 

Verdere toepassingen (afgezien van sporttoepassingen) worden nog belet 
door de zogenaamde 'processing-canyon' en de hoge materiaalkosten. 
Materiaalkosten spreken voor zich, maar de 'processing-canyon' houdt in 
dat er nog geen geschikte produktiemethoden zijn om in grote series te 
produceren. Figuur 7.8 toont dit. 
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FIBER 

MANUAL LAMINATING 
AUTOMATED LAY-UP 

\ . COMPOSITE 

AIRCRAFT 

.~t~~~~~~~~~G ________ ~~~!~I~L~~~~~ ______ ~ 
SHEET ROLLING 
PULTRUSION 
INJECTION MOLDING 
MATCHED DIE MOLDING 

FILAMENT WINDING 

SPORTS 

INJECTION MOLDING ~~~~~~,,~~~. 
HOT PRESSING 
? ? ? . , . , .. 

Fif3Jur Z8: 'Proceskloof t.a. v. gebruik vezelversteTlae kunststoJlen. 
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1.5 EDUCATION IN mE U.S. 

Dhr. Radlinsky heeft een lezing gehouden ter voorbereiding op de reis. Het 
onderwerp betrof het onderwijssysteem in de V.S .. 
Dhr. Radlinsky is docent lichamelijke opvoeding op een Amerikaanse 
universiteit. In het kader van een uitwisselingsprogramma voor sportleraren 
werkt hij twee jaar in Nederland bij een middelbare school. Omdat hij in 
Nederland aan een VWO verbonden was heeft hij in eerste instantie 
gesproken over de verschillen tussen de highschool en het VWO. 
Opmerkelijk was het dat de Nederlandse sportlessen veel meer omvattend 
zijn. Veel meer sporten moeten door de scholieren beoefend worden, 
terwijl hun vaardigheid in die sporten kleiner is. In de V.S. worden 
sporten veel intensiever getraind en gaat er ook meer tijd in zitten. 
Buiten de highschool wordt echter veel minder gesport. Wanneer mensen 
dan aan het arbeidsproces deelnemen, zijn ze zelden van plan die sport 
verder te beoefenen. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar de mensen al 
op jonge leeftijd bekend worden gemaakt met een breed scala aan sporten, 
die ook op latere leeftijd uitstekend op recreatieve wijze te beoefenen 
zijn. 
In V.S. hebben sommige universiteiten het imago sport-minded te zijn. Het 
beoefenen van topsport wordt daar zeer op prijs gesteld. Vaak zijn er dan 
mogelijkbeden om scholarships in de wacht te slepen wanneer in een 
bepaalde tak van sport wordt uitgeblonken. 
Scholarships in zijn algemeenheid zijn een 'must' wanneer studies in de 
V.S. gevolgd worden. Allereerst zijn universiteiten erg duur, enigzins 
afbankelijk of het een private- of een state-university is. Bovendien wordt 
verlangd dat voor aanvang van het studiejaar de nodige financiele garan
ties verstrekt zijn. De Bachelor-degree wordt vaak m.b.v. een scholarship 
behaald, daarna zijn deze echter aIleen nog voor de alIer besten verkrijg
baar en moet er eerst een paar jaar gewerkt worden alvorens verder te 
kunnen studeren. Men is in het algemeen daarom erg goed gemotiveerd. 

Studenten en universiteiten zijn in de V.S. veel afbankelijker van het 
bedrijfleven in vergelijking met de situatie in Nederland. Scholarships zijn 
daar een voorbeeld van, een ander voorbeeld zijn de onderzoeksprogram
ma's die universiteiten uitvoeren. Deze worden uitgevoerd in opdracht van 
een bedrijf, stichting of bijvoorbeeld overheidsinstantie, waarbij dan een 
bepaald budget ter beschikking staat. Veel universiteiten dekken hun 
begroting op deze manier. Meestal staan de onderzoekers dan onder druk 
omdat de contracten met de opdrachtgevers voortgezet moeten worden, wat 
afhankelijk is van de onderzoeksresultaten. 
Tot slot kwam nog naar voren dat in Nederland kennis van de natuur- en 
wiskunde na de VWO opleiding op een veel hoger nivo ligt dan in de V.S. 
na de highschool. Daar staat tegenover dat er op de universiteiten in de 
V.S. een veel grotere verscheidenheid aan vakken gevolgd kan worden. En 
zoals de Amerikaan zegt: dat biedt veel meer 'opportunities'. 
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WIJ 
KREERENDE 

TOEKOMST 
Exxon is een der grootste ondememingen ter wereld. Specialist op het gebied van energie en 
chemie. ExpJoratie naar; winning van ruwe olie, steenkool en aardgas, transport, raffinage, 

verkoop, de produktie en verkoop van petrochemische produkten, alsmede research en 
ontwikkeling maken deel uit van de aktiviteiten van Exxon. 

Wereldwijde, zorgvuldig opgebouwde know-how en ervaring richten het beleid van 
ondernemingen binnen de Exxon-groep op de toekomst. 

Ook in Nederland 
Esso Nederland maakt deel uit van de Exxon-groep en 
is sinds 1891 uitgegroeid tot een van de meest dynami
sche oliemaatschappijen in ons land. 
Haar aktiviteiten beslaan zowel transport, raffinage 
en verkoop van olieprodukten. 
Met de nieuwe FJexicoker, een investering van 2,6 mil
jard gulden, beschikt Esso over een van de modernste 
raffinaderijen ter wereld. Via een efficient distributie
apparaat en een netwerk van moderne verkooppun
ten, richt Esso zich ook hier naar de toekomst. 

Exxon Chemical Company, de chemische onderne
ming binnen de Exxon-groep, is een van de grootste 
producenten van o.a. chemische grondstoffen, 
oplosmiddelen en plastics. 
In Nederland is Exxon Chemical Holland met een 
hoofdkantoor te Schiedam, dde produktiebedrijven 
voor aromaten, weekmakers en hogere alcoholen en 
een research- en ontwikkelingsafdeling te Rotterdam. 
een toonaangevend bedrijf binnen de chemische sek
lOr. 

Ondernemingen binnen de Exxon-groep doen meeT dan antwoorden 
bieden op de vragen van nu. Zij kijken vooruit. 

Elf{ON 
Dil betekent steeds opnieuw investeren. )nvesteren in kapitaal en in mensen. CHEMICALS 

Om de toekomst te kreeren. 

VOOR NADERE INFORMATIE OVER LOOPBAANMOGELlJKHEDEN KUNT U ZICH WENDEN TOT: 

ESSO NEDERLASD B.V. 
AFDELING PERSONEELZAKEN 
POSTBUS 71SO 
3000 HD ROTIERDAM 
TEL.:.I .... '430J 

EXXON CHEMICAL HOLLAND 
AFDELINGPERSONEELZAKEN 

POSTBUS275 
3180 AG SCHIEDAM 

TEL.: ........ I239 



Een nog jong bedrijf met gunstige toekomstmogelijkheden als 
Kemira, heeft regelmatig plaats voor energieke jongelui die 
hun carriere willen starten met een interessante baan in een 
interessante werkomgeving. 

Afgestudeerden (m/v) van universiteiten of instellingen voor 
hoger beroepsonderwijs zijn dan ook van harte welkom om te 
horen welke plaatsingsmogelijkheden Kemira voor hen heeft. 
Ook studenten die binnen een termijn van circa zes maanden denken af 
te studeren, kunnen contact opnemen met Kemira. 

Onze aktiviteiten liggen voornamelijk op het gebled van: 

• chemische technologie 
• informatica 
• werktuigbouwkunde 
• bedrijfseconomie 
• meet- en regeltechniek 
• bedrijfskunde 

Voor het inwinnen van meer informatie bent u a1tijd welkom bij de 
afde/ing Industrial Relations in het Hoofdkantoor in Rotterdam. 

fen telefoontje is vo/doende. 

Kemira B.V. 
Postbus 6697 
3002 AR Rotterdam 

Tel. 010 - 4252899 



Maar weinig grate dingen komen tot stand door de inspanningen van 
een enkel individu alleen. Teamwork is vaak de sleutel tot succes. 

Oce Research & Development laat mensen sarnenwerken. In multi
disdplinair verband. Elektrotechnid, informatid, werktuigbouwkundigen, 
chemid en natuurkundigen. 

Wanneer u geloofi: in teamwork, bel dan voor het aanvragen van een 
inforrnatieset. Telefoon 077 -59 32 76. 

ace-Nederland BY., Personeelszaken R&D, Postbus 101,5900 MA Venlo. 

8 Geeft creativiteit de ruimte! 



HOE KLEINER JE 
BENT, HOE 
MEERJEJE 

MOET BEWIJZEN 

'n PC met de aImetingen van een schrijfblok en een 
gewicht van 2,9 kg moet weI heel goed zijn, wi! hij in de profes
sionele markt serieus genom en worden. 

De Toshiba TtOOO kanzich metenmet welke desk-top PC 
dan ook. En heeft op sommige gebieden zelfs meer in hois. 
- 80C88/4.77 MHz IBM-industrie standaard; 
- Standaardgebeugen 512 Kb; 
- Gescbikt voor aile professionele software; 
- MS-DOS 2.11 operating system in ROM; 
- Interfaces standaard aanwezig: 
- Supertwist-Display, 80 karakters. 25 regeis: 
- Ingebouwde 3.5" noppydrive. kap. 120 Kb. 

Daardoor is de T1000 ideaal voor journalist, zakenman 
en -vrouw, accountant, ingenieur en iedere andere PC-gebrui
ker die overal wi! beschikken over relevante informatie. 
Onderweg. En op kantoor, waar de T1000 met 't systeem com
municeert. De prijs voor al deze high-tech: f2.675,- (exel. BTW). 

Reprotechniek B.v., Tielweg 5, 2803 PK Gouda, Tel. 
01820-613n 

DE TOSHIBA TIOOO: DE PORTABLE PROFESSIONAL 

~--- ---
I BON Stuurt u mij meer informatie over: 

Ode TlOOO van Toshiba 
lOde komplete Toshiba portable PC-Hjn 

I Naam: .. _._._._. __ .. _~._~ .. _~ .. _ 

Bedrijf:~ .. _ .. ___ ~._. 

I Adres: 

I Postcode: _ .. ~ ... ~~~ Plaats: - .... - .. --.. ~~ 

I Tel.: ~ .. ~--.-~.-.,-.-.. --, .. -~ .. ~-.-~ 

I 
I 

In ongefrankeerde envelop zenden aan: 
Reprotechniek B.v., Antwoordnummer 10080, 
2800 VB Gouda. 

TOSHIBA. IN TOUCH WITH TOMMOROW. 
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Hoofdstuk 8 

EXCURSIES 

8.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zijn de verslagen van de excursies naar de Amerikaanse 
bedrijven opgenomen. De volgorde is chronologiscb. 

Deze verslagen zijn gescbreven door de deelnemers aan de studiereis en 
zijn gemaakt naar aanleiding van de evaluaties, die plaats vonden direct na 
ieder bezoek. De evaluaties bielden in, dat er nog eens werd besproken 
wat er allemaal bebandeld en gezien was, onder leiding van een van de 
begeleiders (er waren vier eValuatie-groepen die steeds van samenstelling 
wisselden). 

Het is voor alle studiereizen aan te raden om dergelijke evaluaties te 
bouden. Wat er die dag aan informatie en indrukken de revue gepasseerd is 
wordt dan belderder en in de juiste context geplaatst. Zouden de evaluaties 
niet iedere dag gebouden worden, dan zou na enkele dagen alles door 
elkaar gebaald worden. Aile deelnemers hebben zeer positief gereageerd op 
bet houden van dergelijke evaluaties en het werd door niemand als 
tijdverspilling gezien. 
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8.2 MIT 

Massachusetts Institute of Technology 
Department of Materials Science & Engineering 
4 april 1988 

8.2,1 AlBmene infonnatie 

Het Massachusetts Institute of Technology is een universiteit voor zowel 
undergraduate als graduate studies. N a een undergraduate studie kan het 
Batchelor diploma worden behaald waarna door het volgen van een 
graduate studie een Master of Doctor titel kan worden verkregen. 

Vanaf de oprichting in 1861 door William Barton Rogers, heeft het MIT 
zich ontwikkeld tot een instituut waar onderwijs wordt gegeven en 
onderzoek wordt verricht op het gebied van techniek, natuurweten
schappen, architektuur, management, gezondheidswetenschappen en enkele 
mens- en maatschappijwetenschappen. 

Het MIT is als voIgt georganiseerd: 
- Vijf academic Schools: 

* Architecture and Planning. 
* Engineering. 
* Humanities and Social Science. 
* Management. 
* Science. 

- Whitaker College of Health Sciences, Technology and Management. 

Er zijn 22 faculteiten binnen deze Schools met een totaal van bijna 
10.000 studenten (bestaande uit ongeveer evenveel undergraduate als 
graduate studenten) en iets minder dan 1900 man onderwijzend personeel. 

De School of Engineering bestaat uit acht faculteiten, namelijk: 
- Aeronautics and Astronautics. 

Chemical Engineering. 
Civil Engineering. 
Computer Science. 
Materials Science and Engineering. 
Mechanical Engineering. 
Nuclear Engineering. 
Ocean Engineering. 

De excursie naar het MIT bestond uit een bezoek aan het Department of 
Materials Science and Engineering en daar zal dit verslag zich dan ook 
verder op toespitsen. 
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8.2.1.1 D<wartment of Materials Science and EtWneerina 

Het Department of Materials Science and Engineering biedt opleidingen tot 
Master of Science (M.S.), Doctor of Philosophy (Ph.D.) en Doctor of 
Science (Se.D.) op de volgende gebieden: Ceramics, Electronic Materials, 
Materials Engineering, Materials Science, Metallurgy en Polymers. 

De faculteit bestaat uit 51 wetenschappelijke medewerkers. Er zijn 140 
undergraduate studenten en 250 graduate studenten, waarvan 20% vrouwen. 
Bovendien zijn er nog 110 postdoctorale stafleden, gastmedewerkers en 
ondersteunend personeel. De graduate studies zijn vaak niet beperkt tot 
een van de hierboven genoemde gebieden maar bestaat meestal uit een 
multi-disciplinair onderzoeksprojekt binnen de faculteit of samen met 
andere faculteiten binnen het MIT. 

8JJ Materials Science and Enaineerina 

8.2.2.1 Inleidin~ 

In de eerste van de drie lezingen over toepassingen van nieuwe materialen 
werden materialen door prof. Cohen gedefinieerd als: "AIle stoff en waarvan 
gebruiksvoorwerpen voor de mens worden gemaakt". De relaties die gelegd 
kunnen worden tussen wetenschappelijke kennis en ervaring worden door 
de volgende vier faktoren als voIgt bepaald: 

properties 

/ \ 
'IE ,.. structure performance of ,. 

" " processes 

SCIENTIFIC EMPERICAL 

Figuur 8.1: Relaties tussen wetenschappelijke kennis en ervaring. 
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Relaties tussen structuren en eigenschappen worden in de figuren 8.2 en 
8.3 weergegeven. Er bestaat een lineair verband tussen de treksterkte en 
de omgekeerde waarde van de wortel uit de korrelgrootte. 
In figuur 8.2 is het toepassingsgebied van koolstofstalen en high strength 
low alloy stalen (HSLA; laaggeleerde hoge sterkte-stalen) aangegeven. 
In figuur 8.3 staat de relatie tussen de slagvastbeid en de temperatuur van 
het materiaal. Gelegeerde stalen vertonen een overgangstemperatuur-trajekt 
waarin bij een daling van de temperatuur de slagvastheid weiDig afneemt. 
Deze materialen hebben echter een iets lagere slagvastheid bij hogere 
temperaturen dan koolstofstalen. 
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F;,uur 8.2: Toepassingsgebied van kooIstofstalen en HSLA-stalen. 
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F(auur 8.3: Re/Qtie tussen slagvastheid en materiaaltemperatuur. 
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Toepassingen van deze HSlA-stalen vinden we in de automobiel-industrie. 
In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, overtreft de toename van 
HSLA-stalen sterk die van de kunststoffen en van de aluminiumlegeringen. ' 

HSLA-stalen kunnen beschouwd worden als 'developed materials'. Dit houdt 
in dat ze verregaand beproefd en ontwikkeld zijn en dat de produktiepro
cessen goed beheerst worden. Er is dus minder behoefte ontstaan naar 
andere dan de vertrouwde materialen omdat het bewerkingsproces opgang 
moet blijven en omdat de kwaliteit van het produkt gegarandeerd moet 
blijven. 

8.2.2.2 Rapid Solidification Methode 

In dit proces (R.S.P.) worden speciale materialen vanuit de vloeibare 
toestand in een zeer korte tijd tot stollen gebracht. De grote afkoelsnel
heid heeft tot gevolg dat het materiaal een aantal eigenschappen krijgt die 
het mogelijk maken het sterk te vervormen zonder dat er te grote span
ningen optreden. 

Ben van de opvallende eigenschappen van dergelijke materialen is dus de 
superplasticiteit. Verder hebben ze bij hogere temperaturen een betere 
corrosiebestendigheid en er treedt dan minder korrelgroei op dan bij 
conventionele materialen (zie figuur 8.4). 
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Figuur 8.4: KorreJgroei versus temperatuur. 
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Sommige R.S.P. gevormde materialen zijn amorfen en daardoor magnetisch 
anisotroop. Ze zijn daarom goed te gebruiken als zacht magnetisch 
materiaal. Magnetische verliezen zijn hierbij gering. 
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Er kunnen vier fabricagemethoden onderscheiden worden: 
- Inert Gas Automatization. Hierbij wordt metaal zeer snel afgekoeld 

door een inert gas dat met hoge snelheid op de vloeibare metaal
stroom wordt gespoten. 

- Centrifugal Automatization. Ben vloeibare metaalstraal valt op een 
met hoge snelheid ronddraaiende horizontale schijf. 

- Self-Quenching. 
- Melt Spinning. 

De opstelling van deze laatste fabricagemethode werd tijdens de rondlei.:. 
ding getoond. De smelt valt in een dunne straal op een snel roterende 
schijf (omtreksnelheid 27 m/s), koelt zeer snel af (afkoelsnelheid 100.000 
a l.ooo.()()()oC/s) in een huis waarin zich een inert gas bevindt. Materialen 
die MIT voor dit proces gebruiken zijn o.a.: Ti56Ni28Si16, COs5MosB12 en 
COsoZr2B1S' 
Tot slot werd als toepassing van een op nikkelbasis-gelegeerd R.S.P-metaal 
genoemd de rotor van een turbo. Deze kan door zijn superplasticiteit 
integraal uit een stuk metaal omgevormd worden. 

8.2.2.3 Metaalmatrix-composieten 

Metaalmatrix-composieten (MMC) onderscheiden zich op de volgende pun
ten van conventionele composieten: 

- Hogere sterkte/dichtheid-verhouding. 
- Hogere stijfheid/ dichtheid-verhouding. 
- Hogere sterkte bij hoge temperatuur. 
- Lagere thermische uitzettingscoefficient. 

MMC verschillen van polymeermatrix-composieten in de volgende aspecten: 
- Betere toepasbaarheid bij hogere temperatuur. 
- Geen vochtopname. 
- Hoge warmtegeleiding. 
- Geen ontgassing. 
- Hoge dwarssterkte en stijfheid. 

Er zijn echter problemen bij het maken van MMC. Deze problemen zijn 
voomamelijk terug te voeren tot de punten: 

- De basismaterialen stoten elkaar af en zijn daardoor moeilijk te 
mengen. 

- De materialen reageren vaak met elkaar. 
- Het is een erg arbeidsintensief, dus duur, produktieproces. 
- Bij het fabriceren van zeer dunne vezels kan zelfontbranding ontstaan 

(bij Al-draden dunner dan 3 micrometer). 
Als toepassing werd o.a. genoemd dat Toyota Al-vezelversterkte zuigers 
maakt. 
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8.2.2.4 Keramische Materialen 

Helaas sprak Prof. MJ. Cima wegens bet uitlopen van bet programma 
slecbts tien minuten over keramiscbe materiaIen waardoor aileen de 
volgende punten opgemerkt kunnen worden. 

De fabricage van keramieken is zeer moeilijk omdat ze slecbt plastiscb 
vervormbaar zijn. Om een kostbaar produktieproces te vermijden wordt een 
bindmiddel aan bet keramiek toegevoegd. Nu komt er ecbter een ander 
probleem opzetten, namelijk dat na de fabricage bet bindmiddel uit de 
keramiek gebaald moet worden. Het onderzoek bij MIT spitst zicb op dit 
probleem toe. 

Een toepassing is bijvoorbeeld te vinden in een zeer fijn keramisch gaas 
dat als katalysator dient in een buis waar gassen doorbeen stromen. 
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8.3 APOLW COMPUTER 

Apollo Computer Inc. 
5 april 1988 

8.3.1 Inleidina= 

Lezing door Pieter van Woerden, International Support Office. 

Apollo is een jong bedrijf, namelijk 7 jaar oud. Er worden werkstations 
geproduceerd. Dit zijn persoonlijke, krachtige computerstations die ten 
opzichte van P.c.'s de voordelen hebben dat ze betere grafische mogeUjk
heden hebben en dat ze te koppelen zijn aan een netwerk. Hierbij moet 
worden opgemerkt, dat Apollo niet de gebruikerssoftware levert. 

De hoofdvestiging van Apollo zit in Chelmsford en een van de produktie
afdelingen in Exeter. De ornzet van het bedrijf is 560 miljoen dollar. De 
winst bedraagt 22 miljoen dollar en er werken 4000 mensen waarvan er 
1500 werkzaam zijn in research and development (R&D), 1500 in de onder
steunende diensten zoals bijv. management en ca. 1000 in de produktie. 

ETP /Tech. Office _ .... ----
~-- . 

----_ 6% ->< 
;:./ CASE 

; ------------~~-~----- -_\ 

\ MCAD/Mfg. 
~ 19% 

\1~-------
~ .... ~ ...... -~-----

FigEl", 8.5: MCAD/Mfg: 
EDA: 
CASE: 
AEC: 
ETP: 

Mechanical Computer Aided Design/Manufacturing. 
Electrical Design Automation. 
Computer Aided Software Engineering. 
Architecture Engineering and ConstTucting. 
Electrical Technical Publishing. 

In 1987 was de ornzet in de V.S. ongeveer gelijk aan de ornzet in de rest 
van de wereld. De organisatie in het buitenland wordt opgezet door een 
lokale medewerker, die verantwoordelijk is voor de opbouw van de 

-- 308 -------------- STUDYTOUR'88 ---



-- Excursies ------------------------

organisatie aldaar. De stations die bestemd zijn voor Europa worden ge
maakt in Schotland en er worden tevens fabrieken opgezet in India en 
China. De verdeling over de disciplines wordt getoond in figuur 8.5. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat aandeel van ETP nog klein maar sterk 
groeiend is. Men werd wakker geschud, toen bleek dat na de ontpioffing 
van de Space-shuttle deze, door een gebrek aan accurate documentatie, 
niet herbouwd kon worden. In de V.S. is daarna veel aandacht geschonken 
aan het maken van goede documentatie. Omdat die veelal gemaakt wordt 
met workstations was dit uitstekend voor de verkoop van Apollo. 

Van de omzet wordt 12% weer geinvesteerd in R&D. Dit wordt veroorzaakt 
door een snel bewegende markt (de lifecycle is ca. 2 jaar), de verhoogde 
prijsperformance in de laatste jaren en het werkzaam zijn van Apollo in 
een erg specifiek marktsegment. Het verloop van dit segment wordt 
gegeven in figuur 8.6. 

Mainframes 
and 
Supercomputers 

Minicomputers 

Perlormance Workstations 

·Personal Computers 

Mainframes and 
Supercomputers 

Minisupercomputers and 
:;:::.>""~:::.IIItI!!. Superminicomputers 

Superworkstations 

---:::;.~II!!:=----Minicomputers and 

Time 

High-end Workstations 

Low-end Workstations 

PC-Based Workstations 
PCs 

Pi",", 8.6: Het marktsegrnent van Apollo. 

De afdeling R&D is bezig met de ontwikkeling van 'advanced workstation 
architecture' en 'network computing technology'. Dit laatste is een vervolg 
op het werkstation zoals aangeduid in figuur 8.7. 
Bij network computing technology is het de bedoeling verschillende 
systemen te integreren. De verschillende computersystemen zijn via een 
netwerk met elkaar verbonden en derhalve kan elk computersysteem dat 
aan het netwerk gekoppeld is opereren via een eveneens aangekoppeld 
werkstation (zie figuur 8.8). Het grote voordeel van dit systeem is, dat een 
enorm krachtig apparaat ontstaat (onder andere wat rekenwerk betreft) en 
het werkstation heeft een windowfunctie naar het gehele bedrijf: er staat 
een supercomputer op het bureau. Dit wordt getoond tijdens een demon
stratie (korte rekentijd en goede communicatie). 
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Price/ 
Performance 
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Film"' 8.7: Advanced Workstation. 
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1990s Network Computing 

Fiwur 8.8: Van workstation naar network computing. 

Wat standaarden betreft wordt gezegd dat Apollo eigen ideeen ontwikkelt 
maar dat die weI moeten passen tussen bestaande standaarden. Men 
verwacht de komende 5 jaar nog aan het UNIX operating system vast te 
houden. 

Apollo verwacht voor de toekomst de volgende ontwikkelingen: 
~ Br komt een confrontatie tussen personal computers en werkstations, 

Apollo streeft hierbij naar integratie. 
De workstation/server technology zal de timesharing vervangen. 
'Heterogenous computing' zal geaccepteerd worden. 
Software za1 bruikbaar moeten zijn op meerdere systemen. 
De workstation-technology za1 de computer-omgeving van het bedrijf 
koppelen. 
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8.3.2 Computer Intearated Manufaeturine (CIM) 

Apollo beeft enkele ideeen over bet CIM-proces. Het is een integraal 
informatie proces en bevat dientengevolge aUe facetten van bet bedrijf. 
Bovendien is bet een bedrijfsstrategie en is als zodanig geen (verkoopbaar) 
produkt. Tenslotte is bet real-time plant management, bet wordt in zijn 
gebeel in bet bedrijf geYmplementeerd, bet is dus geen simulatie van bet 
bedrijf. 
Volgens Andrew Davin (CIM market-manager bij Apollo) kan een en ander 
worden gescbematiseerd (zie figuur 8.9). 

De belft van Apollo's omzet wordt in bet gebied MCAD & EDA (Mechanical 
CAD & Electrical Design Automation) verdient. 
Hieruit blijkt, dat Apollo wat CIM-implementatie in bedrijven betreft, zich 
nog in een aanvangsstadium bevindt. lets wat ze overigens zelf niet 
ontkennen. 

Het doel is een integraal systeem te bereiken met een data- en informa
tieflow tussen verschillende systemen (bijv. CAD en NC) uit verschillende 
gebieden (bijv. manufacturing en design), die ook nog verschillende 
soorten hard- en software gebruiken. 

Manufacturing 
Engineering 

Figuur 8.9: elM. 

material handling 

rocess control 

Industrial 
Automation 1-~~p~ro:d~u;:ct~N;;;C~.-J 

Planning & 
Control 
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Apollo probeert met CIM te bereiken dat de verschillende huidige 
systemen, zoals mainframes in manufacturing of controllers in industriele 
automatisering, worden vervangen door werkstations. Deze zouden dan 
onderling gekoppeld kunnen worden zodat er een groot systeem ontstaat. 

8.3.3 DNIO.ooo werkstatioDserie 

Ben lezing over de nieuwe werkstationserie DNIO.OOO mocht natuurlijk niet 
ontbreken. Voor deze serie heeft Apollo de PRISM-filosofie toegepast. 
PRISM staat voor Parallel Reduced Instruction Set Multiprocessing. 
In de schets van de opzet van het systeem (zie figuur 8.10) staat als 
belangrijkste onderdeel de CPU met zijn compiler(s). Aangezien de 
computer een Reduced Instruction Set Computer (RISC) is, bestaat de 
instructieset van de nieuwe 64-bits CPU aileen uit een set eenvoudige en 
snelle instructies. Ingewikkelde instructies worden door de software 
compilers omgezet in een serie van eenvoudige instructies uit de instruc
tieset van de CPU. Door deze werkwijze worden ingewikkelde instructies 
langzamer uitgevoerd dan wanneer deze instructies in de CPU-instructieset 
waren opgenomen. Echter door het geringe aantal snelle instructies wordt 
de computer in deze opzet 11/2 tot 3 keer zo snel als zijn concurrenten. 
Bovendien verwacht Apollo, dat door verbetering van de compilersoftware 
de computer elke 2 jaar 3 keer zo snel wordt. 

Reliability 

System Standard 110 Buses 

Memory 

FillJlur 8.10: PRISM. 

1/0 
Subsystem 
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De workstations DNlO.OOO kunnen maximaal 4 processoren bevatten. Deze 
processoren kunnen parallel werken, wat zowel kan bestaan uit het 
tegelijkertijd uitvoeren van verschillende programma's (eventueel via een 
netwerk afkomstig van verschillende netwerkstations) of uit het tegelijker
tijd uitvoeren van opdrachten van een programma. V oor het werken met 4 
processoren zijn een aantaI nieuwigheden in het werkstation aangebracht. 
Zo wordt gebruik gemaakt van een 'gepende' 64-bits databus. Dit houdt in 
dat de bus aIleen bezet is tijdens het verzenden van data. Tijdens het 
wachten op I/O-operaties wordt de databus vrijgegeven. Verder wordt het 
gehele werkgeheugen als een geheel beschouwd, terwijl de processoren zelf 
voor het juiste gebruik van het geheugen zorgen. Tenslotte is het mogelijk 
om een disk schijnbaar op te splitsen in twee disks. Dit versnelt diskope
raties aanzienlijk. 

Het nieuwe werkstation wordt het topmodel van de Apollo Domain-serie en 
is geheel compatibel met deze serle. Indien het ontwerp aanspreekt, heeft 
Apollo een grote, maar tijdelijke voorsprong op de concurrenten. 

8.3,4 Technische Bedrijfsvoerinl 

8.3.4.1 Inleiding 

Bij Apollo maakt men op dit moment gebruik van het MRP-systeem. Men 
verdeelt het jaar in 4 keer 3 maanden. Voor de verkopen van een bepaalde 
termijn maakt men een forecast. Deze forecast (vergelijkbaar met 
hoofdproduktieplan) moet gefabriceerd worden. Aangezien Amerikanen na 
elke 3 maanden graag een paar dagen vakantie nemen wordt aan het begin 
van een nieuwe periode een produktie-achterstand opgelopen. Deze 
produktie-achterstand moet dan aan het eind van een kwartaal weer 
ingehaald worden als de forecast dit verlangt. Het gevolg is een hoge 
(piek) personeelsbelasting. 

Door produktie op forecast is er geen terugkoppeling naar de markt. Dit 
kan tot gevolg hebben dat een grote hoeveelheid voorraad ontstaat. Dit is 
bij Apollo het geval. 

8.3.4.2 Toeleveranciers 

Apollo maakt voor 80% gebruik van toeleveranciers. De bezochte produktie
afdeling was dus voornamelijk een assemblagelijn. Deze toeleveranciers zijn 
vaak klein, zodat ze zich afbankeJijk 'voelen' van Apollo. Voldoen zij niet 
aan de eisen van Apollo (dat wil zeggen geen voldoende hoge kwaIiteit) 
dan zijn zij geen toeleverancier meer. Toeleveranciers zullen dus een goed 
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kwaliteitsprodukt moeten leveren. Dit heeft tot gevolg dat Apollo een deel 
van de kwaliteitscontrole, belangrijk voor de computerfabricage, verschuift 
naar de toeleverancier (zero defects-filosofie). 

8.3.4.3 Controle 

Tijdens de fabricage van zowel printplaten als computers zijn veel 
controlepunten aanwezig. Deze controlepunten dienen er voor te zorgen dat 
geen defecte eindprodukten voorkomen. Omdat bij een computer vervolg
schade gemakkelijk optreedt, is opsporing en voorkoming van fouten 
essentieel. 

Door echter in de toekomst over te gaan op wat Apollo noemt 'progressive 
assemblt, waarmee het aantal controlepunten wordt verminderd, neemt de 
doorlooptijd terug van 3 weken naar 1 dag. 

8.3.4.4 Personeel 

Het personeel he eft een grote verantwoordelijkbeid. Fouten in produkten 
kunnen namelijk door middel van een barcode altijd worden teruggedraaid 
naar een personeelslid. Het person eel evalueert in werkgroepen, zoals te 
zien was tijdens de excursie, en er wordt job-rotating toegepast. 

8.3.4.5 ToekQmst 

Apollo wi! op korte termijn overstappen op 'Just In Time'-filosofie (JIT). 
Dit is mogelijk dankzij de volgende omstandigheden bij Apollo: 

- Zowel het produkt als het produktie-proces (assemblage van compu
ters) is uitermate geschikt voor JIT. 
De produktvarianten zijn bijna identiek. 
Apollo heeft veel kleine toeleveranciers ( co-makership, afhankelijkbeid 
van Apollo) 
De verkoopseries zijn redelijk groot zodat omstelflexibiliteit nog met 
dominant is. 
Het huidige produktiesysteem is geschikt voor toepassing van JIT; 
optimalisatie van dit huidige systeem kan in een later stadium 
plaatsvinden. 
Volgens Apollo is het personeel bijzonder gemotiveerd. 
JIT kan in fasen worden ingevoerd. 

Marketing, produktie en werkvoorbereiding zuHen bij invoer van JIT weI 
beter met elkaar moeten gaan samenwerken. 
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8.4 DIGITAL EOmPMENT CORPORATION 

Digital Equipment Corporation 
6 april 1988 

8.4.1 Al~meen 

Digital Equipment Corporation is een bedrijf dat verschillende computers, 
workstations als ook complete netwerken tussen deze en andere devices 
levert. Het bedrijf is begonnen in 1957 met het produceren van de nu nog 
bekende PDP's. Nadat in 1975 de DEC-20 op de markt is gebracht en in 
1977 de VAX werd geintroduceerd, is DEC nu bezig met een tweede gene
ratie VAX-machines (deze hebben een zogenaamde BI-structuur). 

In 1986 stond DEC nog 44e op de lijst van ornzetten van de bedrijven in 
de V.S., terwijl ze nu ongeveer een 30e plaats bezitten. De ornzet van DEC 
wordt voor 50% gerealiseerd in de V.S., voor 25% in Europa en voor 25% in 
de rest van de wereld. Vermeld kan nog worden dat DEC een vast percen
tage (namelijk 11%) van de omzet besteedt aan Research en Development. 
Dit in tegenstelling tot andere bedrijven die hiervoor meestal een vast 
bedrag hebben (en dat bij een stijging van de omzet dus constant blijft). 

Typerend voor de DEC-strategie is de integratie: alle systemen die door 
DEC op de markt zijn gebracht zijn volledig integreerbaar met oude 
apparatuur van DEC, als ook met andere computersystemen. Dit in 
tegenstelling tot een bedrijf als bijvoorbeeld ffiM. Behalve met deze 
integratie van systemen komt DEC de klanten ook tegemoet met totaal
oplossingen voor problemen. Hierbij kan gedacht worden aan de levering 
van: complete netwerken, hardware, software, training, implementatie, enz.. 

Een tweede aspect van de huidige strategie van DEC is het op de markt 
brengen van nieuwe produkten met nieuwe technologieen. Vandaar ook hun 
huidige slogan: "Digital has it NOW!". 

8.4.2 CAD/CAM 

In het kader van het onderwerp CAD/CAM-systemen werd door Charlie 
Moeder, technical consultant, ingegaan op een gecomputeriseerd informa
tie-beheersingssysteem EOCS, een produkt van Digital. Allereerst werden de 
problemen, waarmee bedrijven te kampen hebben besproken en werd de 
noodzaak uitgelegd van een beheersingssysteem. Hiema kwam de oplossing 
van DEC, het EOCS-systeem ter tafeL Duidelijk is dat DEC zich richt op 
de markt van de grotere bedrijven. 
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De algemene problemen waarmee bedrijven te maken hebben zijn: 
- Het op tijd op de markt verschijnen met het produkt. 
- Het leveren van een goede produktkwaliteit en produktbetrouwbaar-

heid. 
- Het volgens schema produceren binnen het gestelde budget. 
- De maakbaarheid van het produkt. 
- Het leveren van een goede service en produktrepareerbaarheid. 

Deze problemen hebben raakvlakken met: 
- De competitiviteit van de ondememing. 
- De complexiteit van het produkt. 
- De informatiestroombeheersing binnen het bedcijf. 
- Het informatiemanagement. 
- De kwaliteit van het produkt. 

Investment 
Protection 

Organizaliomll Datal 
Resource Sharing 

"Competitive Alivantage" 

"Time to Market" 

Cost Effective Solutions 

Painless 
Growth 

»»»»»»»»»» 

Fi~ur 8.11: Behoefte van de kianten. 

Bij DEC streeft men emaar om bovenstaande problemen op te lossen door 
de fasen van het produktontwerpproces - te weten doel, plan, ontwerp, 
analyse, produktie en testen - te integreren, dat wil zeggen deels te laten 
overlappen en dus de ontwerptijd te verkorten. Momenteel staan de ont
werpfasen nog los van elkaar. 
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Revenue 
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Fir:uur 8.12: Vii! te onderscheiden gevallen van de opbrengst gezien in de tijd: 
Revenue Perfect Ramp, Best Case, Late Schedule, Couldn't Ramp, Big Hiccup. 
Couldn't Ramp: produktie met problemen. 
Big Hiccup: produktie met veranderingen in de produktspecificatie. 
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Integratie van de ontwerpfasen betekent het eerder op de markt kunnen 
introduceren van het produkt en meer winst. Uiteraard stelt deze Manier 
van werken hoge eisen aan de interne communicatie. De behoefte van de 
klant wordt dan ook geschetst in figuur 8.1l. 

Wat bedrijven nodig hebben is een beheersingssysteem van aIle informatie
stromen in het bedrijf. Hierdoor kan men beter de perfecte kromme van 
het op de markt brengen van het produkt (zie figuur 8.12) benaderen. 

Activiteiten van DEC om de klant behulpzaam te zijn met bovengenoemde 
problematiek: 

Digital heeft een beheersingssysteem met de naam Engineering Data 
Management and Control System (EDCS) op de markt gebracht met de 
volgende drie belangrijke aspecten: 
• Versie-controle. 
- Configuratie-management. 
- Proces-controle. 

Het grootste probleem van aIle grote bedrijven is het aanbrengen van een 
infrastructuur van aUe informatiestromen binnen het bedrijf. AIs dit 
geordend gebeurt, wordt het veel eenvoudiger om bijvoorbeeld een 
CAD/CAM-systeem te implementeren. DEC signaleert ais grote computer
firma de behoefte van bedrijven aan een dergelijk beheersingssysteem van 
informatie en werkt dus aan het EDCS-systeem met als doelmarkt grote 
ondernemingen. 

DEC staat het volgende voor ogen: 
Wil je aIs bedrijf een omvangrijk automatiseringssysteem invoeren, dan 
dien je: 

- Doelen te definieren ("You can't be good at everything"). 
- Ben strategie te ontwikkelen. 
- Te zorgen voor een goed 'management commitment', overleg met de 

staf. 

Voor het invoeren geldt: 
- Simplificeer het probleem. 
- Automatiseer. 
- Integreer. 

AIleen op deze wijze is het implementeren van een geautomatiseerd 
beheersingssysteem van informatie verantwoord. 

-- 318 -------------- STUDYrOUR'88 ---



-- Excursies -------------------------

Het model waar DEC naar streeft komt er als voIgt uit te zien: 

User 

I Common User Interface 
• t 1 t 1 1 1 1 TAP - TAP - I"'" TAP 1-Schemalic 

Cirelli! TAP f.. 
Entry logic 

Simulator Place & Simulator 
Route 

I File Manager Inlerlace I 

File Manager I EDCS 

FiJ:uur 8.13: Het model waar DEC 1UlOT streeft. 

Dit systeem is gericht door Electronic Design en Manufacturing. 

De uiteindelijke voordelen van de klant zijn: 
- Verhoogde flexibiliteit. 
- Vermijding van risico's. 
- Bescherming van de gedane investeringen. 
- 'Multi-vendor access'. 

8.4.3 Technisch Manaa=ement 

DEC onderscheidde bij de produktie 6 opeenvolgende fasen: 
- Research & advanced development. 

Development. 
Prototype. 
Pilot. 
Volume. 
Retirement. 

Nu zijn ze bij DEC van mening dat: 
- Teams van specialisten de informele groepen van specialisten moeten 

vervangen. 
De teams van specialisten tijdens aIle fasen van de process technolo
gy development synchroon moeten meedraaien. 
Zowel de indirecte aIs de directe onderwerpen vanaf de vroegste 
fasen onderzocht moeten worden. 
Het niet-specialistische middle-management, in de toekomst, een veel 
kleinere rol zal gaan spelen. 
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- De specialisten de hoogste verantwoordelijkheid moeten nemen voor 
de taken van het management wat identificatie/oplossing betreft. 

- Een key-manager een specialistische team-manager moet zijn. 

Hierbij gaat het er vooral om, dat de projekt-teams, uit alle fasen, van 
begin tot eind van de produktie, betrokken zijn bij de produktie. 
Verder werd er tevens op de volgende punten de nadruk gelegd: 

- De veiligheid van de mensen m.b.t. stoff en waarvan de uitwerking op 
de langere termijn nog niet bekend is. 

- Het rekening houden met de milieuwetten. 

Bij DEC wil men de hoogste graad van veiligheid bewerkstelligen, zodat 
ze zich niet elk jaar aan hoeven te passen aan wijzigende milieu- c.q. 
veiligheidsvoorschriften. 

8.4.4 Nieuwe materialen 

Bij DEC wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van keramische 
materialen bij zogenaamde interconnected substrates. 
Een substrate is een materiaal waarop de elementen van een microcircuit 
worden geplaatst of waarin de elementen van een gelntegreerd circuit 
worden gefabriceerd. Het onderzoek betreft de onderlinge verbinding van 
microcircuits of les. 

Enkele belangrijke eigenschappen die van belang zijn voor deze toepassing 
zijn: 

- Thermische geleidingsvermogen. 
- Elektrische weerstand. 
- Buigsterkte. 
- Vlakheid. 
- Krimptolerantie. 
- Kosten. 

Het materiaal wat onder andere gebruikt wordt is een glas-keramisch 
materiaal. Dit is een composiet van een glas met kristallijne keramische 
delen. Een voorbeeld van een dergelijk materiaal is Low-cofired lUeen 
~, wat glasachtige en kristallijne fasen bevat met een organische 
binding. 

Bij het gietproces van het tape-materiaal kunnen de volgende fasen worden 
onderscheiden: 

- Toevoegen ruw materiaal. 
- Mengen. 
- Slurry. 
- Extruderen. 
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Bestanddelen van verschillende greentape composieten zijn: 
21 - 43% Al20 3 
14 - 28% Si02 
7 - 12% PbO 
3 - 8% Si02 

< 30% Na,B,Ca,K,Mg 
De sintertemperatuur ligt bij ± 8500C. 

Bij het fabricageproces van substrates, die uit verschillende lagen bestaan 
kunnen de volgende fasen worden onderscheiden: 

- Blank. 
Gaten boren in de blank. 
Gaten vullen met het geleidend materiaal. 
Printen van het elektrisch circuit. 
Het op elkaar brengen van de verschillende lagen. 
Lijmen. 
Sinteren. 

Enkele voordelen van low-cofired green tape: 
- Lage sintertemperatuur van 8500C. 
- Toepassing van edelmetalen als geleider. 
- Krimptolerantie in x- en y-richting ± 0,2%. 

Een nadeel is de lagere thermische geleiding. 
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8.5 PRATT & WHITNEY 

United Technologies Pratt & Whitney 
Administration / WiUgoos Laboratory 
8 april 1988 

8.5.1 Aleemene inCormatie 

Pratt & Whitney is een onderdeel van United Technology Company (UTC). 
De divisies van UTC zijn: 

- Pratt & Whitney. 
Carrier. 
Otis elevators. 
Sikorsky. 
Hamilton Standard. 
Norden. 
Research Center. 

De omzet in 1975 van $4 miljard is door het kopen van bedrijven en eigen 
ontwikkeling gestegen tot $15,6 miljard in 1986. Er werken 173.000 mensen, 
verdeeld over 300 vestigingen in 57 landen. Er wordt elke werkdag 
$3.400.000 aan R&D uitgegeven. In 1986 werd $849 miljoen gelnvesteerd in 
kapitaalgoederen. Pratt & Whitney is de grootste divisie van UTC, met 
46.600 werknemers, 35% aandeel in de omzet en $2,8 miljoen investering in 
R&D per werkdag. 

Pratt & Whitney is onderverdeeld in: 
1] Commercial Engine Business. 
2] Government Engine Business. 
3] Operations. 
4] Pratt & Whitney Canada. 

ad 1] Pratt & Whitney is's werelds grootste commerciele vliegtuigmoto
renproducent met 75% van de markt van de "free world". Het 
commerciele programma van Pratt & Whitney omvat de PW4000, 
JT8D, JT9D, PW 2037 en de V2500. De fabricage is geconcentreerd 
in East Hartford (17.000 werknemers). Hier worden onderdelen 
gefabriceerd voor militaire vliegtuigmotoren; deze worden geassem
bleerd en getest. 

Ben opmerkelijke vestiging bevindt zich in Columbus (Ohio), waar 
volledig geautomatiseerd smeedwerk plaats vindt. In deze fabriek 
zijn zeven indirecte werknemers op iedere directe werknemer 
werkzaam. 
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ad 2] Government product divisions maakt militaire motoren, zoals 
bijvoorbeeld de J52, die al 30 jaar wordt geproduceerd, en waarvan 
men verwacht dat bij nog weI 20 jaar geproduceerd zal worden. 

ad 4] Pratt & Whitney Canada is de grootste producent van commutermo
toren. 

8.5,2 De Ftoo-motor 

In 1975 ging het multinational fighter program van start. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen Noorwegen, Denemarken, Nederland, Belgie en 
de V.S .. De F100-motoren worden gebruikt in de F-15 en F-16. De ontwik
keling van de FIOO is geschetst in figuur 8.14. 

Fig"ur 8.14: De F100-motor. 

Verbeteringen aan de PWlOO leidden tot de PW200. De verbeteringen die 
aan de PW200 zijn uitgevoerd die resulteerden in de PW220, zijn: 

- Vanwege de vaak plotselinge uitval van de brandstofpomp werd deze 
schottenpomp vervangen door de tandwielpomp. Deze gaat tien keer 
zo lang mee en uitval valt te voorspellen. 
De naverbrander werd verbeterd met o.a. coatings. 
Er werd een EDU (Engine Diagnostic Unit) geinstalleerd, die gedu
rende de vlucht aIle gegevens over de motor opslaat. Deze worden na 
de vlucht verwerkt door een computer, hetgeen het onderhoud ver
eenvoudigt. 
Plaatsing van de DEBe (Digital Electronic Engine Control). Dit is een 
meet- en regelsysteem voor optimaal functioneren van de motor onder 
aIle omstandigheden. 
Geforceerde koeling door gaatjes in de schoepen. Door middel van een 
'Double-Pass combustor' wordt gezorgd voor een uniforme koeling: in
dien alleen door de gaatjes gekoeld wordt, ontstaan tussen de gaat
jes grote temperatuurgradienten. Door de gaatjes in een 'goof te 
Iaten uitkomen, waaruit de Iucht aIleen kan ontsnappen over een 
drempel (weerstand), dan wordt een veel uniformere koeling gereali
seerd. 
De bladen worden gegoten als eenkristallen, waardoor je geen korrel
grensproblemen (minder kruip bij hoge temperaturen, doordat geen 
afschuiving meer kan optreden langs de korrelgrenzen). 
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Door deze verbeteringen is de levensduur vedengd bij gelijke prestaties. 

De nieuwe motoren zijn van gelijke configura tie als de oude motoreD; 
zodat onderdelen van een oude motor vervangen kunnen worden door 
onderdelen van een nieuwer type of door toevoeging hiervan, hetgeen leidt 
tot upgrading van motor. 

8.5.3 Het Andrew Willeoos Turbine Laboratoty 

Dit is het grootste particuliere testlaboratorium van de wereld. Het doel 
was het testen van motoren onder zo echt mogelijke condities. 

De luchtstroom wordt opgewekt door stoomturbines en een straalmotor. 
Deze stoomturbines drijven via een generator een electromotor aan, die 
wordt gebruikt voor compressortests. 

Er wordt ook geluidsonderzoek verricht aan civiele motoren. Dit wordt 
gedaan met schaalmodellen, waarmee gekeken wordt of een verandering een 
verbetering is. 

Men heeft ook een proefstand om het effect van vogels in de inlaatstroom 
op de turbinebladen te testen. Ook kan gesimuleerd worden wat een 
losgeraakt rotorblad aanricht in de motor. Dit wordt toegepast bij het 
ontwikkelen van nieuwe motoren. 

Elke motor wordt getest voordat hij afgeleverd wordt. Hierbij kunnen 
temperatuur, luchtdruk en luchtsnelheid worden veranderd. In kleine cellen 
worden militaire vliegtuigen getest, waarbij tot 5000F en 60.000 ft kan 
worden gevarieerd. In de grote cellen kan tot lOOOOF, 70.000 ft en 2,3 
Mach worden getest. 

8.5.4 Tecbnische bedrijfsvoering 

In de vliegtuigindustrie is het tijdperk van de massaproduktie voorbij. Het 
wordt noodzakelijk om snel te kunnen overschakelen van het ene onderdeel 
naar het andere, dit in tegenstelling tot de jaren '50-'70. 

De machinefabriek maakte een vitale indruk. In de fabriek wordt gemiddeld 
een machine per dag geinstalleerd. Het totale machinepark bestaat naar 
(zeer grove) schatting uit ongeveer 3000 machines. De onderdelen worden 
grotendeels zelf gemaakt in kleine series. Men streeft naar machine
groepering per onderdeel, terwiji ze nu nog in een funktionele structuur 
gegroepeerd zijn. Een onderdeel legde vroeger nog grote afstanden door de 
fabriek af, maar dit is drastisch gereduceerd. 
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Pratt & Whitney heeft een vestiging in North Berwick, welke de grootste 
'single non-unionship' in de V.S. is. Dit houdt in, dat onderhandeUngen 
over loon enz. met de werknemers zelf worden gevoerd. 

8.5.5 Nieuwe materialen 

Bij militaire vliegtuigen treden door vraag naar groter vermogen hogere 
temperaturen en hogere belastingen op. Om de temperatuurbestendigheid te 
verhogen worden coatings toegepast. De nadruk is vedegd van het 
specifiek vermogen naar betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid, onderhoudbaar
heid en levensduur. Vandaar dat bij Pratt & Whitney onderzoek gedaan 
wordt naar hittebestendige lagen zoals MgOZr02 en naar betere koelings
mogelijkbeden. Deze keramische laag zorgt voor een temperatuurval van 
ongeveer 20 graden, hetgeen een zeer essentiele vedaging is, daar de 
temperaturen in de naverbrander rond het smeltpunt liggen. De hechting is 
problematisch vanwege het verschil in uitzettingscoefficient. Door het 
aanbrengen van de coatings stijgt weliswaar het gewicht, maar door de 
vervanging van de hydrodynamische besturing door het DEEe werd deze 
toename weer grotendeels teniet gedaan. Zonder een juiste koeling helpt 
echter geen enkele coating. 

8.5.6 Conciusies 

Ondanks dat bij de rondieiding misschien de indruk ontstaat dat het 
bedrijf ongeorganiseerd en met oude apparatuur fabriceert, moet worden 
geconcludeerd dat het een vitaal bedrijf is, hetgeen ook weI moet, Anders 
kan men nooit de marktleader zijn. 
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8.6 HENRY FORD MUSEUM 

Henry Ford Museum 
11 april 1988 

8.6.1 Inleidinl 

Henry Ford Museum & Greenfield Village, een 254 acres groot museum
complex, is een nationaal museum van de Amerikaanse historie en techniek. 
Het toont het verhaal van de wijze waarop de V.S. veranderde van een 
samenleving gericht op de landbouw naar een geindustrialiseerde natie. 
Hoewel je je bij het Fordmuseum auto's voorstelt, waren er naast auto's 
een heleboel andere dingen, zoals stoommachines, landbouwwerktuigen, 
vliegtuigen, zilver en glas, meubelen, juwelen, enz. te zien. In dit museum 
kom je te weten hoe je voorouders leefden, aldus een folder van het 
museum. 

Een groat deel van het museum is gevuld met alledaagse dingen. Oude 
stofzuigers, grammofoons, haarden, wasmachines en keukeninrichtingen. De 
eerste vaatwasser stamt uit 1910: een grate kist met een slinger voorop, 
die voor het watersproeien zorgde. Het was toen nauwelijks sneller dan 
een handafwas. 

Als extra tentoonstelling stond er een maquette van het Howard Brothers 
circus, dat in de jaren '20 en dertig door de V.S. trok. Zo'n circus was 
een geweldig groot gebeuren; twee grote tenten, waarvan een met zelfs 
vier pistes. Er werkten duizenden mensen. Dit vergde een grate organisa
tie, vooral ook als dat hele gebeuren op reis ging en dat ging het nogal 
eens. 

De industriele revolutie werd ingezet met de stoommachine. Hiervan 
stonden de nodige exemplaren in het museum opgesteld. De grootste was 
een van de stoommachines gebruikt door Ford bij zijn eerste lopende band. 

8,6.2 Enkele tbema's 

8.6.2.1 De auto in het Amerikaanse leven 

Het thema van deze tentoonstelling is de ontwikkeling van de auto in de 
V.S .. Enkele belangrijke ontwikkelingen die worden getoond zijn: 

- De introductie van de T-Ford in 1908, waarvan in het eerste respec
tievelijk tweede jaar, 15.000 en 50.000 stuks werden verkocht 
waarmee Ford de grootste autoproducent in de wereld werd. 
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- De invoering van de eerste assemblagelijn in 1910. 
- G.M. wordt de grootste producent in 1927, doordat de keuze in 

modellen groot is, de modellen jaarlijks worden gewijzigd en door de 
mogelijkbeid de auto te kopen op krediet. 

Verder worden o.a. de auto's getoond van enkele presidenten en ook enkele 
beroemde modellen uit de jaren '50 met de zo karakteristieke 'vleugels'. 
Tevens komt aan de orde de ontwikkeling van de auto in de loop der 
jaren. Een belangrijk aspect hierbij is de groeiende aandacht van de 
ontwerpers voor de styling. 

8,6,2.2 De ontwikkelin& van de stoomtreinen in de V.S. 

Een vijftal treinen staat tentoongesteld in het museum. Een van deze 
treinen is de nit 1831 stammende Witt Clinton, de derde in de V.S. 
gebouwde trein. Deze trein werd gebruikt bij de aanleg van de spoorlijn 
van de oostkust naar de westkust. 

De meest indrukwekkende locomotief die wordt getoond is de in 1951 
gebouwde lima 'Allegheny', een van de meest krachtige locomotieven die 
ooit gebouwd is. Enkele gegevens van deze reus onder de stoomlocomotie-
ven: 

Lengte 
Gewicht 
Trekkracht 
Toenmalige prijs 

40 m 
600 ton 

110.200 pound 
250.000 dollar 

Enkele modellen van de eerste vliegtuigen worden getoond, ook weI 
spottend de vliegende kratten genoemd. Verder kan men de 'Byrd' zien 
waarmee voor het eerst over de zuidpool werd gevlogen. Tevens staat er 
een model van de 'Spirit of St.Louis' waarmee Charles lindbergh voor het 
eerst de Atlantische Oceaan overvloog. 

Een Nederlands produkt is de eerste drie-motorige Fokker die tevens in dit 
museum staat. 

8.6.2.4 licht en de communicatierniddelen 

Getoond wordt o.a. de ontwikkeling van de kaars en de wijze waarop deze 
geproduceerd werd, de ontwikkelingen van de olielamp die in eerste 
instantie brandde op walvisolie en later op kerosine en petroleum. 

--- STUDYfOUR'88 -------------- 327 --



- IN DE VERENIGDE STATEN -------------

Tenslotte staan tentoongesteld de eerste gloeilampen en wordt beschreven 
hoe deze zich ontwikkelde. 
Op het gebied van de communicatiemiddelen is o.a. te zien de eerste 
morseapparatuur~ het begin van de radio en T.V .. In 1895 sprak Guglielmo 
Marconi voor het eerst 'draadloos' met zijn broer. Het principe van 
T.V.-scanning dateert uit 1884. Meehanisch werd m.b.v. een draaiende 
sehijf een beeld afgetas4 omgezet in electrische signalen en via een draad 
naar een ontvanger gezonden. 

8.6,2.5 De New York world fair. 

De wereldtentoonstelling van 1939 in New York kwam in het museum 
middels een twintig minuten durende video aan bod. De tentoonstelling zou 
een beeld geven van 'the world of tomorrow'. Het moest de mensen hoop 
geven in de crisis. In vier jaar tijd werd voor 150 miljoen dollar een 
gigantisch gebeuren opgebouwd. Mensen kwamen van heinde en ver om dit 
toekomstbeeld te zien. Vooral ouders die hun kinderen wilden laten zien 
hoe zij over enkele jaren zouden leven. Leuk om te zien; enkele dingen 
van toen waren juist voorspeld, maar een heleboel voorspellingen zijn niet 
uitgekomen. 
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8.7 VICKERS 

Vickers Incorporated 
Commercial Fluid Power Division 
12 april 1988 

8.7.1 Inleidinl 

Vickers Incorporated is opgericht in 1921 door Harry Franklin Vickers en 
is een bedrijf dat zich bezig houdt met het vervaardigen van hydraulische 
en elektro-hydraulische systemen en componenten. In 1937 werd Vickers 
een onderdeel van de Sperry Corporation. Vanwege toenemende activiteiten 
op computergebied van Sperry werd Vickers in 1984 doorverkocht aan het 
huidige Trinova. Vickers is sinds 1950 intemationaal actief. 

Er werken 8500 mensen en ze zijn gevestigd in 12 verschillende landen. 
Vickers produkten zijn verkrijgbaar in 51 landen via meer dan 400 directe 
en indirecte distributiepunten. De verhouding van de verkopen in de 
Verenigde Staten en daarbuiten is 53% tegenover 47%. De totale omzet in 
de jaren 1985, ·86 en ·87 bedroeg respectievelijk 509, 597 en 714 miljoen 
dollar. Dit betekent een stijging van 20%, die mede veroorzaakt wordt 
door een daling van de dollarkoers in 1987. Globaal wordt er 5% van de 
omzet besteed aan research en ontwikkeling, maar hierbij dient opgemerkt 
te worden dat dit sterk per divisie verschilt. 

Vickers heeft als een van de doelstellingen te voldoen aan specifieke 
klanteneisen. Ze streven hierbij de volgende punten na: 

• Hoge kwaliteit. 
• Toenemende produktiviteit voor de klant. 
· Lage operationele kosten van apparatuur. 
- Verminderde ontwikkelkosten. 
- Lage investeringskosten. 

De organisatie bestaat uit drie divisies te weten: 
1] Commercial Fluid Power Division; dit is de grootste en oudste divisie. 

Hier ligt de nadruk op vier gebieden: 
- 'Off highway'. 
• 'Factory automation'. 
- 'Plastic process control'. 
- 'Automotive'. 

2] Electric Products & Control Division; dit is de jongste divisie die nu 
nog geen enkele commerciele betekenis heeft maar waarvan men 
hoogstaande verwachtingen heeft. Binnen 5 jaar zou deze divisie goed 
moeten zijn voor 40% van de omzet van de commerciele divisie. 
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3] Aerospace, Marine, Defence Division; deze omvat een breed scala aan 
produkten en verhoudt zich wat de verkoop betreft als 31 tot 69% t.O.V. 
de commercial products division (bestaande uit divisies 1 en 2). 

In de afgelopen 3 jaar heeft Vickers verscbillende bedrijven met een totale 
waarde van 60 miljoen dollar overgenomen. Dit om technologieen te ver
krijgen die Vickers nog niet in huis had of om te voorkomen dat concur
renten een distributiekanaal zouden krijgen. 

8.7.2 CAD/CAM 

Bij Vickers onderscheidt men vier toepassingsgebieden van computers, te 
weten: 

- Dataverwerking algemeen. 
- Produktiebesturing. 
- Toepassingen in produkten. 
- Computer aided design. 

Daar Vickers een onderdeel van Sperry was, is men hier reeds vroeg 
begonnen met computertoepassingen (1960), mede hierdoor is men ook reeds 
vroeg begonnen met het toepassen van CAD (1979). De kracht van de 
huidige CAD-systemen ligt in de verkorting van de ontwerp-cyclustijd. 

In de beginjaren was het gebruik vooral gericht op het maken van 
ontwerptekeningen en schema's. De huidige toepassingsgebieden zijn: 

- Eindige elementen methode berekeningen (SUPERTAB, ANSYS). 
CNC-besturingsprogramma ontwikkeling. 
Tekenapplicaties (zowel solidmodeling als wireframe: CALMA (3D
wire), GEOMAT (3D-solid), SDOC). 
Simulatie van stabiliteitsproblemen en stromingspatronen (ACSL, 
PATHIC). 
Ontwerp van elektronische printboards. 

Zoals bij veel bedrijven de tendens is, wil men ook hier af van de 
time-sharing mainframes. Men schakelt ook hier over naar de netwerken. 
De huidige configuratie bevat drie niveau's: 

- Mainframe, een mM machine die gebruikt wordt voor centrale 
database management en cost accounting. 

- Mini computers, DEC-VAX-machines voor office automation, financial 
consolidation en product release control. Verder als resident database 
en voor sonunige technische applicaties. 

- pes en workstations; dit zijn IBM PC's (en lookalikes) en Apollo 
workstations. Deze worden gebruikt voor technische toepassingen en 
tekstverwerkers. 
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8.7.2.1 Manifold block ontwerp en produktie 

Als voorbeeld van CAD/CAM-toepassing bij Vickers werd het ontwerp en 
produktie van een manifold block besproken. 
Een manifold is een drager van hydraulische componenten, vergelijkbaar 
met de printboards bij elektroniscbe apparaten. De manifold is een blok 
staal (0026, 0040 of C45) voorzien van een aantal gaten en kanalen. 

De ontwerpproblemen zijn: 
- Oeen standaardvormen, maar customer made. 
- Bepalen van de plaatsing van de componenten. 
- De leiding structuur. 

De produktie ziet er globaal als voIgt uit: 
- Orof op maat zagen. 

Blok op maat frezen. 
Boren van leidingen en gaten. 
Ruimen en tappen. 
Slijpen en ultrasoon schoonmaken. 
Montage van onderdelen. 
Testfase. 
Eventueel aflakken. 

Daar bet produkt steeds varieert (seriegrootte 4 a 5 stuks) maar de pro
duktie methode weI standaard is, is dit een ideaal produkt voor de 
toepassing van CAD/CAM. 

Het CAD/CAM-proces is een stuk software dat een standaard datastructuur 
gebruikt voor de verwerking van circuit-diagrammen, onderdelen lijsten, 
ontwerp- en produktie informatie. 

De te overkomen problemen bierbij zijn: 
- Hoge voorafgaande investeringen. 
- Weinig bescbikbare software. 
- Verandering van bet ontwerpproces. 
- Onrendabel. 

Vooral bet tweede probleem speelt bier een rol. 

Figuur 8.15 laat de individuele software-pakketten zien. Dit gaat met 
tijdelijke files als net-list en stuklijst om de circuit- en onderdelen
informatie door te geven aan bet blokontwerp, en met een boortabel om de 
boorinformatie door te geven aan bet NC-pakket. Deze files worden 
automatiscb bijgebouden. Deze integratie leidt tot een vastgestelde 
informatie flow en dit betekent dat elke verandering van de circuit
diagrammen resulteert in een automatiscb bijwerken van de files. 
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U/CICERS 

Symbol 
library 

Component 
Libr<r), 

NC 
Libr<ries 

Film"' 8.15: Integration of Circuit, Parts list, Block Design, NC-Tape Preparation and 
Process plan. 

Het hydrauIisch schema dient voor het interactief genereren en bijwerken 
van een hydraulisch circuit en voor het genereren van een bill of material 
(B.O.M.). Verdere belangrijke aspecten zijn : 

- Het genereren van een montage- en voorraadlijst en de management 
hiervan in een partslist database. 

- Management van een circuit-diagrammen database voor meervoudig 
gebruik aan de hand van functionele criteria. 

- De administratie van een macro-bibliotheek die gedeeltes van veel 
voorkomende circuit-diagrammen bevat. 

Het model wordt zowel in wire- als in solid-model gegenereerd. Het wire
model wordt gebruikt als standaard representatie tijdens het produktie
proces terwijI het solid-model dient voor een betere visualisatie tijdens het 
ontwerpen en voor het creeren van shaded images. 

Achter de grafische representatie zit een zekere intelligentie als de 
symbolen met eindpunten, diameters, toleranties enz.. Door een link met de 
NC-bibliotheek zorgt de software er eveneens voor dat boringen overeen 
komen met beschikbare gereedschappen. 
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Het blok design is in te delen in drie fasen: 
1] De informatie van net- en partslist uit het circuit diagram wordt intern 

gerepresenteerd en alle componenten worden klaargezet Dit gebeurt 
volledig automatisch. 

2] De klaargezette componenten worden gepositioneerd en in arbitraire 
volgorde verbonden. Dit gedeelte is interactief. 

3] Dimensioneren, optimaliseren en het genereren van de uiteindelijke 
tekening. Dit alles gebeurt voornamelijk automatisch. 

Uit de database van het blok wordt de boortabel gegenereerd. De 
ontwerper kan beperkingen opleggen of aanvullingen doen, voordat de 
NC-tape wordt gegenereerd. Door checks uitgevoerd door de NC-processor 
is er geen test meer nodig op de werkplaatsvloer. 

Hoewel dit pakket nog niet volledig is geimplementeerd en de ontwikke
lingen nooit stilstaan, blijkt het toch mogelijk met een CAD/CAM-systeem 
doorlooptijd te verkorten en de bedrijfs-know-how op te slaan. 

8.7.3 Evaluatie 

Opvallende zaken die tijdens het bedrijfsbezoek naar voren kwamen waren: 
- Nadruk op kosteneffect; Vickers produceert tegenwoordig hoofdza

keUjk op klantenorder. Deze klanten geven de voorkeur aan kos
tenminimalisatie, die boven alles gaat en zelfs het kwaliteitsaspect 
verdringt. 

- Vickers is een bedrijf dat opgebouwd is uit opvallend zelfstandig 
opererende vestigingen. Deze bedrijven leveren onafhankelijk produk
ten en hebben een eigen research- en ontwikkelafdeling. 

- Door toepassing van electronica vindt langzaam een evolutie plaats 
binnen de hydrauliek van een analoog naar een binair karakter. 

- Bij Vickers wordt tijdens het ontwerp m.b.v. tekenprogramma's al 
rekening gehouden of men daadwerkelijk fysisch correcte ontwerpen 
aan het realiseren is. Indien dit niet het geval is, meldt het systeem 
dit. 

- De eindige elementenmethode wordt alleen gebruikt ter vergelijking 
van alternatieven en geeft geen absoluut goede waarden aIs gevolg 
van verwaarlozing van de wrijving. 

- Het 'manifold block' is de eerste echte toepassing van CAD\CAM die 
we tegengekomen zijn. Dat het bier toepassing vindt is een gevolg 
van het feit dat hier een produkt ontworpen wordt, dat relatief 
simpele vormen bevat. 

- Vickers verwacht dat de electronica een groot aandeel zal krijgen in 
de regeling van hydraulische systemen, maar deze zal de hydraulische 
geregelde eenvoudige systemen niet gaan vervangen. 
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8.8 ROCKWELL 

Rockwell International Corporation 
Automotive Operations 
13 april 1988 

8.811 Aimneen 

Op 6 december 1928 is in Delaware bet bedrijf Rockwell International 
onder een andere naam opgericbt. Vanaf 1928 zijn er meerdere bedrijven 
opgenomen in Rockwell International en beeft bet bedrijf meerdere naams
veranderingen ondergaan. Sinds 1973 beet bet bedrijf Rockwell Interna
tional. 

Tegenwoordig is Rockwell International een multi-nationaal bedrijf, op het 
gebied van luchtvaart, electrotechniek en automobielindustrie. Daarnaast 
heeft Rockwell International nog enkele andere kleinere takken van 
industrie, zoals de graveerindustrie en bovendien maken ze meetinstrumen
ten voor flow-control. 

Ongeveer 120.000 mensen werken verspreid over de wereld in 120 
produktie-werkplaatsen en 300 laboratoria, verkoop- en servicecentra. Van 
de 121.000 mensen zijn ongeveer 19.000 ingenieur en wetenschapper. 

Op luchtvaartgebied is Rockwell International voomamelijk op twee fronten 
aetief, de vliegtuigindustrie en de ruimtevaartindustrie. In de vliegtuig
industrie bouwen zij onder andere de B-1 bommenwerper, de opvolger van 
de B-S2. Op ruimtevaart gebied hebben zij de Apollo en de Space Shuttle 
gebouwd in opdracht van de NASA. 

Het electrotechniek-gedeelte van Rockwell International is vooral gericht 
op defensie en civiel gebied. Het defensie-deel bestaat uit navigatie, 
controle en communicatie apparatuur van tactische wapens. Het Collins 
onderdeel van Rockwell International neemt het civiele deel voor zijn 
rekening en maakt onder andere communicatie en navigatie instrumenten en 
weer-radars voor vliegtuigen. Allan-Bradley, de nieuwste aanwinst van 
Rockwell International automatiseert industriele processen. 

Het derde grote deel van Rockwell International is het automobiel 
onderdeeL Voor lichte en zware voertuigen maakt Rockwell International 
componenten. Bij de lichte voertuigen, de personenauto's, zijn dat de 
onderdelen voor de vering en de vezelversterkte kunststof onderdelen zoals 
deuren en motorkappen. 
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Op zwaar gebied bestaat bun produkten pakket uit onderdelen van on- en 
off-bighway voertuigen. Dit zijn vooral assen, remmen en differentielen. 
In de V.S. zijn 70% van de remmen en 60% van de assen onder trucks van 
Rockwell International makelij, tegenover slecbts 15% van beide onderdelen 
in Europa. Dit 15% aandeel van Rockwell International in Europa komt 
vooral door de toelevering aan VOLVO, DAF, en IVECO. Als reden voor 
dit lage percentage wordt verondersteld dat de Europese vracbtwagenfabri
kanten alles zelf willen maken. 

Om deze onderdelen te testen beeft Rockwell International bet grootste 
laboratorium op bet gebied van onderdelen-onderzoek. Oit laboratorium 
bebben wij bezocbt. Het is gevestigd in Troy, bij Detroit. Tijdens de 
rondleiding kreeg men de indruk dat alles uitvoerig getest werd. AIle 
onderdelen worden op ware grootte en onder ware condities getest. Als er 
dan fouten boven water kwamen, werd de constructie aangepast en opnieuw 
getest. 

8.8.2 CAD/CAM 

In 1978 scbafte Rockwell Automotive bet eerste CAD /CAM-systeem aan. 
Hierbij werd slecbts van de prijs en de leverancier uitgegaan en men koos 
derbalve op dat ogenblik voor CADDS van Computervision (tegenwoordig 
ondergebracbt bij Prime). Men bad ecbter niet bepaald wat men nu 
eigenlijk van bet systeem verwacbtte en dus waren de ervaringen vrij 
slecbt. 

Men besloot later alsnog een aD.aIyse op CAD/CAM-beboeften uit te 
voeren en besloot vervolgens in 1984 het CADAM-pakket van ffiM aan te 
schaffen om de volgende redenen: 

- Men beeft voor 85% te maken met 2D-toepassingen (rotatiesymmetri
sche onderdelen). 

- CADAM is (was) nummer 1 op bet gebied van 2D-CAD. 
- Het beschikt over goede 3D-communicatie mogelijkbeden. 

Het bescbikt over een database waarvan de leverancier over 15 jaar 
nog steeds kan leveren (zekerbeid). 

Ook na de analyseperiode en de aanschaf van CADAM duurde bet nog een 
periode, voordat men met bet systeem kon omgaan. Dit blijkt uit bet 
aantal gevalideerde tekeningen dat per jaar uit het systeem kwam. In de 
eerste 2 jaar werd slechts 1 tekening goed bevonden, in het derde jaar 
waren er 500 tekeningen gemaakt en aan bet einde van bet vierde jaar 
bestond het bestand uit meer dan 12.000 tekeningen. Men heeft in die 
periode 150 mensen een cursus CADAM gegeven. Dit om de mensen bekend 
te maken met het systeem en om standaardisatie van de tekeningen te 
verkrijgen. 
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Men gebruikt CADAM slechts als tekenpakket om het ontwerpproces te 
automatiseren en te standaardiseren. Het pakket dient nog niet als 
hulpmiddel bij de produktie van de ontworpen onderdelen. WeI is men in 
staat een stuklijst te genereren en de verschillende produkten voor 
groepentechnologie-toepassingen te classificeren. 
Men beschouwt de database als het belangrijkste en waardevolste onderdeel 
van het systeem en ter bescherming worden dan ook elke dag de passwords 
veranderd. 

Naast het 2D-pakket heeft men nu ook de 3D-module van CADAM aange
schafl. Hierop kan men de meer complexe onderdelen vorm geven. 
Daamaast heeft men ook nog enkele analyse-pakketten aangeschaft 
(o.a. ANSYS), een stuklijst-programma en een groepentechnologie-classifica
tie programma die echter op een VAX en niet op de mainframe van 
CADAM draaien. Er is geen communicatie mogelijk tussen deze pro
gramma's en CADAM. Dit heeft de consequentie dat men een onderdeel 
opnieuw moet modelleren om het aan te bieden aan een module ais ANSYS. 
Men is bezig dit probleem eigenbandig te verhelpen echter CADAM biedt 
ondertussen reeds hun pakket aan die deze module ingebouwd heeft. 

8,8.3 Nieuwe Materia1en 

Bij Rockwell in Troy, bij Detroit, hebben we wat de nieuwe materialen 
betreft vooral de toepassing van vezelversterkte kunststoffen gezien. 
Rockwell produceert namelijk carrosseriedelen voor personen- en vracht
auto's van deze materialen, die in Troy getest en onderzocht worden. We 
hebben enkele van deze delen gezien en er een toelichting op gekregen. 

De SMC- oftewel Sheat form Moulding Compound produkten worden 
gemaakt van vezelversterkte thermoharders. Het produktieproces bestaat uit 
het mengen van de harsen, het brengen in bandvorm met behuip van 
SMC-apparatuur, het snijden van de blanks, het persen en in-mold coaten 
(met persen tot 4000 ton), nabewerken (waterstraalsnijden), verbinden van 
binnen- en buitendelen en het electrostatisch verven . 

Als matrixmateriaal gebruikt men polyester, maar er werd gesuggereerd dat 
ook gedeeltelijk thermoplasten gebruikt werden, en weI om de uitzettings
coefficient ongeveer nul te maken. De vezels zijn van glas en hebben een 
lengte van ongeveer een inch. Door het toepassen van in-mold coating is 
er geen porositeit aan het oppervlak. 
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De vezelversterkte carrosseriedelen hebben de volgende voordelen hoven de 
conventionele stalen del en: 

- Mogelijkbeid tot flexibeler ontwerp. 
Lager gewicbt (een reductie van 20 tot 40%). 
Mogelijkbeid tot versterking op bepaalde plaatsen. 
Combinatie van vele conventionele delen tot enkele. 
Betere corrosiebestendigheid. 
Benvoudige reparatie. 
Goedkopere gereedscbappen ($20 miljoen voor de produktie van een 
conventioneel pick-up achterspathord tegen 2 miljoen voor de produk
tie van een dergelijk deel uit vezelversterkte kunststof). 

Als nadelen kunnen genoemd worden: 
- Het expertise probleem; de vakbandel heeft tot voor kort aIleen maar 

met stalen carrosseriedelen te maken gehad. 
- Het recycling probleem; thermoharders zijn niet via smelten her te 

gebruiken. 
- De vlakheid van bet oppervlak. 
- De kleurecbtheid. 
- De overeenkomst van het oppervlak met dat van stalen delen. 
- De afkoeltijd. 

Verder kan opgemerkt worden dat gebruik van kunststof goedkoper is dan 
van staal bij kleine series. Dit vanwege de dure gereedschappen voor staal 
en de lage prijs van het staal zelf. Het omslagpunt ligt op dit moment op 
60.000 delen, maar bij Rockwell verwacht men dat dit aantal in de 
toekomst omhoog zal gaan. 

8.8.4 De rondleidin& door de laboratoria 

Tijdens de rondleiding door de laboratoria hebben we de volgende zaken 
gezien: 

Enkele trucks waarmee remmen en assen in de praktijk getest 
worden. 

- Een data-Iogger/cassetterecorder voor opslag van meetgegevens als 
remtemperatuur en -druk, rijsnelheid en stuurhoek. 
Ben algemeen lab voor onderzoeken van smeringscondities en 
vermoeiing van differentielen, assen en kruiskoppelingen. 
Ben prototype lab voor speciale testen, zoals het onderzoeken van 
het contactoppervak van differentieeltandwielen, en voor het prepare
ren van assen. 
Ben demonstratie van het pakket CADAM. 
Ben metallurgiscb lab met onder andere een scannning electron 
microscope (SEM). 
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- Ben mechanisch test lab met onder andere: 
• Ben vermoeiingstest op buiging van voor en achterassen. 
• Corrosietesten bij eventueel verhoogde of verlaagde temperatuur 

met wuten. 
• Enkele dynamometers voor het testen van aandrijflijnen en remmen. 
• Rekstrooktesten op stalen onderdelen, plastic testdelen en een 

vooras met remmen en stuurhuis. 
• Ben busje met computers en een receiver voor FM-communicatie 

met testtruck's voor opslag en directe analyse van meetgegevens. 
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8.9 FORD MOTOR COMPANY 

Ford Motor Company 
Ford Scientific Research Laboratory 
14 april 1988 

8.2.1 Inleidina 

Ford Motor Company is, zoals alom bekend, een fabrikant van auto's, 
trucks en tractoren. Daarnaast houden ze zich bezig met ruimtevaart, 
glas, staal, elektronische apparatuur, communicatie en bewapeningssystemen. 
Het bedrijf opereert wereldwijd en had in 1987 350.300 werknemers in 
dienst. 

In 1987 werden er 6.115.000 voertuigen verkocht, 2% meer dan in 1986. De 
omzet bedroeg 66.527 miljoen dollar (een verhoging van 14% t.O.V. 1986) .. 
De 'niet-voertuigen-opbrengsten' bedroegen in dat jaar 5.116 miljoen dollar, 
wat een totale omzet van 71.643 miljoen dollar oplevert. De nettowinst in 
dit jaar bedroeg 4.625 miljoen dollar. Uit deze cijfers blijkt dat Ford 
vooral een voertuigenfabrikant is. 

De Ford Motor Company bestaat uit drie onderdelen, te weten: 
1] Ford automotive group. 
2] Diversified products operations. 
3] Financial services group. 

Wij waren te gast bij de afdeling Research, een onderdeel· van 'Technical 
affairs', dat op zijn beurt onder de 'automotive group' vall. 

De researchafdeling bezit drie laboratoria t.b.v. onderzoek in resp. material 
science, chemical science en powertrain. De researchstaf heeft de volgende 
zes taken: 
1] Ontwikkelen van geavanceerde produktietechnologieen. 
2] Ontwikkelen van geavanceerde ontwerpmethodieken en produktieproces

sen. 
3] Concentratie op lange termijn research in sleuteldisciplines. 
4) Het omzetten van nieuwe technologieen in toepasbare methodieken t.b.v. 

de overige afdelingen binnen Ford. 
5] Het wereldwijd functioneren als technische bron voor het bedrijf. 
6] Samenwerken met leveranciers, universiteiten en overheidsinstellingen. 

Bij de researchafdeling werken 399 mensen in de volgende disciplines: 
engineering (159), science (179), non-technical (31) en non-degree (30). Van 
de werknemers heeft 41,1% een Ph.D., 30,3% een M.S. degree en 21,0% een 
B.S. degree. 
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Binnen Ford Motor Company doet 8% van de Amerikaanse werknemers aan 
research. De door ons bezocbte afdeling krijgt hiervoor een budget van 50 
miljoen dollar. 

83.2 Inte,cratie van CAD/CAM 

De integratie van CAD/CAM komt neer op bet vertalen van de ontwerp
specificaties naar de produktie. Hierbij dient men zicb vooral te concentre
ren op de drie I's van CAD/CAM: 
1] Informatie: Het onttrekken van geschikte informatie van de ontwerper 

en de product engineer. 
2] Integratie: Eenduidige informatie-uitwisseling is noodzakelijk. 
3] Intelligentie: Aan bet systeem moet een zekere mate van intelligentie 

toegekend worden om de subsystemen zo goed mogeUjk met elkaar te 
laten samenwerken. 

De verschillende computerondersteunde systemen (CAD, CAM, CAE) zijn 
nauw verweven met de evolutie van bet produkt. Ben geintegreerd 
fabricagesysteem kan grafiscb als voIgt worden weergegeven: 

Computer 
Integrated 

Manufacturing 

FiflUU! 8.16: Computer Integrated Manufacturing. 

De voor de automatisering benodigde informatie kan in 5 verscbillende 
aggregatieniveau's onderverdeeld worden, die met de getoonde communica
tielijnen verbonden zijn (zie figuur 8.17). 
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level 1 - Corporation 

leve' 2 - Plantwlde 

level 3 - Supervisory 
Control 

level ... - Work Cell 

--------------------

level S' - Factory Floor 

Few«r 8.17: Infonnatiestromen. 

• • • 
..... IIII-MAP 

" .... e ............ I ... ......." 

Ben van de grootste CAD/CAM knelpunten is de integratie van methodie
ken en applicatiesystemen met de overige engineering en manufacturing 
operaties. De fysieke c.q. hardware integratie vormt niet zozeer een 
probleem. Voor een werkelijke integratie van CAD/CAM moet er een 
informatiestroom in twee richtingen tussen ontwerp en fabricage zijn. 

De volgende twee voorbeelden werden behandeld: 
1] Het eerste voorbeeid betrof het automatisch genereren van een gereed

schapsbaan voor een gesmede as, die nagedraaid dient te worden. M.b.v. 
een door Ford zelf ontwikkeld CAD-systeem wordt de as-geometrie in 
CVMAC geladen. Dit programma genereert een gereedschapsbaan voor de 
nabewerking. Via een postprocessor wordt dit in een NC-programma 
omgezet. 

2] Het tweede voorbeeld was het automatisch plannen van de baan van een 
meetkop ter inspectie van de coordinaten van een werkstuk. Allereerst 
wordt manueel een 'feature command file' in ASOI-formaat aange
maakt. Hiervoor wordt een hogere programmeertaal gebruikt, waarbij de 
te meten objecten van een werkstuk alfanumeriek beschreven worden 
(bijv. cirkel, conus, cilinder). Het hierbij beoogde doel is het NC-pro
grammeren te vereenvoudigen. Volgens de spreker werd met behulp 
hiervan het meten van 60 objecten teruggebracht van twee dagen tot 
een half uur. De volgorde waarin de verschillende objecten gemeten 
worden is niet geoptimaliseerd, maar geUjk aan de geprogrammeerde 
volgorde. 
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89.3 Generic Parts MQdelliDI 

De evolutie van CAE is a1s voIgt in te delen: 
1] Kleine ad-hoc programma's, door de gebruiker geschreven en met 

eenvoudige in- en uitvoer in de vorm van getallen. 
2] Grote systemen bedoeld voor grote produktieseries. Voorbeelden hiervan 

zijn NASTRAN, ADAMS en FCRASH. Ze zijn ontwikkeld door experts en 
vereisen gespecialiseerde gebruikers. 

3] Parametrische modellen, zoals de huidige 'Generic parts systems'. Ze 
bezitten taal- of macromogelijkheden. De systemen kunnen door minder 
gespecialiseerde mensen gebruikt worden, terwijl ze door experts 
ontwikkeld zijn. 'State of the art', 

4] Optimalisatie: Dit houdt in automatische re-analyse, Manuele bepaling 
van de ontwerpruimte en tenslotte automatische bepaling hiervan. 

De evolutie van CAD valt in de volgende punten uiteen: 
1] Computer aided drafting m.b.v. een interactieve computer. Deze 

systemen bezitten goede graf'lsche mogelijkbeden en een file-manager. 
2] Parametrische systemen, die over taal- of macromogelijkheden, feature's 

en database beschikken. 
3] Rule processing over vele niveau's. 
4] Cooperatief ontwerpen m.b.v. network computing en gedistribueerde 

databases. 

Ben voorbeeld waarin het verschil tussen conventionele systemen en een 
feature based system tot uitdrukking komt is het def'lnieren van een 
doorlopend gat. Dit wordt door conventionele systemen gedef'lnieerd als 
twee cirkels met een verbindingslijn onder een bepaalde hoek. Dit is de 
Manier waarop een mens een dergelijk object ziet. Ben feature based 
system legt dit gat m.b.v. veel vollediger informatie ook voor de computer 
eenduidig vast. 

Feature based systems hebben de volgende kenmerken: 
Gebruikers kunnen op een hoger conceptueel niveau onderdelen 
creeren en modificeren. 

- De eigenschappen van een onderdeel worden op een voor een 
computer begrijpelijke manier gedef'lnieerd. 

- Verschaffen van informatie met een eenvoudige organisatie van 
onderdeelinformatie. 

- Verschaffen van informatie met meer dan alleen onderdeelgeometrie. 
- Ondersteunen van assemblage modeUering door het verschaffen van de 

semantiek voor onderdeelinteracties. 
- Toestaan aan gebruikers om al in een vroeg stadium van het 

ontwerpproces produktiebeslissingen te nemen. 
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8,9,3,1 CoOperatief ontwerpen 

Op conceptueel niveau houdt dit in dat vele gebruikers tegelijkertijd 
afbankelijke onderdelen ontwerpen. Een gebruiker krijgt alleen die 
informatie van andere onderdelen die bij nodig heeft. Het is bovendien 
noodzakelijk om veranderingen in onderdelen simultaan aan de verschillen
de plaatsen door te geven en de ontwerpers van aangetaste onderdelen een 
boodschap te sturen. 

V oor het efficient functioneren van het principe van cOOperatief ontwerpen 
zijn er in verscbillende richtingen nog ontwikkelingen noodzakeUjk, zoals 
(bet verder ontwikkelen van) het hanteren van 'generic' subsamenstellin
gen, gedistribueerde databases, network computing en bet sturen van 
boodschappen. 

Verschillende trends zijn te onderscbeiden. Zo worden CAD en CAE steeds 
meer geintegreerd, echter niet op de beste manier. CAD voedt namelijk 
CAE in zogenaamde geintegreerde systemen. Generic parts beoogt beiden te 
voeden. 

Een andere trend is dat modellen steeds completer worden en meer, 
gedetailleerder informatie bevatten. Een derde trend is het steeds 
specialistischer en meer geintegreerd worden van 'tools'. Data evolueert 
van simpele input tot gedistribueerde engineering databases. 

De generic parts visie bebelst de volgende punten: 
- Flexibel ontwerpen, analoog aan flexibel produceren, 
- Verschaft bib,liotheek van ontwerpen, makkelijk toegankelijk en 

modificeerbaar. 
- Bewaart en gebruikt expertise van ontwerp- en produktie-engineers. 
- Verschaft adequate analyses. 
- Vereist discipline. 

8,93.2 Strate&ieen 

Op de lange termijn is het de bedoeling bet ontwerpproces bij Ford te 
verbeteren. Dit boudt o.a. in bet ontwikkelen en promoten van ideeen en 
werken met CAD/CAM planning zodat concepten kunnen worden ingepast 
in toekomstige systemen. 
Op de korte termijn is men bezig met de ontwikkeling van gereedscbappen 
voor onmiddellijke toepassing. Zo boudt men zich op dit moment bezig met 
een generic FEM systeem onder de naam APTEO, dat ook bekend staat als 
CORE projekt, en een demonstratie prototype systeem genaamd TRACfOR. 
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DATABASE 

GENERIC MODEL 
GEOMETRY 

-PARAMETERS 
-FEATURES 

MATERIALS/PROCESSES 
INTERACTIONS 
PROCEDURES 
RULES 

T 
SELECT PARAMETER VALUES ~ . 

r 
CHECK SPECIFIC MODEL 

RULES 
WEIGHT /COST ESTIMATIONS 
FINITE ELEMENT ANALYSES 

OK? NO 

YES 

FEED DOWNSTREAM APPLICATIONS 

1 1 1 1 
CAM: 

CAD CAE CAPP CMM/ADAPTIVE MACHINING 

I T I I 
Fjrmur 8.18: Generic parts proces. 

8.'.4 NieUM Materialen (J. Allison en C • .Johnson) 

Materialen waaraan onderzoek gedaan wordt voor gebruik als nieuwe 
toepassingen in Ford-automobielen zijn titaan (-legeringen), rapid solidified 
metals, ordered intermetallics (keramieken), metaaimatrix-composieten en 
kunststofmatrix-composieten. 
Deze materialen zullen aan de hand van deze vijfdeling besproken worden. 
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8.9.4.1 Titaan en titaanleserinsen 

Deze materialen worden vooral gebruikt om hun hoge sterkte/gewichtsver
houding, goede corrosieweerstand en hun goede mechanische eigenschappen 
bij hoge temperaturen. Ben nadeel is de hoge prijs. De hoge sterkte bij 
hoge temperaturen blijkt uit figuur 8.19, waarin de treksterkte uitgezet is 
als functie van de temperatuur. Tevens bUjkt uit figuur 8.19 dat de trek
sterkte niet echt afbankelijk te zijn van de soort legering (a+ p of p). 
Anders is dit bij het verschijnsel kruip. In figuur 8.20 is duideUjk te zien 
dat p-Iegeringen veel minder gevoeUg zijn voor kruip dan a + p-Iegeringen. 
Dit is het gevolg van de microstructuur van de p-Iegering, die een 
kolonie-structuur heeft met grotere korrels en dus minder korrelgrenzen. 
Door de microstructuur (kleinere korrels) heeft een a+ p-Iegering een 
hogere sterkte en een hogere weerstand tegen initiatie van vermoeiings
scheuren. In figuur 8.21a en 8.21b zijn deze twee soorten afgebeeld. 
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Temperature,OC 

Fiauur 8.19: De invloed van de temperatuur op de treksterkte van verschillende 
titaanlegeringen. Microstructuurr:ondities (a + p processing of p processing) wordt 
tussen hlUlkjes aangegeven. 

" I~ 760"C. 28 MPa ................. . 

.......... a+{3/AC 
1[, 

6 , 
.,." ,. ." 

TIMf: (HH~;l 

FiJ:UW 8.20: Kruipgedrag van 1i-6242S voor een a + fJ..conditie en voor een fkonditie 
(AC=Air Cooling en CC=Controlled Cooling). 
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Figuur 8.21: Microstructuren in tk litaonlegering 7i-6242S. a) Fijne korrels voor a. + {3-
legering. b) Kolonie-microstructuur voor f3-legering. 

Bij Ford is het de bedoeling dat titaan en titaanlegeringen worden 
toegepast voor drijfstangen, kleppen, klepstoters en klepveren. Dit moet 
leiden tot gewichtsbesparing, brandstofbesparing en het opvoeren van de 
toerentallen door de lagere massa's van de onderdelen. Ford schat een 
brandstofbesparing van 2% te kunnen bereiken. Enkele produktieprocessen 
zijn persen, poedermetallurgie, gieten, draaien, lassen en gebruik van 
coatings. 

8.2.4.2 Rapidly solidified metals 

Bij dit proces valt een gesmolten straal metaal op een draaiende schijf en 
koelt dit in de vorm van druppels snel af tot een poeder. Bij verdere 
verwerking van dit poeder tot een produkt ontstaat er een onderdeel met 
hoge treksterkte bij hoge temperatuur. Dit komt door de uitscheiding van 
kleine deeltjes, die groter zouden zijn bij andere produktiemethoden. Ford 
wil dit proces vooral toepassen bij aluminium-, magnesium-, en titaanle
geringen. De volgende onderdelen kunnen hiermee gemaakt worden in de 
toekomst: kleppen, klepveren, zuigers, drijfstangen en remmen. 

8.2.4.3 Keramieken 

De keramieken waar bij Ford aan gewerkt wordt zijn Ti3Al, TiAl, TisSi3, 
Ni3Al, NiAl, Al3Zr en nog enkele anderen die niet genoemd zijn. Wat nog 
aan ons verteld werd is dat deze materialen zouden worden toegepast bij 
kleppen en rotoren, waarbij hoge temperaturen voorkomen. 
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8.9.4.4 Metaalmatrix-composieten 

Metaalmatrix-composieten zijn de nieuwe materialen, waar waarscbijnlijk de 
meeste toepassingen liggen. Als matrix-materiaal wordt gewerkt aan 
aluminium (2219, 2618, 2024), magnesium en titaan met als continue of 
discontinue vulstoffen SiC, Al20 3, Si0z, TiC, Ti~ C en B. Ben algemene 
tendens is dat met toenemend percentage vulstof de treksterkte, vermoei
ingsweerstand en de slijtageweerstand toenemen. 
Tegen de kosten wegen de volgende voordelen op: verminderde trillings
kracbten, vedaagd brandstofverbruik en verbeterde prestatie. 

8.9.4.5 Kunststofrnatrix-composieten 

Het gebruik van vezelversterkte kunststoffen in de automobielindustrie is 
in bet verleden en nu nog steeds beperkt gebleven tot weinig belaste of 
decoratieve onderdelen. Dit komt door de slecbtere sterkte-eigenscbappen 
van kunststoffen in vergelijldng met staal. Verder is de produktiesnelheid 
van kunststoffen onderdelen over bet algemeen lager dan die van staal. 

Bij Ford wordt in bet researcblaboratorium onderzoek gedaan naar 
kunststoffen en produktiemethoden, die bet gebruik van vezelversterkte 
kunststoffen in de toekomst moet bevorderen. Twee van deze produktieme
thoden zijn het 'sheet molding compound (SMC) process' en het 'high
speed resin transfer molding (HSRTM)'. 
De produktiewijze van SMC-materiaal is te zien in figuur 8.22. 
Hierbij worden platen van SMC-materiaal in een verwarmde vorm gelegd en 
onder druk gezet. Voordelen zijn gewichtsbesparing en reductie van 
onderdelen door integratie van componenten. Nadeel is het feit dat door 
materiaalstroom tijdens het produktieproces de mechanische eigenschappen 
niet overal hetzelfde zijn. Verder wordt deelintegratie beperkt door de bij 
de produktie optredende hoge drukken. Ingewikkelde vormen worden bier
door beperkt. Deze materialen worden onder andere toegepast voor daken 
en laadkleppen. 

Figuur 8.22: Schematisch overzicht van de produ/ctie van SMC-moteriaal. 

--- STUDYTOUR'88 -------------- 347 --



- IN DE VERENIGDE STATEN -------------

EPOXY SHAPING DIE 

H£4TED STEEL/AL DIE -_"-

PRECUT MATERIAL 

, I ~ .. ~" 
: I I ' ... ' I I: 
" , " , , ' , 
, I , , 

GLASS PREFORM 

LOW PRESSURE PRESS -l-t-j ,,,-

Fiww 8.23: Schematisch overzicht van de produktie van High-speed resin transfer 
molding (HSRTM). 

Het produktieproces van 'high-speed resin transfer molding' is schematisch 
weergegeven in figuur 8.23. 
Allereerst word er een glasfiber voorvorm geconstrueerd. Vervolgens wordt 
de vloeibare hars (resin) toegevoegd en wordt het geheel in een vorm 
geperst. Gunstig is de integratie van onderdelen, de 30% gewichtsbesparing 
en de complexe vormen die gemaakt kunnen worden. Het is hiermee 
mogelijk een 3D-produkt af te leveren. Nadelig is de lage produktiesnel
heid (voorvorm) en de relatieve brosheid (minder energie-opname bij 
indeuking in vergelijking met staal. Men onderzoekt de mogelijkbeid voor 
gebruik van dit materiaal in voorpanelen van auto's zoals de Ford Escort. 
Dit produkt bestaat uit drie zones, die zorgen voor stijfheid, sterkte en 
'crash-stability' (zie figuur 8.24). 

8.9.5 Evaluatie 

Het bezoek bleef beperkt tot een aantal lezingen. Tijdens de lezingen 
moesten de sprekers goed opletten wat ze weI en wat ze niet konden 
zeggen. Er was iemand aanwezig om een oogie in het zeit te houden. Ook 
opvallend was dat we geen toegang kregen tot de assemblage-afdeling. Dit 
kan wijzen op een voorsprong of een achterstand op de concurrentie, 
waarbij men de indruk kreeg dat het laatste het geval was. Door een van 
de sprekers is namelijk een principe-afspraak gemaakt voor een tegenbe
zoek aan de Eindhovense Universiteit. 
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Figuur 8.24: Front Ford Escort. 
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Tijdens de CAD-CAM lezing viel op dat de gebruikte oommunicatie
standaard MAP niet rechtstreeks, maar via microcomputers aan de 
verschillende produktiemachines verbonden was. De video over automatische 
gereedschapsbaanbepaling gebruikte als voorbeeld een eenvoudig draaipro
dukt. Er rees de indruk dat de ontwikkeling op dit gebied slechts tot dit 
soort eenvoudige produkten beperkt was. 
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8.10 McDONNELL DOUGLAS 

McDonnell Douglas Information Systems 
15 april 1988 

8.10.1 Inleidinl 

Bij McDonnell Douglas zijn 3 divisies te onderscheiden: 
1] De militaire luchtvaart. 
2] De commercieel-civiele luchtvaart. 
3] De informatiesystemen. 

De laatstgenoemde divisie is ontstaan naast de 2 andere, doordat er een 
database nodig was om alle data van de luchtvaart divisies in op te slaan. 
Het ontwikkelen van deze database is binnen een aparte afdeling van 
McDonnell Douglas gedaan waaruit de informatiesystemen divisie is 
gegroeid. Het doel van deze divisie is de toonaangevende leverancier te 
zijn op het gebied van industrieel ontwerpen en fabriceren d.m.v. het 
leveren van het CAD/CAM systeem Unigraphics. 

Na 1950 ontstonden de eerste NC-machines en vanaf 1960 de eerste 2D
grafische computers en DNC-machines. 3D-ontwerpen vond plaats na 1970. 
De integratie tussen de verschillende tekensystemen en NC-machines kwam 
pas tot ontwikkeling in de jaren '80. Nu in 1988 bestaat de top 5 uit de 
volgende leveranciers van CAD /CAM-pakketten: 

- IBM 20,4% 
- 1.0. 15,1% 
- C.V. 14,7% 
- McDonnell Douglas 14,4% 
- Prime 7,6% 

Hieruit voIgt dat IBM de marktleider is en dat de nummers 2, 3 en 4 el
kaar niet vee} ontlopen qua marktaandeel. 

8.10,2 Uniuapbics II 

Unigraphics is momenteel op 7000 werkplekken geinstalleerd. Enkele 
gebruikers van Unigraphics zijn General Motors, Digital, Kodak en 
General Dynamics. Vroeger maakte men bij General Motors gebruik van 
ruim 20 verschillende systemen. Om het werk te kunnen vereenvoudigen en 
uit kosten overwegingen besloot General Motors dit aantal terug te 
brengen tot 2 systemen. McDonnell Douglas met Unigraphics en IBM met 
CADAM zijn de zogenaamde principiele partners van General Motors op het 
gebied van de informatiesystemen. De voornaamste reden waarom General 
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Motors voor Unigraphics heeft gekozen is volgens McDonnell Douglas dat 
Unigraphics bij McDonnell Douglas zelf gebruikt wordt bij het ontwerpen 
en fabriceren van vliegtuigonderdelen, m.a.w. men heeft bij McDonnell 
Douglas ervaring met het eigen systeem. Of dit automatisch inhoudt dat 
Unigraphics in de huidige vorm geschikt is voor de automobiel industrie is 
niet geheel duidelijk. Welk gedeelte de beide systemen voor hun rekening 
nemen is nog niet bekend. 

Bij een objectief onderzoek van buitenaf bleek dat 97% van de klanten 
tevreden was over het gebruik van Unigraphics. De reden hiervoor was 
vooral de betrouwbaarheid en de stabiliteit van Unigraphics. Slechts 12% 
van de klan ten vindt het nodig om een tweede systeem naast Unigraphics 
te draaien. Unigraphics is op verschillende hardwaresystemen te draaien. 
Unigraphics II is de nieuwe versie van Unigraphics. 

Vanwege de voorbeeldige respons van de klanten op het externe onderzoek 
besloot McDonnell Douglas een tweede eigen onderzoek te doen. Hierbij 
bleek dat 67% van de klanten tevreden was over het gebruik van Unigrap
hics. Dit leek een betere benadering van de werkelijkheid. Waarom de 
overige 33% niet geheel tevreden met Unigraphics was werd niet verteld. 
De resultaten van dit onderzoek werden gebruikt om het CAD/CAM-pakket 
verder te optimaliseren. 
De grote voordelen van Unigraphics zijn: 

- Open architectuur. 
- Standaard hardware. 
- Standaard operating systems (voornamelijk UNIX en VMS). 
- Modulaire opbouw. 

De opbouw van het Unigraphics kern pakket ziet er als voIgt uit: 

I 
CAD 

Netwerken 

8.10.3 CAD 

I 
CAE 

Systeem 
Integratie 

I 
CAM 

De basis ontwerp- en tekenmodule is een kompleet pakket om een 2D- of 
3D-tekening te maken op basis van een wireframe. 
De surfaces module wordt gebruikt voor complex gebogen oppervIakken in 
een ontwerp of tekening. Dit oppervlak kan vervolgens als basis dienen 
voor een eindige elementen pakket of voor de fabricage (CAM). 
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Solid modelling wordt gedaan met Unisolids. Deze module is gebaseerd op 
het 3D-solid-modelling pakket, P ADL-2, dat ontwikkeld is op de universi
teit van Rochester. D.m.v. boolean operaties op standaardvormen kunnen 
modellen worden gemaakt. 
Behalve deze modules zijn er ook nog enkele hulpmiddelen zoals GRIP en 
IGBS. 

- GRIP (Graphics Interactive Programming Language) is een program
meertaal ~~n niveau onder dat van de tekening. M.b.v. deze taal kan 
de gebruiker de macro's schrijven die hij/zij nodig heeft. 

- IGES wordt gebruikt om gegevens met andere systemen uit te 
wisselen. 

8.10.4 CAE 

In het engineering gedeelte zijn verschillende toepassingen nodig zoals de 
eindige elementen methode (E.E.M), gedrag van mechanismen en analyse 
van plasticsgedrag. 
Voor E.E.M. kunnen de programma's ANSYS, NASTRAN en GFEM gebruikt 
worden. Integratie van deze systemen met Unigraphics vindt plaats d.m.v. 
pre- en postprocessoren ontwikkeld door McDonnell Douglas. 
ADAMS is een programma voor het gedrag van mechanismen en in 
MOLDFLOW is het gedrag van plastics vastgelegd. MOLDFLOW werd 
ontwikkeld door experts op het gebied van het gedrag van plastics onder 
vervormingen, en is eigendom van een Australisch bedrijf. McDonnell 
Douglas heeft er een licentie op genomen. Het programma wordt vooral 
gebruikt voor het ontwerpen van matrijzen. 

8.10.S CAM 

Voor de fabricage is er een CAM-module. Deze module kan opgedeeld 
worden in frees-, draai- en plaatbewerken. 
Het freesgedeelte bevat geen technologie. Deze moet dus nog ingevoerd 
worden. Dit deel berekent voornamelijk equidistanten afbankelijk van de 
machine en de behoefte van 3- tot 5-assig machines. 
Het plaatbewerkingsgedeelte bestaat uit nesting en ontvouwen van 
plaatmateriaal. Op het gebied van dieptrekken bestaat nog geen programma. 
Het resultaat van een CAM-module is een NC-file voor de machine. Deze 
NC-file is machine-afhankelijk. Hierdoor zijn er verschillende outputs van 
de CAM-module nodig. Dit kan m.b.v. postprocessoren. Hiermee wordt de 
machinedata aangepast. 
Postprocessoren bestaan bij Unigraphies uit 2 delen. Het GPM-deel is de 
algemene postprocessor en het MDF-deel is de toolfile generator. Dit 
laatste dee! maakt het mogelijk de gereedschapsgegevens met de bijbeho
rende technologie in te voeren. 
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8.10.6 Kwaliteitscontrole 

Op het gebied van de kwaliteitscontrole beschikt men bij McDonnell 
Douglas over Valisys (Validating Systems) en Unigraphies Coordinate 
Measuring (een machine-interface). Gemeten data gaat terug naar de 
Unigraphies database en wordt vergeleken met de Unigraphies software
data. Het meten van software i.p.v. werkelijke data levert een kostenbespa
ring op. De bijbehorende 'meetmachine' is kortgeleden door McDonnell 
Douglas aangeschaft. 

8.10.7 Loldstiek 

Op het gebied van logistiek en produktiebesturing is er bij McDonnell 
Douglas nog geen systeem in Unigraphies opgenomen. De 'make or buy' 
beslissing is nog niet genomen en hangt sterk af van de mate waarin de 
bestaande systemen aan de ldantenwensen tegemoet komen. 

8.10.8 Rondleidinl Ian IS de assembiaaelijnen 

8.10.8.1 Inleidin& 

Na de lunch is er een bezoek gebracht aan de assemblagefabriek van de 
McDonnell-Douglas straalvliegtuigen. De studiegroep is gezamenlijk 
rondgeleid langs de assemblagelijnen van de straalvliegtuigen F-15, F-18 en 
de Harrier-2. Hier worden, tezamen met in Engeland gefabriceerde en 
geassembleerde onderdelen, complete gevechtsvliegtuigen gebouwd. Onder 
normale omstandigheden bedraagt de tijdsduur tussen het ontvangen van 
een opdracht tot aan de verkoop van het vliegtuig circa 33 maanden. 
Hierin neemt de fabricage circa 3 maanden in beslag en vindt de assembla
ge in circa 10-11 maanden plaats. Na assemblage wordt elk straalvliegtuig 
getest, allereerst door een piloot van McDonnell Douglas, daarna door een 
gedetacheerde piloot van de luchtmacht waarvoor het vliegtuig bestemd is. 
Er worden circa 20 vliegtuigen per maand afgeleverd waarvan ongeveer 12 
van het type F-18. In oorlogstijd kan de doorlooptijd aanzienlijk verkort 
worden. 
Hiema voIgt eerst een algemeen gedeelte over een aantal nieuwe materia
len die steeds meer bij straalvliegtuigen worden toegepast en dan een 
overzicht van een aantal specifieke kenmerken van de door McDonnell 
Douglas geproduceerde gevechtsvliegtuigen. 
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8.10,8.2 Nieuwe materialen 

De laatste jaren worden er steeds meer andere materialen dan het 
traditionele aluminium toegepast in de vliegtuigindustrie. Bij de McDonnell 
Douglas-produktie van de F-15, F-18 en Harrier-2 wordt bijvoorbeeld naast 
aluminium tevens met koolstofvezels versterkt epoxy en titaan gebruikt. 
Voor de toekomst wordt verwacht dat er 35 tot 50% gewichtsbesparing 
kan optreden door bij de fabricage van straalvliegtuigen gebruik te maken 
van onder andere deze material en, 

Het grote voordeel van het gebruik van epoxyhars met koolstofvezels is 
dat dit materiaal ten opzichte van aluminium een hogere elasticiteitsmodu
les en een hogere specifieke elastische sterkte heeft. De koolstofvezels 
zorgen voor een anisotropisch gedrag waarmee bij toepassing van dit 
materiaal rekening moet worden gehouden. Epoxyhars is naast polyesterhar
sen een van de belangrijkste thermohardende matrix-materialen. Epoxyhar
sen zijn in vergelijking met polyesterharsen beter bestand tegen hoge 
temperaturen en dynamische belasting, ze hebben een kleinere uitzettings
coefficient en de sterkte van de binding tussen de epoxyhars en de vezel 
is groter. Nadeel is dat de epoxyharsen duurder zijn en moeilijker te 
verwerken. Gezien de toepassing in de militaire luchtvaart, waar prestatie 
belangrijker is dan kostprijs, is de keuze voor epoxyharsen in plaats van 
polyesterharsen begrijpelijk, 

De eigenschappen van een composiet zijn sterk atbankelijk van de 
toegepaste vezel. De vezel die door McDonnell Douglas wordt gebruikt is 
de koolstofvezel. Koolstofvezeis bestaan uit C-zes ringen in een hexadiago
naal vlak evenwijdig aan de vezelrichting. Verder bevat het materiaal 
atomen zuurstof, waterstof en stikstof, Hoe groter het koolstofgehalte, des 
te groter wordt de elasticiteitsmodulus van de vezel. Hoe geringer het 
koolstofgehalte, des te groter wordt de sterkte, 

De laatste jaren wordt er als constructiemateriaal bij vliegtuigen gebruik 
gemaakt van titaan. Dit metaal heeft een aantal gunstige eigenschappen 
voor toepassing in de luchtvaart. De soortelijke massa van titaan is vrij 
klein, namelijk 4150 kg/m3, Het metaal heeft tot circa 500°C de grootste 
verhouding rekgrens/soortelijke massa. Dit resulteert in een geringere 
massa bij hetzelfde draagvermogen in vergelijking met aluminium, In de 
hiema volgende bespreking van een aantal vliegtuigen zijn een aantal 
voorbeelden te zien waar de voorgaande materialen worden toegepast. 
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8.10.8.3 F-15 

De F-15 is ontworpen in 1970 en heeft twee F100 Pratt & Whitney 
motoren die circa 25 gewicbtsprocent titaan bevatten. De vleugelsteunbal
ken zijn van titaan en tevens bestaat het vleugeloppervlak van dit 
vliegtuig voor een gedeelte uit titaan. De F·15 beeft verstelbare luchtinla
ten om scbokgolven in de lucbtkanalen te voorkomen. De staart van bet 
vliegtuig bestaat deels uit epoxyhars met koolstofvezels. Dit laatste beeft 
een gewichtsbesparing van circa twee procent tot gevolg. Dit relatief grote 
gevechtsvliegtuig wordt enkel door de luchtmacht gebruikt. In de toekomst 
zullen nieuwe Pratt & Whitney motoren gebruikt worden met een grotere 
stuwkracht omdat het vliegtuig in de loop der tijd zwaarder is geworden 
door een aantal modificaties en zwaardere wapensystemen. 

8.10.8.4 F·18 

Het model van dit vliegtuig is afgeleid van de Nortbrop YF·17. Nadat 
McDonnell Douglas een aantal modificaties aan dit vliegtuigtype had 
uitgevoerd, is bet bekend geworden onder de naam F-18. Ook nu nog 
bouwt Northrop nog vijftig procent van dit vliegtuig. Het vliegtuig bevat 
circa 10 gewichtsprocent aan epoxy-koolstofvezel composiet. De F-18 heeft 
twee General Electric straalmotoren die zicb ver naar acbteren van bet 
toestel bevinden. De luchtinlaat bevindt zicb onder de vleugels en is 
zodanig gepositioneerd en gevormd dat bet vliegtuig zelfs onder een boek 
van 45 graden kan vliegen. Het vliegtuig wordt vooral gebruikt door de 
marine van de U.S.A en bet Verenigd Koninkrijk. In verband met bet ruwe 
landen op vliegdekscbepen is bet landingsgestel stevig uitgevoerd. Verder is 
bet vliegtuig voorzien van een 'fly by wire' systeem met een digitaal 
besturingssysteem dat ervoor zorgt dat de stabilisatie van het vliegtuig 
tijdens de vlucht gewaarborgd blijft. 

8.10.8.5 Harrier-2 

Dit straalvliegtuig is een door McDonnell Douglas gereviseerde versie van 
de Harrier-l welke een ontwerp van Britisb Aerospace is. Het vliegtuig 
bestaat voor een groot deel uit bet composietmateriaal epoxybars met 
koolstofvezels. De gebele voorkant van de romp is van dit materiaal 
gemaakt, waardoor het licbt is, terwijl de acbterkant van aluminium 
gemaakt. Het voorgaande composietmateriaal wordt tevens op de vleugels 
toegepast. Het bijzondere van dit gevechtsvliegtuig is dat bet vertikaal kan 
stijgen en landen waarvoor vier speciale uitlaatnozzles gebruikt worden. De 
motoren zijn van het type Pegasus van Rolls Royce. 
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8.11 WCKBEED 

Lockheed California Company 
18 apri11988 

8.11.1 Alcemeen 

De Lockheed Corporation bestaat uit vier divisies, nl. : 
- Missiles, Space, and Electronic Systemes Group. 

Deze uit 37.000 werknemers bestaande divisie is onderverdeeld in vier 
groepen te weten: 
* Lockheed Missiles & Space Company Inc .. 

Deze groep met negen vestigingen houdt zich bezig met de volgende 
activiteiten: USAF en NASA space systems, fleet ballistic missiles, 
space telescope, command control communication intelligence 
systems, remoted piloted vehicles, ballistic missile defence technolo
gy, directed energy systems en advanced software engineering. 

* Lockheed Space Operations Company. 
Deze groep houdt zich bezig met: Space Shuttle processing, launch 
support. 

* Lockheed Engineering and Management Services Company Inc .. 
De op een na kleinste groep uit deze divisie met ongeveer 2.500 
werknemers houdt zich bezig met de volgende activiteiten: 
Engineering and scientific support services, management of 
government technical facilities, remote sensing system design 
operation data analalysis, spacecraft avionics, propulsion test and 
environmental monitorig, test range instrumentation, computer 
sciences support and management en analytical chemistry. 

* Lockheed Electronics Company Inc .. 
De kleinste groep heeft de volgende programma's: 
Radar and antenna systems, automated weapon control systems, air 
traffic control systems, electronic warfare equipment and systems, 
automatic test equipment, electronic mine sensor assemblies and 
other ordnance products, special purpose data recorders, data 
storage and retrieval systems, hybrid microelectronics design and 
packaging, electronics assembly and testing en printed circuit board 
fabrication. 

- De Aeronautical Systems Group. 
Dit is de grootste divisie bestaande uit zes subdivisies te weten: 
* Lockheed-Georgia Company. 
* Lockheed-California Company. 
* Lockheed Aircraft Service Company. 
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* Lockheed Advanced Aeronautics Company. 
* Lockheed Air Terminal Inc .. 
* Lockheed Aircraft International AG. 
Deze totale divisie biedt werkgelegenheid aan 42.000 mensen. 
De voornaamste bezigheden van deze groep zijn: high-performance 
cargo aircraft, anti~submarine warfare aircraft, reconnaissance and 
surveillance aircraft, tactical fighter aircraft, aircraft modification, 
military and commercial aircraft maintenance en related logistical 
services. 

- De Information Systems Group. 
Dit is de kleinste divisie met de volgende sub-divisies: 
* Cadam Inc .. 

Cadam Inc. is het bedrijf waardoor het geJijknamige CAD/CAM
software pakket wordt geexploiteerd. 

* Datacom Systems Corporation. 
* Lockheed Dataplan Inc .. 
* Dialog Information Services Inc .. 
In totaal wordt werkgelegenheid geboden aan ongeveer 1.000 personen. 

(N.B. De bovenstaande indeling dateert uit 1984. Inmiddels is de Electronic 
Systems Group een aparte divisie. Het overzicht is bedoeld om globaal 
inzicht te geven in de opbouw van Lockheed.) 

De totale verkoop over 1986 bedroeg $10.237.000.000 waarvan $408.000.000 
winst. Het totaal aantal werknemers was in dat jaar 96.900. 
Het bezoek aan Lockheed bestond uit een lezing over en een demonstratie 
van het CADAM-systeem en een aantal rondleidingen. 

Lockheed bouwt sinds 1962 de P-3 ORION welke o.a. binnen de NATO 
gebruikt wordt als opsporingsvliegtuig van onderzeeers. De opsporing van 
onderzeeers kan gedaan worden m.b.v. actieve en passieve sonar, magneti
sche deviatie detectie, radar of infrarood. Bij Lockheed wordt onderzoek 
gedaan naar het verbeteren van de sensortechniek waarbij de nadruk 
gelegd wordt op het akoestische gedeelte. Tevens wordt getracht het 
bedieningsgemak van het systeem te vergemakkelijken. 
's Middags hebben we een bezoek gebracht aan het Kelly Johnson Research 
and Development Center in Rye Canyon. Daar hebben we een aantal opstel
lingen gezien, echter het merendeel was 'classified'. 

8.11.2 CAD/CAM 

Lockheed is in de jaren '60 begonnen met de ontwikkeling van een NC
toolpath generator voor eigen gebruik. Het ontwikkelde pakket bleek later 
zuIke goede 2D grafische mogelijkheden te bezitten dat IBM besloot het 
systeem onder de naam CADAM op de markt te brengen. Het CADAM-
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systeem kan zowel op mainframe, workstation (UNIX-omgeving) en PC 
(DOS-omgeving, onder de naam Microcadam) geleverd worden. Op mainfra
me niveau beweren ze de grootste leverancier van CAD/CAM-systemen te 
zijn. 

Uit vragen naar aanleiding van een contract tussen OM met Lockheed en 
McDonnell Douglas bleek dat het CAM systeem van Unigraphics beter is 
dan dat van CADAM. 
Lockheed gaf te kennen dat ze het CADAM systeem op vele puntenwilden 
uitbreiden of verbeteren. Het werd echter niet duidelijk wat reeds 
gerealiseerd was en wat in de toekomst nog gerealiseerd gaat worden. 

FilM"' 8.25: De opbouw van het CADAM-pakket. 
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8.12 APEX AEROSPACE 

Abex Aerospace 
19 april 1988 

8.12.1 lnleidin& 

Abex begon in 1902 als een Amerikaans remschoenenbedrijf. De produkten 
bestonden uit remschoenen, gietstukken en smeedwerk voor de Amerikaanse 
spoorwegen. In de loop der jaren worden andere wegen ingeslagen en 
worden bedrijven overgenomen die het aandeel aerospace doet groeien. In 
1966 wordt de officiele naam Abex Aerospace. 

In 1968 wordt het bedrijf overgenomen door IC Industries. De laatste 
belangrijke gebeurtenis in de recente geschiedenis, van Abex Aerospace is 
de overname van Pneumo Corporation door IC Industries in 1984. Door 
herstructurering ontstaat in 1986 de Pneumo Abex Corporation. 

De Aerospace-familie bestaat uit: 
1] Abex Aerospace Division. 

- Abex Aerospace te Oxnard in Californie (bedrijfsbezoek). 
- Abex Aerohydraul te Wiesbaden Duitsland. 

* Fabricage van pompen en ventielen. 
* Service verlening Europa. 

- Abex Japan Ltd. te Yokohama Japan. 
* Service verlening in het verre Oosten. 

2] NWL control systems. 
* Produktie van high-performance flight controls voor militaire en 

commerciele vliegtuigen. 
3] Cleveland Pneumatic landing gear. 

* Ontwerpen, ontwikkelen, testen, fabriceren en reviseren van alle 
maten landingssystemen. 

Research en development vindt geconcentreerd plaats in het Research 
Center in New Jersey. Het onderzoek, dat 5% van de omzet bedraagt, richt 
zich vooral op nieuwe, lichte materialen met een hoge sterkte (composie
ten, keramieken en exotische substanties). 

8.12.1.1 De markt 

Abex Aerospace houdt zich voomamelijk bezig met het produceren van 
hydraulische besturingssystemen en hydraulisch vermogen voor militaire en 
commerciele vliegtuigen over de gehele vrije wereld, en het inbrengen van 
de nieuwste technologie en de hoogste betrouwbaarheid in alles wat ze 
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produceert. Abex Aerospace gebruikt de volgende indeling in produkt/markt 
participatie: 
1] Components o.a. hydraulische pompen en motoren, servoventielen. 
2] Fluidpower / control packages O.a. hydraulische motorgedreven generato

ren. 
3] Product support. 

Het grootste deel van de winst wordt verkregen door het leveren van 
reserve-onderdelen aan klanten. Product support is daarom een belangrijk 
onderdeel voor Abex Aerospace. Ze hebben een uitgebreide reserve
onderdelen en service organisatie die 24 uur per dag ter beschikking staat. 

Abex Aerospace neemt deel aan het Airbus-project en levert baar 
produkten aan bijna aIle westerse vliegtuigfabrikanten, zowel commercieel 
als militair, op 100% on-time response to request basis. 
De belangrijkste klanten zijn in volgorde: U.S. Government, Boeing, Natio
nal Waterlift (NWL) en McDonnell Douglas. 

8.12.1.2 Gegeyens 

Omzetspecificatie 1987 in miljoen dollars: 
V.S. 100,7 
Europa 20,9 
Japan 4,9 
Totaal 126,5 

Omzetontwikkeling Abex Aerospace te Oxnard: 
1985: 72,1 
1986: 79,7 
1987: 80,3 

Marktsector: 
defensie 62% 
commercieel 38% 

Markttype: 
Original equipment manufacturing 53% 
Support 45% 
Funded (onderzoek betaald door derden) 2% 

Minimum tijd tot aan verkoop-realisatie: 
Components, spare parts 1,7 jaar 
Overbault repairprograms 2,0 jaar 
components, retrofits 6,0 jaar 
Packages/systems 7,0 jaar 
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8.12.2 CAD/CAM 

Abex beschikt over een machinefabriek waarin zij haar onderdelen maakt 
voor de hydraulische systemen. V oor een groot deel worden hier gegoten 
huizen voor pompen bewerkt. Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van 
NC-bestuurde machines. Deze worden via DNC bestuurd. 

Ieder nieuw produkt wordt met behulp van het CAD-systeem CALMA 
ontworpen. De tekening wordt bij de werkvoorbereiding omgezet in de 
machine programmeertaal SPliT. Programma's geschreven in deze taal 
kunnen direct via een kabel in het geheugen van de machine geladen 
worden. Men maakt al sinds 1969 gebruik van dit systeem. Wanneer tijdens 
het bewerken een onvolkomenheid in het programma wordt ontdekt, kan de 
operator een verandering in de source-code aanbrengen. Dit heeft als 
voordeel dat er ten alle tijden een correct programma in de bibliotheek 
van SPLIT aanwezig is. 

Het is bij Abex nog niet mogelijk om vanuit het CAD-model de machine
code voor het produkt af te leiden. Het CALMA-systeem beschikt niet over 
een interface voor de SPLIT programmeertaal. Omdat men al over een 
CAD-systeem beschikt, zoekt men voor dit probleem nog naar een 
oplossing. Vanuit de database is het weI mogelijk om een gereedschapsbaan 
af te leiden maar hier werd nog zeer weinig gebruik van gemaakt in 
verband met het gebrek aan capaciteit. 

Men beschikt o.a. over de volgende bewerkingsmachines: White Sundstrand 
Series 20 Omnimil en Milwaukee Matic 200. 

Het produkt-assortiment bestaat uit ongeveer 1000 tot 1500 onderdelen. 
De gemiddelde batch grootte is ongeveer 250 stuks. Men produceert 5 tot 
15 batches per maand. De insteltijd van de machines bedraagt ongeveer 6 
uren. De meest voorkomende materialen zijn: aluminium, messing en roest
vast staal. 

Vanwege het bestaan van soortgelijke produkten en van lange transport
afstanden door de fabriek en van lange set-up tijden is men bezig om een 
bewerkingscel voor soortgelijke produkten in te richten. Men hoopt 
hiermee de afgelegde weg van de produkten alsmede de insteltijd van de 
machines te verkorten. 

8,12.3 Technische Bedrijfsvoerine 

Anno 1987 is Abex begonnen met het invoeren van Just In Time. Hiertoe 
zijn verschillende filosofieen bestudeerd, waarna de voor Abex relevante 
zaken zijn samengevoegd om zo een eigen JIT-principe vormen. 
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In de huidige situatie ligt vooral bet accent op bet fabriceren van 
Abex-produkten. Produktbebeersing, werkmethode en logistiek zijn minder 
van belang. Het doel van Abex in de komende jaren is, de manier van 
produceren centraal te stellen en zo bet produktieproces steeds beter te 
bebeersen. Dit wordt geprobeerd met een door Abex ontwikkeld JIT
principe. 

Het JIT-principe bevat elementen van de filosofieen JIT , OPT en groepen
technologie. Het invoeren zal in drie acbtereenvolgende fasen gebeuren: 

EERSTE FASE: Aandacbt voor verandering. 

Hieronder vallen de volgende punten: 
- KIantgericht werken. 

Op deze manier wordt beter voldaan aan de specificatie van de 
volgende werkplek, die als klant bescbouwd wordt. Tevens leidt dit 
tot het zorgdragen voor een zo vlekkeloos mogelijke uiteindelijke 
atlevering. 

- Verandering van werknemersmentaliteit. 
In de U.S.A. is de mentaliteit van de werknemers anders dan in 
Europa. Allereerst beeft bet Amerikaanse yolk een individualistiscber 
karakter. Ook beeft de Tayloristiscbe benadering na de W.O. II er toe 
bijgedragen dat de werknemers minder bij de massafabricage betrok
ken zijn. Dit vraagt om een verandering van de werknemersmentali
teit (gesteld dat bet management ook veranderd is) om bet lIT
principe te laten werken. 

- Betere indicator en 1. a. v. produktiefaktoren zoals kwaliteit, doorloop
tijd, uitval enz., zodat gericbter aanpassingen kunnen worden gedaan. 

- Duidelijkheid van de door Abex gestelde doelen. 
De werknemer moet meer duidelijkheid krijgen omtrent de doelen van 
Abex wat bet eindprodukt betreft, maar ook wat persoonlijk na te 
streven doelen betreft. 

lWEEDE FASE: Vermindering van verscbeidene vormen van verspilling. 

Hierbij wordt vermindering van de onderstaande zaken nagestreefd: 
- Overbodig werk. 
- Uitval en afval. 
- Tussen- en eindvoorraad. 
- Doorlooptijd. 
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Deze verminderingen kunnen gerealiseerd worden door het invoeren van 
workcells, waarbij verschillende onderdelen van het uiteindelijke produkt 
op een plaats gefabriceerd worden. Hierbij wordt de werkvloerlayout 
verbeterd d.m.v. groepentechnologie, waardoor een reductie van intern 
transport en tussenvoorraden van 80% gehaald kunnen worden. 

DERDE FASE: Accent op de organisatie. 

Hierbij is vooral de werksfeer het aandachtspunt. Zaken als motivatie en 
teamwork worden verbeterd. 

Bij het invoeren van het beschreven lIT-principe is Abex nog niet zover 
gevorderd. WeI zijn er al informatiedagen waar de werknemers uitleg 
krijgen van de nieuwe toe te passen strategie. Verder kost het opnieuw 
indelen van de werkvloer veel inspanning en is betrekkelijk moeilijk te 
verwezenlijken. Op dit moment wordt een workcell geinstalleerd. Naar 
verwachting zal deze binnen 1 jaar operationeel zijn. 
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8.13 XEROX 

Xerox Corporation 
Southern California Manufacturing Operations 
20 april 1988 

8.13.1 Inleidinl 

Xerox is een wereldwijd opererend bedrijf met 100.000 werknemers. Tijdens 
de studiereis werd een bezoek gebracht aan de vestiging Southern 
California Manufacturing Operations in Los Angeles, California. In deze 
vestiging werken 4500 mensen die zich bezig houden met ontwerp, 
fabricage en levering van elektronische produkten. De produktieafdeling 
bestaat nit drie hoofdgroepen, nl. het micro-electronisch centrum, de 
printed wireboards assemblage (PWBA, $130 miljoen jaaromzet) en de 
subassemblage van scanners en onderdelen voor Iaserprinters. Het totaal is 
goed voor een jaaromzet van $400 miljoen. 
De belangrijkste concurrenten van Xerox zijn gevestigd in Japan. Xerox is 
bezig het aan hen verloren marktaandeel terug te winnen. 

8.13.2 CAD/CAM , 

De trend van de laatste jaren is dat de levenscyclus van elektronische 
produkten korter is dan hun ontwikkelingstijd. Om de ontwikkelingstijd van 
nieuwe produkten te verkorten wordt er gestreefd naar een sterke 
koppeling tussen ontwerp en fabricage. Om dit doel te bereiken kan de 
ontwerper beschikken over geintegreerde service-verlening, zijn de meeste 
ontwerpers werktuigbouwkundige ingenieurs en is er een goede samenwer
king met de leveranciers. Ook door computerondersteuning kan de ontwik
keltijd verkort worden. Dit heeft invloed op de gehele wordingsfase van 
het produkt. Een en ander wordt bereikt door gebruik te maken van CAD, 
CAM, Computer aided testing, simulation, en packing, enz., bij Xerox ook 
weI aangeduid als CAX, waarbij X staat voor anything. 

Sinds 5 jaar wordt voor het CAD/CAM-systeem gebruik gemaakt van 20 
Intergraph workstations en software (het mechanical engineer design 
package), dit in combinatie met 3 DEC-CPU's. AIle nieuwe ontwerpen 
worden op dit systeem gemaakt. Eveneens is het mogelijk om vanuit een 
bestaande database voor bepaalde onderdelen een toolpath te definieren. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van generic modelling, hoewel Intergraph 
weI zo'n pakket aanbiedt. 
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8.13.3 Nieuwe materialen 

De behoefte aan miniaturisatie van printboards en een betere procesbeheer
sing resulteerde in een integratie van traditionele electrotechnici en 
softwaremensen aan de ene kant en chemici, werktuigkundige en materiaal
kundige ingenieurs aan de andere kant. 
Twee gebieden waarop deze samenwerking tot uiting komt zijn: 

- De onderzoeken naar substraten voor PWB's (Printed WireBoards). 
- Adhesieve bevestiging van componenten op een board. 

Wat het onderzoek naar substraten betreft wordt de aandacht gericht op 
toepassing van verscheidene composieten. Traditioneel wordt er gebruik 
gemaakt van FR-4: verschillende lagen glasvezel in een epoxy matrix. Ben 
nieuwe ontwikkeling is een opbouw van printplaten uit twee lagen weefsel 
met daartussen een kern van random georienteerde vezels. Worden normaal 
de composieten toegepast voor vermindering van gewicht en verhoging van 
sterkte, in dit geval neemt de sterkte met ongeveer 10% af. Toch is de 
toepassing aantrekkelijk vanwege de lage kostprijs. 
Aan deze produktiewijze worden de volgende omgevingseisen gesteld: de 
boards moeten een soldeertemperatuur van 225°C gedurende 1 minuut 
kunnen doorstaan en ze moeten weerstand bieden tegen schoonmaakstoffen 
zoals water en fluor- en chloorhoudende vloeistoffen. Schoonmaken gebeurt 
na het solderen om de nog aanwezige flux te verwijderen. 

Ben vergelijking tussen CRM (composite reinforced materials) en FR-4 
(conventioneel board) kan onder andere gemaakt worden op de volgende 
mechanische en fysische eigenschappen: 

- Glastemperatuur. 
- Boorkarakteristieken. 
- Hechten van koper aan basismateriaal. 
- Dimensiestabiliteit. 
- Buiging en torsie van het materiaal. 
- Vochtabsorptie. 
- Ontvlambaarheid. 

Ook de volgende elektrische eigenschappen zijn van belang: 
- Dielectrische constante bij 1 MHz. 
- Dissipatiefactor. 
- Volume- en oppervlakteweerstand. 

Het tweede onderzoekgebied houdt zich bezig met het ontwerpen en 
bevestigen van componenten op twee zijden van de board. Door de 
plaatsing van de componenten op beide zijden wordt een compactere en 
lichtere bouw van de boards verkregen. Aan een zijde van de board worden 
de componenten op conventionele wijze in gaten geplaatst, op de andere 
zijde worden de componenten op het board gelijmd zonder gebruik te 
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maken van gaten. Deze tweede zijde is dus ook de zijde die door het 
soldeerbad gaat In een stap worden boven en onder componenten gesol
deerd. De gebruikte lijm hardt zeer snel uit onder invloed van UV -licht 
De voordelen van deze zgn. surface-mount techniek zijn, naast eerder 
genoemden, plaatsreductie tot 50%, snellere produktie, grotere mogelijkbeid 
tot automatiseren en een betere kwaliteit en betrouwbaarheid. 

Twee verdere aandachtsgebieden op het gebied van materiaalkunde zijn: 
molded boards (waarbij het board in een functionele vorm gegoten wordt), 
en bend-flex (een flexibele board waardoor volumeoptimalisatie bereikt kan 
worden). 

8.13.4 Tecbnlscbe Bedrijfsvoerinl 

Bij Xerox houdt de business strategies organisation zich bezig met de 
invoering van het JIT-systeem in het bedrijf. Ook is op dit moment MRP-l 
geimplementeer~ maar men wil in de toekomst naast het JIT-systeem 
MRP-2 gaan gebruiken. 

Met de invoering van JIT (Just In Time) wil het bedrijf in de komende 
twee jaar de volgende resultaten bereiken: 

- Terugbrengen van het produktieoppervlak met 6%. 
Totaal verdwijnen van de (tussen)magazijnen, nu is er een voorraad 
met een waarde tussen 6 en 30 miljoen dollar wat men terug willen 
brengen tot minder dan 1 miljoen dollar. 
Door het creeren van workcells minimalisatie van transport. 
Job rotation van werknemers. 
Kwaliteit inbouwen door eigen inspectie. 
40 - 60% Kostprijsvermindering. 

Xerox rekent erop dat er geen ontslagen gaan vallen, maar dat personeels
vermindering door natuurlijke afvloeiing bereikt wordt 
Gedurende de rondleiding langs het micro-electronic-center bleek dat Xerox 
ook bezig was met het produceren van prototypes van door hen zelf 
ontworpen chips. Xerox' strategie is om in geval van grote series de 
chipfabricage uit te besteden aan anderen (zoals National Semi-Conductor). 
Opvallend was bij PWBA en assemblage van printers dat er gigantische 
tussenvoorraden aanwezig zijn, zodat de invoering van het nT-systeem erg 
gewenst is. Wanneer nT binnen het bedrijf succesvol is ingevoerd, streeft 
Xerox ema om het systeem ook bij hun toeleveranciers door te voeren. 
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8.14 UClA 

University or California in Los Angeles 
Department or Materials Science en 
Department or Computer Aided Design 
21 april 1988 

8.14.1 Alaemeen 

UCLA staat voor University of California in Los Angeles. 
UClA is een van de negen universiteiten die Californie bezit. Deze 
universiteit werd in 1919 opgericht als de 'zuid-vleugel' van de Berkeley 
campus (in San Francisco) van de University of California. De opleiding die 
men toen kon volgen duurde twee jaar. In 1929 werd wegens gebrek aan 
faciliteiten de UCLA verplaatst naar een nieuwe campus in Westwood. 

Tegenwoordig studeren ongeveer 33.000 studenten aan de UCLA bestaande 
uit 22.000 undergraduates en 11.000 graduates. De selectie van studenten 
vindt plaats d.m.v. een plaatsingstest (SAT-test). Van aIle aanmeldingen 
wordt 5 a 10% geaccepteerd en valt 10 a 15% tijdens de studie af. 

De studierichtingen op de UClA worden onderverdeeld in drie groepen: 
- Engineering o.a. werktuigbouwkunde, elektrotechniek. 
- liberal art o.a. chemie, biologie, psychologie. 
- Fine art o.a. tekenen, acteren. 

UCLA heeft 67 academische afdelingen en 13 zelfstandige universiteitsin
stituten. JaarUjks studeren meer dan 7900 studenten af. 

De campus bestaat uit 150 gebouwen op een gebied ter grootte van 411 
hectares. De totale waarde hiervan wordt geschat op een 427,7 miljoen 
dollar. 

Bronnen van UCLA fondsen in procenten (1985-86): 
- State government 35,7 
- Teaching hospital 22,2 
- Federal government 11,3 
- Auxiliary enterprises 7,9 
- Educational activities 6,4 
- Student fees 6,7 
- Private gifts, grants 6,2 
- Other state 1,7 
- Other sources 1,9 
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Het dagprogramma van het bezoek aan UClA zag er als voIgt uit: 
- Rondieiding en demonstraties in het Department of Material Science. 
- CAD/CAM-demonstratie. 
- Barbecue in Triangle Fraternity (Studentenhuis). 

8.l.4.2 CAD/CAM 

Tijdens de opkomst van de computer werd het geleidelijk aan ook mogelijk 
om met de computer werktuigbouwkundig te tekenen en te ontwerpen. Op 
de technische universiteiten werd dit ook gevolgd door de aanschaf van 
grafische apparatuur en software. De industrie en universiteiten hebben 
daardoor op ontwerpgebied steeds hetzelfde niveau gehouden. 

Het gevoig van deze ontwerpvooruitgang w~ dat er na enkele jaren in 
de westerse industrie ook de behoefte aan computer ondersteunde fabricage 
ging ontstaan. De belangrijkste drijfveer hiervoor was het feit dat Japan 
sinds de opkomst van de computer beide aspecten in ogenschouw heeft 
genomen, de ontwerp- en de fabricagekant. Hierdoor kon Japan sneller en 
goedkoper produceren. 

De behoefte aan computer ondersteund produceren ontstond ook door de 
computer in de ontwerpafdeling en, zij het in mindere mate, door de 
toepassing van de computer in de machinebesturing. Hetzelfde beeld van 
de westerse industrie was ook zichtbaar op UClA. In het begin werd de 
computertoepassing bij het ontwerpen op de voet gevolgd, doch deze 
toepassing in de produktie werd nauwelijks gevolgd. Doordat op universi
teitsniveau de aandacht voor de fabricage niet aanwezig was, kwam de 
wetenschap op dit gebied achter te liggen. De fabricage know-how liep 
achter, en er werden geen mensen voor de fabricage opgeleid door de 
UClA. De industrie ging er dus langzamerhand op aandringen de fabricage
technologie op te nemen in het leerprogramma, omdat Japan intussen een 
voorsprong had. 

Daarom bebben ze bij UClA enkele jaren geleden hiervoor leerprogram
ma's opgesteld. Bij deze programma's leggen zij de nadruk op de integratie 
van de ontwerp-, analyse-, planning- en fabricage-gedeelten. 
Bij deze leerprogramma's werken zij voornamelijk met CADAM en CA TIA. 
De link tussen ontwerpen en onderzoek wordt gelegd door de analyse
programma's zoals NASlRAN en ANSYS. 

Bij de fabricagetechniek is primair het doel de CAD gegevens om te 
zetten in een NC-file. Dit gebeurt tegenwoordig door het interactief 
genereren van gereedschapsbanen waarbij de technologie 'met de hand' 
wordt ingevoerd. In de toekomst verwacht men een expert-systeem voor dit 
soort werk. 
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Ook wordt in het leerplan aandacht besteed aan de structuur van de 
database, en het netwerk van de computersystemen. 
V oor dit project hebben zij de ondersteuning van een aantal bedrijven 
gekregen zoals mM, Lockheed, Northrop en Prime. Zij voorzien dan 
meestal de universiteiten van software programma's. UClA becbt steeds 
meer waarde aan deze band met het bedrijfsleven. 

8.14.3 Nievwe Materialen 

Bij UCLA wordt onderzoek gedaan naar verschillende toepassingen van 
oppervlaktelagen. Er wordt onderzoek gedaan naar: 

- Transparante geleiders op glas en plastics (LCD). 
- TiC- en TiN-lagen op verspanende gereedschappen (boren en beitels) 

waardoor de levensduur met een factor 20 verhoogd kan worden. 
- Het verkrijgen van temperatuursensoren voor/in gasturbines. Bij dit 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van AI-oxiden en SiNi-legeringen. 
- Si-legeringen, die worden toegepast bij het onderzoek naar 'foto-elek-

trische' lagen. 

Ook wordt bij UCLA onderzoek gedaan naar supergeleiding. Men is echter 
niet op zoek naar nieuwe supergeleidende materialen, maar beperkt zich tot 
het onderzoek naar nieuwe produktieprocessen van bet al bestaande 
supergeleidend materiaal en het vinden van nieuwe toepassingen voor 
supergeleiding. 

Naast supergeleiding doet men onderzoek naar nieuwe glassoorten voor 
glasfibers. 
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Hoofdstuk' 

IMPRESSIES 

2.1 I~IJ)Irt<l 

In dit hoofdstuk worden enige impressies opgetekend die de deelnemers 
opgedaan hebben tijdens hun verblijf in de Verenigde Staten. Vanwege bet 
feit dat je maar enkele weken in de V.S. geweest bent is het natuurlijk 
onmogelijk een goed en compleet beeld te krijgen. Een tweede probleem is 
dat je toch met een groep van 40 Nederlanders in de V.S. rondloopt en 
dat is natuurlijk veel anders dan wanneer je daar in je eentje verblijft. 
Desalniettemin geven de verslagen een goede indruk van het beeld dat bij 
de meesten is gevormd na 23 dagen dwars door de States. 
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9.2 ENJ{ELE INDRUKKEN 

Ben studiereis kan pas goed verlopen a1s aan een aantal voorwaarden is 
voldaan. Genoemd kunnen worden een goede voorbereiding, een goede 
organisatie tijdens de studiereis, bedrijven die de bezoekers serieus nemen 
en deelnemers die enthousiast zijn en er iets van willen maken. 

De voorbereiding was uitstekend: een zorgvuldige keuze van de te bezoeken 
bedrijven, een serieuze voorstudie van de uitgekozen onderwerpen, een 
goed uitgestippeld reisplan en een goede keuze van de ovemachtingsplaat
sen. 

Bij een reis met zoveel verplaatsingen, met zo veel te be zoe ken bedrijven 
en zo veel verschillende overnachtingadressen moet er zo nu en dan weI 
eens iets mis gaan. Maar de deeinemers merkten daar nauwelijks iets van. 
De organisatiecommissie wist alles keurig op te vangen. Hulde. 

AIle bedrijven en instellingen hadden hun best gedaan om ons zo goed 
mogeUjk te ontvangen en ons via uitstekende deskundigen ons voor te 
lichten. Enkele bedrijven hadden zelfs de moeite genomen om iemand van 
hun Nederlandse dochterbedrijf over te Iaten komen. In de discussies 
werden we niet met een kluitje in het riet gestuurd, maar kregen we 
uitvoerige antwoorden die vaak nieuwe vragen uitlokten. 

De deelnemende studenten hadden zich reeds tijdens de voorbereiding (via 
excursies in Nederland en via een literatuurstudie) van hun goede kant 
laten zien. Gedurende ons verblijf in de U.S.A was er duidelijk sprake 
van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed eindresuitaat, 
zonder dat daarbij de belangen van het individu in het gedrang kwamen. 

Na een vermoeiend bedrijfsbezoek lokten 's avonds de interessante steden 
zoals Boston, St.Louis en Los Angeles. Soms waren we pas tegen zevenen 
terug in ons motel, maar als de groep vond dat na een uur nabespreking 
de zaak nog niet voldoende uit de doeken was gedaan, dan werd de 
maaltijd (en aanvang van de vrije avond) rustig tot na half negen uitge
steld. Als ik zeg dat de studiereis uitstekend is geslaagd, dan is dat mede 
te danken aan de inzet van de deelnemers. 

Prof.dr.ir. W. Bakker 
Decaan Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Universiteit Twente 
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9.3 EEN ALGEMENE INDRUK 

Ben aantal typerende kenmerken van de V.S. en eigenschappen van de 
Amerikanen, die de eerste dagen tijdens een verblijf in het land van de 
hamburger en Cadillac opvallen, zijn de meeste Nederlanders weI bekend. 
Te noemen zijn de vele mogelijkbeden tot een fast-food consumptie, 
waarvan vele Amerikanen uit alle lagen van de bevolking gebruik maken, 
de grote en agressieve reclames die overal en altijd aanwezig zijn en de 
vele televisiezenders. 

Ondanks het feit dat een kort verblijf, zoals bij deze studytour, te kort is 
om algemene uitspraken te doen, zal en drietal aspecten die opgevallen is 
nader toegelicht worden. Deze aspecten zijn: de houding van een aantal 
ontmoette jonge Amerikanen t.a.v. de V.S. en zijn buitenlandse politiek, de 
manier waarop niet-specialistisch werk in de V.S. uitgevoerd wordt en het 
grote onderscheid tussen de verschillende lagen van de Amerikaanse 
bevolking. 

9.3.1 KUk QJ) buitenland 

Uit de gesprekken met een aantal jonge Amerikanen blijkt dat deze niet 
positief tegenover hun president Reagan en het Amerikaanse buitenlandse 
beleid staan. De houding van deze jongeren jegens de Sovjet-Unie. een 
onderwerp dat vroeg of laat toch ter tafel koml, is vrij gematigd: "De 
mensen zijn daar net als wij hier, onze en hun regering echter bepalen het 
beleid en daar heb je mee te maken". De houding tegenover Europa, en 
Nederland in het bijzonder, is zoals veel jonge Nederlanders tegen de V.S. 
aankijken, namelijk een stuk positiever dan het in werkelijkbeid is. Vooral 
de hoger opgeleide Amerikaanse jongeren zien Europa als een gebied met 
meer gematigd en vrijer denkende mensen omringd met een cultuur die zij 
in de V.S. zo missen. De wens om naar Europa te gaan, voor kortere of 
langere tijd, is dan ook bij velen aanwezig. Ben vrij groot aantal (met 
meestal gefortuneerde ouders) heeft deze wens inmiddels al in vervulling 
doen gaan. 

9.3.2 De Minder &efQrtuneerden 

Het aantal mensen dat bezig is werk te verrichten waarvoor geen 
specifieke kennis nodig is, is vrij groot. Het aantal mensen, bijvoorbeeld 
aanwezig bij toeristische attracties om de mensen de goede weg te wijzen 
of de hoeveelheid personeel aanwezig in supermarkten, is aanzienlijk groter 
dan in Nederland. Waarschijnlijk is dat in de V.S. mogelijk omdat de 
werknemers hier met een geringer salaris genoegen (moeten) nemen. In 
Nederland zou slechts een gedeelte van het aantal werknemers in de V.S. 
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ingezet worden, maar dan weI een hoger salans verdienen. Of het 
Amerikaanse systeem, met soms zeer geringe salarissen, of het Nederlandse 
systeem, met vastgesteide minimum salarissen, hetgeen een barriere kan 
zijn om personeel aan te nemen, beter is valt buiten de context van dit 
studieverslag. 

De bediening door bijvoorbeeld personeel in een restaurant is attent, 
echter ook bijzonder direct. Lang wachten van het personeel op een op te 
geven bestelling wordt niet gewaardeerd, hetgeen ook kenbaar gemaakt 
wordt. Ben mogelijke verklaring kan zijn dat veel bedienend personeel door 
middel van fooi het salaris moet aanvullen, zodat het personeel in principe 
haast heeft om zoveel mogelijk mensen te bedienen. 

Dat de Amerikaanse samenleving uit meerdere lagen bestaat wordt snel 
duidelijk, wanneer een groep blanke studytour-gangers in een zwarte 
woonwijk terecht koml. De onderlinge tegenstellingen tussen blank en 
zwart in de V.S. zijn zo groot, dat ze de gehele Amerikaanse samenleving 
beinvloeden en vaak merkbaar zijn. Ook binnen de blanke bevolking zijn 
grote tegenstellingen aanwezig. De armen en rijken, ofwel 'blue en white 
collar people' onderscheiden zich nadrukkelijk. Op grond van bijvoorbeeld 
de kleding wordt iemand ingedeeld en aldus behandeld. Deze behandeling 
kan afhankelijk van de ingedeelde groep aanzienlijk verschillen hetgeen in 
Nederland veel minder tot uitdrukking koml. 
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9.4 DE AMERlKAAN 

9.4.1 Bi) lankomst 

Aangekomen in Boston is het eerste wat opvalt de koele tot onbeschofte 
behandeling van het vliegveldpersoneel (dit zou ons door de hele V.S. 
achtervolgen). Direct daarna op weg naar het hotel beleven we de dagelijks 
terugkerende file die men er op de koop toe neemt om maar met de eigen 
auto te kunnen gaan. Gedurende deze tijd werd ons beeld van de Ameri
kaanse auto meer dan bevestigd: te veel belachelijk grote auto's met nog 
grotere cilinderinhouden op slecht onderhouden freeways. Eehter rukt 
daarnaast de Europese en vooral de Japanse auto gestaag op. 

Aangekomen op de hotelkamer, die qua uiterlijk en inhoud tot en met 
St.Louis niet zou veranderen (men za1 zich overal thuis voelen in dit 
onmetelijke land), valt de hygiene van de Amerikanen op in de badkamer. 
Dit zou nog verder gaan in de komende weken; de angst voor AIDS heeft 
er definitief aan bijgedragen dat geen enkel goed dat voor consumptie 
bedoeld is in direct lichamelijk contact met iemand anders komt (Europa 
kan hier nog veel van leren). 

Vervolgens straalt ons de goede en brede sortering van de supermarkten 
tegemoet. Echter het goudgele gerstenat moet men in de daarvoor speciaal 
aangelegde winkels aanschaffen op vertoon van je nogal vreemde J.D. (en 
kom dan maar eens aanzetten met je roze nederlandse rijbewijs). In de 
supermarkten valt de omvang van menig Amerikaan op. In hoeverre dit 
verband houdt met de uitgebreide sortering van de supermarkten is niet 
geheel duidelijk, echter puilen de winkelwagentjes meestal uit. In Boston 
bekommert zich niemand om zijn lichaamsomvang evenals in Detroit, terwijl 
in steden als New York en Los Angeles dit veel belangrijker is (in 
showbizz en op de beach is het uiterlijk veel belangrijker). 

9.4J MentaUtelt 

De gemiddelde Amerikaan besteed vee! aandacht aan zijn vrije tijd; men 
lijkt soms bang om stH te zitten en beweegt zich daarom met dubbele 
inzet. Het summum ervan was weI in Disneyland Waar de gezette veertiger 
in roze geruite shorts, Micky Mouse oren op zijn hoofd en een videoca
mera op zijn nek en daarbij een vitaliteit aan de weg leggend waar de 
gemiddelde Hollandse basketballer jaloers op zou zijn (dit gezien het erg 
hoge basketbaltempo in de USA). 
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Daarnaast is de gemiddelde Amerikaan die men tegenkomt in het restaurant 
of cafe erg vriendelijk en openhartig. Men is bereid om over alles te 
praten aangaande Amerika. Zelfs de Amerikaanse buitenlandse politiek 
schoont men niet. Natuurlijk is het voor hen ook leuk om iemand uit 
Europa te spreken. We spreken goed Engels maar met een 'cute' accent 
(had zeker een onzer professoren nog niet gehoord). 

AI met a1 komen de Amerikanen in het algemeen erg aardig over. Bij ieder 
is echter de persoonlijke vrijheid het hoogste goed en daar kan en mag 
niemand aankomen (voor je het weet heb je een 'lawsuit' aan je broek). 
Deze vrijheid wordt gegarandeerd in de grondwet en is voor veel mensen 
de belangrijkste drijfveer om uiminaliteit, discriminatie en armoe voor lief 
te nemen in een land, waar men nog onbehoorlijk rijk kan worden om een 
jaar later te sterven van de honger. 
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9.5 EU UEMBURKER PLIES 

9.5.1 Eerste indrukken 

Als goede toeristen (naar Amerikaans voorbeeld) kwamen wij, voorzien van 
goede raadgevingen van velen, en met een aantal cliche's voor ogen, in 
Boston aan. Ben chroom-glimmende Greyhound bus stond al op ons te 
wachten. De chauffeur loodste ons door het hectische stadsverkeer, terwijl 
wij ons vergaapten aan de auto's en de gebouwen. Opvallend is dat alles 
ongeveer 2 keer zo groot is, inclusief de omvang van de gemiddelde 
Amerikaan, maar alles went. Totdat je in New York komt, waar alles nog 
eens twee maal zo groot is. 

Tijdens onze sightseeing in Boston kwamen we onze eerste Amerikaan 
tegen, of Hever gezegd, mr. Williams kwam ons tegen. Volgens zijn 
beweringen was hij ook Hollander, dat wil zeggen dat zijn verre voorge
slacht in ongeveer 1625 vanuit Holland naar Amerika kwam. Binnen het 
halve uur werden wij in monoloogvorm op de hoogte gebracht van zijn 
familiegeschiedenis, inclusief foto's van zijn neefje bij orne Ronnie R. Deze 
Mid-West farmer had vrij traditionele opvattingen over de Amerikaanse 
samenleving. Zo beweerde hij dat negers geen verantwoordelijkheidsgevoel 
hebben, met ais voorbeeld zo'n negerin, die op haar twintigste 5 kinderen 
van 4 verschillende vaders heeft, waarvan ze de namen niet eens weet. 
Hem af te schudden viel niet mee, eerst moest er nog een foto gemaakt 
worden en kregen we allemaal een visitekaartje mee (met foto). 

9.5,2 Studmn aan UCLA 

Dat er ook Amerikanen zijn met genuanceerder opvattingen zijn, bleek weI 
toen we bij UClA in een studentenhuis te gast waren. De lay-out van deze 
huizen is wat anders ais hier. De studentenhuizen, die overigens allemaal 
in een wijk bij elkaar staan, zijn mooi om te zien. Van binnen valt op dat 
er veel gemeenschappelijke ruimte is, zoals een keuken, huiskamer, TV 
room, eetkamer. Jongens en meisjes wonen in aparte huizen (fraternities en 
sororities), met 2 personen per kamer(tje). Wat studeren betreft zijn de 
studenten vrij fanatiek, hetgeen te verklaren valt uit het feit dat ze zelf 
bijverdienen om hun studie te betalen. Voor elke student een beurs, zoals 
we in Nederland gewend zijn, is voor hen niet weggelegd. 

Als je voor het eerst de campus van UClA oploopt denk je dat je in een 
vakantieoord terecht komt: Mooie gebouwen, veel sportvelden, overal 
parken met palmbomen, gelegen in Beverly Hills, vlakbij Santa Monica 
Beach aan de Pacific. 
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9.5J £ten in de V.s. 

Over bet eten in de V.S. kunnen we kort zijn: veel fast food. In Detroit 
was 50 yards weI de maximale loopafstand voor een vette bek. Het bier is 
redelijk te drinken. Waarom je de drinking age van 21 bereikt moet hebben 
is een raadsel, want dronken wordt je er niet van. Voor zuinige Hollanders 
is de salad bar uitgevonden, waar je voor een prijs zoveel kan eten als je 
wilt. Amerikaans eten bestaat niet, alles komt, net als de Amerikanen, uit 
een ander land: Italie, Mexico, China enz .. 

9.sA Dus 

Nog enkele tips voor toekomstige V.S.-gangers: 
- Bet geen hamburgers bij Wendy's. 

Van 'Belly Bombers' in St.Louis word je ziek. 
Seafood in Boston is dus niet goedkoop. 
Loop '8 nachts niet zomaar een zijstraat in. 
Zoek in LA niet naar winkels. 
Sta vroeg op voor miss Uberty. 
Bestel bier per Pitcher (ongeveer $5 voor 1,7 liter). 
Neem je eigen koffie mee. 
Camera's en Walkman's koop je N.Y .. 
Het weer in LA is niet altijd mooi. 
In Hollywood regent het op commando. 
Bestel Ford Fiesta's als je auto's wilt huren: je rijdt dan in 6 meter 
lincoln. 

- Ga bet allemaal zelf eens bekijken! 
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", AMERJKA IN DRIE WEKEN? NO SWEAT! 

"6.1 Inleidipl 

Het onderstaande verslag van de studytour '88 is een vrijwel onveranderde 
versie van het verslag van de studiereis zoals dat is verschenen in het 
huisorgaan van de studievereniging Simon Stevin, de 'Simon SteT'. Het 
verhaal is geschreven door een van de twee hoofdredacteurs, Jos Noter
mans. 

Het eerste deel zal het karakter hebben van een reisverslag en het tweede 
deel zal handelen over de bedrijfsbezoeken. 

'.6.2 YereuJade Statep a1&emeeP 

Allereerst moet ik erop wijzen, dat dit gedeelte subjectief zal zijn. Het 
weerspiegelt de zaken zoals ik ze beleefd heb, of zoals ze rnij ter ore 
kwamen. Streven naar voUedigheid zou te ver voeren en ik za1 me dus 
beperken tot de highlights. 

Op 1 april werden we om 05.00 uur uitgezwaaid door een plukje Simonbe
stuur, deels beschonken, en na het zingen in de bus voor de jarige prof. 
Kals werd koers gezet richting Schiphol. Het vliegen was op de turbulentie 
na, die traditioneel optrad als de maaltijden werden geserveerd, vrij saai. 

Eenmaal in Boston aangekomen maakten we kennis met het chaotisch 
ogende verkeer, veroorzaakt door grote sleeen, door ons al snel 'hoeren
sloepen' genoemd en opvallend veel sportmodellen. De verwachte bezoeken 
aan hamburgertenten vielen nog weI mee, mede omdat iedereen moest 
wennen aan de enorm stevige ontbijten. Deze bestonden uit pannekoeken 
of eieren, opgesierd met worsten en gebakken aardappelen. 

Het bleek voor velen een giller dat ondergetekende geen enkele bar in de 
V.S. in mocht, omdat hij de respectabele leeftijd van 21 nog net niet 
bereikt heeft, en dus absoluut tegen de kwalijke invloeden van alcohol 
moest worden beschermd. "Show me some I.D." was een veelgehoord 
commando. Tip van een 'Boston Cop': "Just lie. Everyone lies in America". 
Om het uitgaan hoef je trouwens niet naar de V.S. te gaan: kroegenlopen 
is er niet bij. 
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Pi",,", 9.1: Een typisch Amerikaans plllatje: de Stars and Stripes, een skyline en een 
'sloep'. 

Boston bood genoeg om je niet te vervelen. De 'Freedom trail', een rood 
pad door de hele stad (deed me denken aan het gele pad uit 'The wizzard 
of Oz') bracht je voorbij aIle bezienswaardigheden. De borden 'Simon for 
president' maakten dat we ons meteen thuisvoelden. Ook het cafe, waarop 
de TV-serle 'Cheers' is gebaseerd, werd met een bezoek vereerd (exclusief 
mij natuurlijk). Op Harvard University vertelde een studente een leuke 
anekdote: het bibliotheekgebouw was geschonken door ouders van een 
student, die later is omgekomen bij de ramp met de Titanic. Zij hebben 
toen ingevoerd, dat iedereen die op Harvard wil komen, een zwemdiploma 
moet hebben, omdat zij ervan overtuigd waren dat hun zoon deze had 
overleefd, als hij had kunnen zwemmen. Overlgens, we waren behoorlijk 
verbaasd, dat daar op Paaszondag om 18.00 uur college werd gegeven. 

Iedereen die beweert dat het Duitse yolk dik is, zal deze woorden na een 
bezoek aan de V.S. zeker inslikken. De omvang van de gemiddelde Amerl
kaan overtreft die van een Duitser royaal. Enerzijds komt dit door de 
reeds gememoreerde ontbijten en hamburgers, maar ook chips bij de lunch 
vonden wij vreemd. Om dit alles te compenseren drinkt men 'diet coke'. 
Boston heeft als specialiteit seafood, die naar persoonlijke ervaring van 
een drietal uit Eindhoven, $140,- kan kosten. 

De stemming kwam er steeds beter in, en nadat Chi de toon had aange
geven Cmmmmmmm .. , dohohohoho') kwamen snel de 'New York, New York's 
en het vierstemmig Wilhelmus uit de kelen. 
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In Hartford logeerden we in een louche hotel. In een Vietnamees restau
rantje, waar we gingen ontbijten, zag je de eigenaar met de minuut 
op£leuren, als er weer een groep van ODS binnenkwam, en tegen de tijd dat 
de zaak volzat, zag je de dollartekens in zijn ogen oplichten. De volgende 
dag had hij twee man extra personeel ingehuurd maar toen kwam er bijna 
niemand opdagen. 

Het tweede weekend had 
slechts een thema: How to 
see New York in just 26 
hours? Na enige discussies 
waar we nu het eerst naar 
toe moesten gaan, werd de 
groep opgedeeld en kon ik 
tussen het geklik van Aswin's 
camera door ook nog wat 
plaatjes van de New York 
Skyline en Lady Uberty 
schieten. Via Wall Street, 
Broadway en Chinatown 
werd toen koers gezet rich
ting Empire State Building. 
Het uitzicht van New York 
by Night bevestigde het: 'The 
sky is the limit'. De zondag
ochtend hebben we doorge
bracht in Central Park, waar 
een paar fanatieke trimmers 
onder ons de finish van de 
NY Marathon passeerden, na 
50 meter ervoor te zijn ge
start. Op 5th avenue werden 
we geeonfronteerd met een 
kunstijsbaan, waarop zowel 
professionele schaatsters als 
in trance zijnde oude heer
tjes hun kunsten vertoonden. 

In autostad Detroit waren de straten bezet met opvallend veel Europese 
en Japanse auto's, hetgeen ons in combinatie met het feit dat we erg 
moeilijk bij de autoindustrie binnenkwamen, deed vermoeden dat deze in 
de V.S. geen beste tijd doormaakt. 

Iedereen die een Amerikaanse stadsplattegrond bestudeert, valt onmiddeUijk 
de reehte straten op. Detroit spant wat dat betreft de kroon. Avenue's van 
meer dan 40 km lang worden iedere mijl loodrecht gekruist door evenzo-
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lange roads. Van ODS hotel naar Downtown Detroit was met de bus 
ongeveer 45 minuten, waarvan 35 minuten rechtdoor. Het feit dat we 
zover van Downtown afzaten, noodzaakte ODS tot het zoeken van vertier in 
de buurt van het hotel. We vonden dit in de Pizzahut, waar de nodige 
'pitchers' werden verorberd (dit zijn vazen bier, 'no lD.') en op de grote 
parkeerplaats voor het hotel, waar we naar hartelust konden voetbaIlen. 
V oor een postkaart naar huis, een dinertje en een stempel in ODS paspoort 
zijn we ook nog door een tunnel naar Windsor, Canada gereisd. 

St.Louis hebben we eigenlijk aileen maar bij nacht gezien. De indrukwek
kende 'Gateway Arch' van maar Hefst 192 meter hoog was helaas onver
licht, en dus bijna niet op de foto te zetten (zelfs Aswin is dit niet goed 
gelukt). Stlouis had het gezelligste uitgaanscentrum van aile steden waar 
we geweest zijn. Prof. Klostermann kan dit beamen. Hij bezocht met een 
groepje Tukkers een Hardrockcaf6 met live muziek en merkte koeltjes op 
dat ze weI goed speelden, aIleen vrij hard. "Hun geluid produceerde 
staande golven in mijn bierglas". Het countrycaf6 vond hij nog leuker en 
daar sleurde hij dus de dag ema het hele professorenteam naar toe. 

Onze verwachtingen waren hoog gespannen toen we zaterdag 16 april in 
het vliegtuig richting Los Angeles zaten. Berichten over 30 graden hadden 
iedereen al het T-shirt doen aantrekken, ook aI omdat we met zeer goed 
weer uit St.Louis weggingen. Aangekomen in LA was het echter bewolkt. 
Ook bleken de tien gereserveerde auto's nog niet binnen te zijn. We 
hadden deze besteld, omdat in LA vrijwel geen openbaar vervoer is, en 
we willen ODS toch kunnen verplaatsen in deze stad van 100 bij 100 km. 
In plaats van de bestelde Honda Civic's en Ford Fiesta's kregen we grote 
Chevrolets, Pontiacs en Oldsmobiles. AI tijdens de rit naar het hotel 
kregen we een kick van LA. Aile boulevards zijn aan beide zijden 
volgegroeid met palmbomen, de highway's zijn bevolkt met grote pick
uptrucks met de hele bak vol met jongelui. De eerste vrije dag zijn we 
met bijna het voltaIlige gezelschap naar Disneyland geweest. AIhoewel de 
grootte tegenviel, vond ik het park een belevenis. Het was opvaIlend 
hoeveel personeel daar bezig is met het aangeven van karretjes, plaatsen 
van mensen en met evenementen, zoals een rock'n'rollparade en een 
BeachBoys-show. 
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FiW"' 2.2: Em gemiddeld optrekje in Beverly Hills. 

Ook Hollywood en Beverly Hills werden bezocht, alsmede de Universal 
filmstudio's. Ook het meest bezochte strand, Venice Beach, met de vele 
T-shirtwinkeItjes aan de boulevard werd niet overgesiagen. Je kwam er van 
alles tegen, van een fakir op rollerskates tot machds op skateboards. We 
hadden nog lang niet heel LA gezien toen we zaterdagochtend in het 
vliegtuig stapten. Op schiphol kregen we spijt van alle grapjes over de 
koffers, want toen na een half uur wachten bleek OOt deze nog in Londen 
stonden, keken we toch weI een beetje beteuterd. De koffers werden 
maandag en dinsdag thuisbezorgd, zodat met enige vertraging de souvenirs 
konden worden uitgedeeld. 

Uit de reis kwam naar voren dat van aIle wederzijdse vooroordelen al snel 
niets meer overbleef. De reactie van een Columbiaanse taxichauffeur was 
duidelijk, toen bleek dat Nederland niet 'wooden shoes, windmills en tulips' 
is: '1 don't like coffee". 

De Amerikaan is niet iemand die aIleen in geld denkt, hij is enorm gastvrij 
en ontvangt je ook om half zeven 's morgens al met een brede glimlach op 
zijn gezicht. Algemeen is van alles wat je wilt generaliseren in de directe 
omgeving meteen een tegenvoorbeeld te vinden. 
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9.6.3 Ondemils 

Deetman kan goede zaken doen in de V.S .. Terwijl de Nederlandse student 
zich druk maakt of het mogelijk is om in zes jaar af te studeren, doen 
bijna alle Amerikanen op de bezochte universiteiten dit in vier jaar, al dan 
niet gedwongen door de hoge collegegelden. Het gevolg hiervan is dat er 
door de studenten zelf weinig nevenactiviteiten worden georganiseerd. 
Studeren is duur in de V.S., student zijn ook. In een studentenhuis wonen 
ongeveer 30 personen, gescheiden in mannenhuizen (fraternities) en 
vrouwenhuizen (sororities). Dit wordt gecontroleerd door een universiteits
instantie. Een kamer van 3 bij 4 meter wordt in Californie door twee man 
gedeeld en kost $300,- excl. Wil je aneen zitten, dan kost je een 
appartement $900,.. 

De universiteiten selecteren door middel van toelatingsexamens na de High 
School. AfhankeUjk van hoe goed je bent beland je op een betere univer
siteit. Er zijn opvallend veel studenten uit het buitenland. 

De universiteiten staan in bet algemeen dichter bij bet bedrijfsleven, 
betgeen blijkt uit de vele schenkingen en uit gesponsorde studenten. Men 
ziet meer in bet investeren in studenten. 

Tussen de universiteiten onderling bestaan grote verschillen. De universiteit 
van California (UCLA) is een State University. Dit is duidelijk te zien aan 
het coUegegeld van $800,- per trimester. Het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) in Boston is een Private University en vraagt $13.000,
per jaar. 

Hoewel wat betreft de materiaalkunde de universiteiten dezelfde onderwer
pen behandelen als in Nederland, liggen volgens professor Klostermann, 
docent materiaalkunde in Eindhoven, de Nederlandse Universiteiten ver 
achter. WeI vindt bij de Nederlandse opzet, materiaalkunde als onderdeel 
van werktuigbouwkunde, beter. 

9.6.4 BedriJfsleyen 

De Amerikaanse bedrijven pakken aIleen aan wat zakelijk kop en staart 
heeft. Aan hen waren de drie studieonderwerpen van de reis toegestuurd, 
zijnde de integratie van CAD en CAM-systemen, geavanceerde constructie
materlalen en technische bedrijfsvoering, en dat was ook precies wat veel 
bedrijven lieten zien. 

General Motors in Detroit had waarscbijnlijk niets om te laten zien, 
omdat de excursie niet doorging. Deze zorgelijke situatie werd bevestigd 
door Ford. De gasten in het Researchlaboratorium werd weliswaar een heel 
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verhaal verteld, maar toen Ford erop gewezen werd dat exact hetzelfde 
ook vaak onderwerp is op internationale congressen, was de reactie even 
verrassend als duidelijk: "We moeten toch eens wat aan ons Duits doen." 

"De Amerikaan spreekt slechts een taaI, en ook nog niet goed. Dat geeft 
hem een gevoel van isolatie ten opzichte van de Europese industrie", aldus 
professor Kals, hoogleraar in de produktietechnologie in Eindhoven. Toch 
maken vele bedrijven volgens hem een vitale indruk "hoewel het perse niet 
zo is dat ze dezelfde tik hebben als in Nederland dat alles wat nieuw is 
ook goed is voor het bedrijr. 

Op het gebied van nieuwe materialen maar ook van traditionele materialen, 
zijn overal grote activiteiten aan de gang. Doordat bijna elk bezocht 
bedrijf weI een defensietak heeft, kreeg het gezelschap hiervan echter 
maar weinig te zien. Vooral technische keramiek bleek erg confidentieel. 

Over het algemeen was de groep niet onder de indruk van de CAD/CAM
ontwikkelingen in de V.S.. Het bleek dat in de V.S. net als hier nog 
steeds sterk de nadruk ligt op de ontwikkeling van CAD, en niet zozeer op 
die van CAM of op de koppeling tussen beiden. 

Hoewel het leek dat er weinig technische bedrijfsvoering is behandeld, is 
dit volgens professor Kals niet het geval. Hij zegt heel veel technische 
bedrijfsvoering te hebben gezien, alleen het heette CAD. En dan niet de 
technische, maar het specifieke werken met CAD is volgens bem een 
modeme actie van tecbnische bedrijfsvoering. Het is een hulp voor 
efficiente administratie van tekeningen. Hij onderstreept dit door aan te 
balen dat de drie grootste systemen die aangetroffen werden, Unigrapbics, 
CATIA en CADAM, alledrie zijn ontwikkeld in de vliegtuigindustrie, waar 
het zaak is om de duizenden onderdelen te archiveren. 

Beide begeleiders waren bet met de groep eens, dat bet bedrijfsleven op 
gelijke voet met Nederland loopt. Professor Melkanoff van UClA gaf dit 
ook toe: "We zijn onze leidende positie kwijt. Nu moeten we leren van 
Japan en Duitsland". Ben frappant verschil was volgens professor Kloster
mann weI dat men zich niet stoort aan politiek. Mensen zijn meer bezig 
met hun vak en minder met bureaucratie. 
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9.7 BOSTON 

Boston 
1 tIm 6 april 1988 

9.7,1 Inleidinl 

De eerste stad die bezocht werd tijdens de studytour was Boston, in de 
staat Massachusetts, aan de oostkant van de States. Twee dagen en drie 
avonden hadden we de tijd om deze stad te bekijken en dat is dan ook 
grondig gebeurd. 

9.7.2 Boston 

Boston, gelegen aan de Charles River, is een gezellige stad met veel 
bezienswaardigheden. Om er enkele te noemen: de centrumwijken North 
End en Quincy Market met vele winkels, kantoren, restaurants en pubs en 
het Boston Common Park voor het State House. Wat musea betreft viel er 
in Boston ook het een en ander te bekijken. Zo was er het Science 
Museum met o.a. een planetarium, het Computer Museum en het Constituti
on Museum, waarbij het oude Amerikaanse marineschip de 'U .S.S. Constitu
tion' alias 'Old Ironsides' uit 1799 lag afgemeerd. In het Museum of Fine 
Arts was op dat moment o.a. de tentoonstelling 'Dutch Landscape 
Paintings' te bewonderen. Daar ga je dan de Atlantische oceaan voor over. 
Amerikanen vinden Boston een oude stad; als nuchtere Hollander kijk je 
toch wat anders tegen die zogenaamd oude dingen aan. 
Uiteraard vielen er vele wolkenkrabbers te bewonderen. De hoogste twee 
van Boston zijn de John Hancock Tower en de Prudential Tower, beiden 
ongeveer 700 feet hoog. Boston staat bekend om zijn 'Seafood' en menige 
kreeft en garnaal is dan ook geconsumeerd. 

Door de vele studenten die aan de meer dan 40 universiteiten, colleges en 
Institutes of Technology (waaronder het MIT en Harvard) studeren is 
Boston een stad vol jonge mensen. Boston heeft dan ook een gezellig 
avondleven. Van nachtleven kun je niet echt spreken, omdat de meeste 
cafe's om een uur of een sluiten. Ben leuke kroeg is bijvoorbeeld het 
welbekende 'Cheers', maar ook Ames Plow Taverne, Lord Bunburry en The 
Sevens in het centrum en de kroegen bij Harvard zijn zeker de moeite 
waard. De Amerikanen en Amerikaansen zijn er erg aardig en het Miller 
beer afgewisseld met een Heineken of Grolsch smaakt er prima. 

Een kleine week Boston is natuurlijk veel te kort om alles van de stad te 
zien, maar we hebben een goede indruk gekregen van de stad en ons 
uitstekend vermaakt. 
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2,8 £EN DAG IN NEW YORK 

New York 
9 & 10 april 1988 

2,8.1 Naar het hotel 

Zaterdagochtend 9 april naderen we vanuit het noord-oosten 'The Big 
Apple'. Enkele momenten tekent de skyline van de stad zich onmiskenbaar 
en onvergetelijk af in de lucht De vooras van de 'Americacruiser 2', waar 
we in zitten, krijgt het dan ineens zwaarder te verduren, want meerdere 
van ons willen voorin even een plaatje schieten. 

Vervolgens rijden we binnen enkele minuten over Fifth Avenue, op 
Manhattan. Weliswaar in het noordelijke deel, Harlem, waar de gebrekkige 
huisvesting, de gevolgen van de armoede en de daarmee samengaande 
problemen zich niet aan ons oog kunnen onttrekken. 

Het Arlington hotel, waar we logeren, ligt in 25th Street, vlakbij Worth 
Square, het kruispunt van Broadway en Fifth Avenue. Het biedt aile 
comfort dat je van een Amerikaans hotel kunt verwachten, maar veel tijd 
om er van te genieten gunnen we ons niet. 

2,8,2 The Ria ADDle 

Na het verdelen van de kamers gaan we direkt de straat op. De eerste 
indrukken zijn overweldigend. De brede drukke straten, geflankeerd door 
hoge gebouwen, en bovenaI het onnavolgbaar hoge tempo van de mensen. 
We nemen de metro naar het zuiden, maar we stappen te laat uit, en de 
ondergrondse rijdt ons over East River naar Brooklyn. Terug op Manhattan 
stappen we uit in Chinatown. Drommen van mensen verdringen zich op de 
stoepen, op zoek of mischien weI op jacht naar snuisterijen, eten of geld. 

Bij de ferry naar het vrijheidsbeeld staat een rij waar we ons maar niet 
aan wagen. Dus maar terug de 'streets en avenues' in, richting de 'Twins', 
oftewel het World Trade Center. Dit gebouw, waarover door velen zowel 
om esthetische als milieukundige redenen zeer afkeurend wordt gedacht, 
werd enkele maanden na zijn voltooiing in 1974 aIweer in hoogte overtrof
fen door de Sears Tower in Chicago. 

Maar enfin, na een kwartiertje wachten in weer een van die 'slimme' 
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Amerikaanse rijen scbieten we in no-time 400 meter de lucbt in. De 106e 
verdieping biedt ten eerste een verbijsterend uitzicbt over deze verstede
lijkte wereld, en verder, mocbt je nog wat dollars over bebben, een skala 
aan souvenirs. 

Dineren in New York kan goed en goedkoop. 
Die avond 'pakken' we, na een goede maaltijd, bet Empire State Building. 
Voor de meeste New Yorkers blijft bet op een na boogste gebouw van de 
stad favoriet. En bet moet gezegd, in elk geval bet uitzicbt bij nacbt 
vanaf de overigens erg winderige open promenade is werkelijk uniek. In 
vrijwel alle ricbtingen, tot zover bet oog kan kijken zie je licbtjes. We 
ontmoeten bier een in New York wonende Nederlander, die zegt aI voor de 
vijftiende keer hoven te zijn. Iedereen die bem bezoekt wil namelijk dit 
uitzicbt meemaken. 

New York bij nacbt is anders dan bij dag. Zowel bet percentage cabs, aIs 
bet percentage straten waar je je beter maar niet aIleen kunt bevinden 
neemt drastiscb toe. En verder begint natuurlijk Broadway, bet 'Mekka van 
Amusement', aan weer een nacbt vol 'glitter en glamour'. 
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9.9 St.WUIS 

St.wuis 
15 april 1988 

De stad, die we na ons vertrek uit Detroit bezochten, was St.Louis in de 
staat Missouri. St.Louis is de grootste stad in Missouri. De stad ligt vlak 
bij de samenvloeiing van de Missouri en de Missisippi. Mede hierdoor is 
St.Louis een van de grootste binnenhavensteden van de Verenigde Staten. 
St.Louis is gesticht in 1764 door de Fransman Pierre laclede Ugust. Het 
uitgaansgebied draagt nog altijd zijn naam: lanclede's landing. De 
aankomst per vliegtuig gebeurde kort na de schemering, zodat de stad een 
magnifiek lichtend beeld in de duisternis was. Slechts de onverlichte 
Gateway Arch ontbrak in dit schouwspel. 

St.Louis is behalve als McDonnell Douglas stad vooral bekend door de 
Gateway Arch. Deze 192 meter hoge boog is een monument ter herdenking 
van alle koionisten en pioniers die via St.Louis naar het Wilde Westen 
trokken. Helaas was de Arch voor de nieuwe pioniers uit het verre Europa 
niet geopend. Zodoende moesten we het doen met de buitenkant van de 
Gateway Arch met als achtergrond de skyline van St.Louis en een 
onbewolkte sterrenhemel. 

Bij het Gateway Arch monument aan de oever van de Missisippi liggen 
verschillende oude en nieuwe, mooie en lelijke radarboten, die voor 
rondvaarten gebruikt worden of als (eventueel varend) restaurant dienen, 
bijvoorbeeld een boot met onder andere een Burger King restaurant. Geheel 
volgens de goede Amerikaanse opvattingen van concurentie lag dus enkele 
boten verder ook een MacDonald's restaurant. 

Het gedeelte van St.Louis, waarin Laclede's landing ligt, ademt nog steeds 
een ouderwetse sfeer uit. Zo loopt de spoorrails langs de Missisippi nog 
steeds over een metalen brug boven de kade. Trouwens het aantal metalen 
bruggen, dat in de Verenigde Staten nog in gebruik is, is opvallend groot, 
alhoewel sommige bruggen toch duidelijk aan het aftakelen zijn en soms, 
zoals in New York en ook in St.Louis, gesloten moeten worden. De landing 
zelf bestaat uit enkele straten verlicht door ouderwetse lampen met 
verschillende kleine winkels en boutiques, restaurants en andere uitgaans
gelegenheden. Onder andere de oude spaghetti-factory kan bij verjaardagen 
voor vrolijke taferelen zorgen. Zelfs professoren worden zo beinvloed door 
de gezellige sfeer, dat een hardrock band, die in een cafe aan het spelen 
was, beschreven wordt als: "Best goed spelend, maar weI erg hard", 
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Helaas was er tijdens deze reis geen tijd om St.Louis overdag te bezoeken. 
Het eDige, dat bij daglicht beter bekeken werd, was het vliegveld en 
direkte omgeving. Ben druk vliegveld, waar vliegtuigen met tweeen tegelijk 
landen en opstijgen en waar de start al in de bocht voor de startbaan 
begint Deze haastige start in de richting van Los Angeles was Diet in 
overeenstemming met de algemene opvatting, dat een tweede langer bezoek 
aan St.Louis zeker de moeite is. 
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9.10 LOS ANGELES 

Los Angeles 
16 tIm 23 april 1988 

Los Angeles, de stad van de freeways, Disneyland, Hollywood, Beverly Hills 
en The Beach. 

Tijdens ons verblijf in Los Angeles hebben we ons uitstekend vermaakt. In 
de gigantische stad, 100 bij 100 km, is het openbaar vervoer karig aanwe
zig. De stad is met haar freeways dan ook uitermate geschikt voor vervoer 
per auto. Rijden in LA is een fluitje van een cent. 

9.10.1 Onwerkelijk 

Vanaf ons hotel, op Willshire Boulevard, was het I1h uur rijden naar 
Disneyland, nog steeds Los Angeles!! De vele Disney-figuren kreeg je aileen 
te zien tijdens de shows gehouden in de hoofdstraat. Voor de rest waren 
het aIlemaal attracties waarin je actief bezig gehouden werd. Je kon je 
maag testen in een van de ± 8 achtbanen (er was er zelfs een helemaal in 
het donker) of in de space flightsimulator. In de 3D-film van Michael 
Jackson kwamen de voorwerpen sorns zo 'dichtbij', dat je zowat scheel 
moest kijken. De vele andere attracties waren allemaal magnifiek en aIles 
was zeer goed nagemaakt. Voor een bezoek aan Disneyland moet je zeker 
een hele dag uittrekken van's morgens vroeg tot's avonds laat, want het 
park is tot 12 uur 's nachts geopend en het geeft met aile lichtjes aan 
compleet ander beeld dan overdag. 
Dankzij de ingenieuze wachtrijen en de grote capaciteit van de attracties 
duurde het wachten nooit lang. 

Ben andere attractie van Los Angeles, die weI standaard is maar die niet 
gemist mag worden, zijn de Universal Studios. Daar krijg je op indruk
wekkende wijze te zien hoe op een ingenieuze manier dagelijks de hele 
wereld op de buis bij de neus wordt genomen. De shows, waarin afgerichte 
dieren en stuntmannen hun kunsten tonen, zijn zeker de moeite waard. 
Maar de Miami Vice stuntmanshow, met een overvloed aan echte explo
sieven, is voor de liefhebber een echte must. Compleet met speedboot, 
jetski's, mini hoovercrafts en ratelende mitrailleurs eindigt de indrukwek
kende show in een vuurzee, waarvan de warmte je achterover doet slaan. 

Naast Disneyland en de UniversaI Studios heeft LA nog meer onwerkelijke 
plaatsen, zoals Beverly Hills, de meest chique buurt van LA. De stulpjes, 
die daar neer geplant zijn, zijn werkelijk kolossaal van omvang. Grote 
oprijlanen, hoge hekken en grote zuilen voor de ingang zijn standaard. Je 
moet er op z'n minst een keer met een rustige cruisesnelheid door getourd 
hebben. 
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Het HardRock-cafe in Los Angeles is ook beslist een bezoek waard. In 
plaats van de te verwachten hardrock worden er rustige discotunes 
gedraaid. Om de naam HardRock-cafe toch nog enige eer aan te doe~ 
hingen er aan de wanden de meest bizarre gitaren van vele hardrock 
idolen. Daarnaast waren er allerlei T-shirts en andere waren te vinden die 
tegen een 'keiharde' prijs te koop waren. Business is business. 

The Pacific by night is grandioos. Ben verlaten strand met het witte 
schuim van de branding en de vele lichtjes van LA op de achtergrond, 
gezien vanaf de pier, waar krabben en kreeften uit het water gevist 
worde~ is om nooit te vergeten. 
Ook een andere aanblik van LA by night is een must. Als je 's avonds de 
bergen ten noorden van LA inrijdt, naar de gigantische onverlichte letters 
HOlLYWOOD, heb je een onvoorstelbaar mooi uitzicht. Zo ver als je kunt 
kijke~ allemaal lichtjes. De wolkenkrabbers in LA downtown steken fel af 
tegen de overige 'laagbouw'. 

Los Angeles is prachtig gelegen. De kilometers prachtig strand van de 
Pacific in het weste~ in het noorden de prachtig bergen van 3000 meter, 
met zomerskigebieden en wegen die vanwege 15 em sneeuw en mist op 22 
april 1988 afgesloten waren. Ten oosten van de stad, op enkele uren 
rijde~ de prachtige woestijnen met een weelde aan planten en dieren die 
onvoorstelbaar is. Met het warme klimaat daar is dan ook nog een tro
pische plantengroei gekoppeld die het geheel perfect maakt. 

Kortom: Los Angeles is in een woord Magnificent. 
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2.11 VENICE BEACH 

Venice Beach 
22 april 1988 

Ooit weI eens in Venetie geweest? 
Canal Grande, Piazza San Marco, het Dogen Paleis, de Brug der Zuchten, 
gondeliers, huizen op palen, de liefde (Casanova), decor voor vele films. 
Gaat er al een lichtje op? 
Nee? 
Venetie heeft geen strand! 
Hooguit zou men het Lido voor ogen kunnen hebben, waar de iijken der 
aarde flaneren. 
Maar een strand? 
Venice Beach, zo'n naam kunnen ze alleen in de V.S. verzinnen. 
En daar ligt het dan ook; in Los Angeles, California, midden in Santa 
Monica Bay, te zien vanuit de bergen, vannit Beverly Hills en Hollywood. 
Nagebouwd of misschien verplaatst? 
Welnee, geen steen! 
Het lijkt niet op Venetie. 
Zijn er dan helemaal geen overeenkomsten? 
Tach weI. 
Venice Beach is zonnig, er tiert een weUge handel in alles en nog wat, en 
het is vooral bezienswaardig. 
Je moet het een keer gezien hebben. 
Ben man met een python op zijn nek, rustig over het strand lopend, een 
Sikh op rolschaatsen, iemand die met kettingzagen jongleert, schreeuwende 
basketballers, de goedkoopste T-shirts in the States, Tarotkaarten lezers, 
Sensuele foto's van Californian girls, dronken zwervers in de schaduw, met 
al hun bezittingen in een winkelwagentje, een oosterse muziekband en 
surfers die uren in het water liggen, wachtend op die ene golf. 
Wij zijn er geweest. 
Venice Beach, samenraapsel van culturen. 
Een middag zon in LA. 
Rennend in een boxershort vrat het zoute zeewater zich een weg door ons 
vel. 
Als rooie torren bracht de Rent-a-Car Plymouth ons weer terug. 
Venice Beach gaf ons kleur en humeur. 
Na een week regen konden we er weer een vliegtochtje tegen. 
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9.12 JOSHUA TREE 

Joshua Tree National Monument 
22 april 1988 

9.12.1 0" de we& naar .Joshua Tree 

De laatste vrijdag was een vrije dag en sommigen hebben deze dag 
gebruikt om een dagreis naar het Joshua Tree National Monument te 
maken. Joshua Tree is een nationaal monument in California, het ligt 
ongeveer 140 mile van downtown LA 

De reis zoals wij die gemaakt hebben komt op het volgende neer. 
's Ochtends vroeg vertrekken, direct op een van de vele highways die LA 
kent. Joshua Tree N.M. ligt riehting het Zuid-Oosten. In de maand april 
staat in California alles in bloei zodat het een ldeurrijke trip was. 
Wanneer San Bernardino genaderd werd, doemden de bergen aan de linker
en reehter- (noord- en zuid-) kant op. Deze bergen zijn nog vrij hoog 
(3000 meter), zOOat om deze tijd van het jaar de sneeuw nog steeds niet 
gesmolten was. 

In de buurt van Desert Hot Springs lopen deze bergen naar elkaar toe. Op 
deze manier ontstaat een natuurlijke treehter en waait het hier bijna altijd 
hard. Daar wordt dan weer gebruik van gemaakt m.b.v. windmolens. 
Duizenden windmolens draaien hier hun rondjes. Oak staan er honderden 
gewoon stil, omdat ze verouderd en/of niet onderhouden zijn. De hoofd
oorzaak hiervoor is het dichtdraaien van de subsidiekraan. 

FiflUur 9.3: Het gigantische windnwlenpark in de Hot Springs Desert, California. 
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AI het groen wat in deze streek te zien is, wordt in stand gehouden door 
de irrigatie, zoals overigens grote delen van California. Water wordt m.b.v. 
een 1000 km pijpleiding vanuit Colorado aangevoerd. Ook is in deze buurt 
een Indianen-reservaat. Her en der staan wat bouwvallig opgetrokken 
huizen, een sloopauto en een stuk vee. De helft van de Indianen in de V.S. 
is werkloos en dat was ook duidelijk te zien. 

9.12,2 net National Monument 

Joshua Tree N.M. Het monument is ca. 200.000 hectare groote Het hoogte
verschil is ruim 900 meter zodat de woestijn verschillende vegetaties kent. 
Dit hoogteverschil had ook tot gevolg dat de temperatuur varieerde van 9 
tot 23°C. Een woestijn die in bloei staat is indrukwekkend om te zien; 
her en der proberen bloemetjes tussen de rotsen en het droge zand 
omhoog te komen. Cacteeen met allerlei kleurige bloemen zijn te bekijken. 

Door het monument is een weg aangelegd die tangs diverse bezienswaar
digheden voert en waar gewandeld kan worden. Langs de weg zijn de 
Joshua trees te zien, diverse soorten cacteeen en tevens staan overal 
grassoorten. Een ander verschijnsel zijn de rotsen die her en der midden 
in het landschap liggen, allemaal rond van vorm, in duizenden jaren rond
geslepen. Hoewel dit 'geen' groot monument is, zijn 2 dagen om alles 
enigzins te bekijken beslist nodig. Wij hebben in ieder geval een bijzonder 
kleurig schouwspel gezien en enigzins geproefd wat de natuur in de V.S. te 
bieden heeft: een ongereptheid die in Nederland en misschien wei Europa 
niet voor te stellen is. 

--- STUDYTOUR'88 -------------- 397 --



-- Conclusies -----------------------

Inhoudsopgave Conclusies 

Inhoudsopgave Conclusies 

10. CONCLUSIES . . . . . . . . . 

10.1 

10.2 
10.2.1 
10.2.2 

10.3 

10.4 

Conclusies Verenigde Staten algemeen . 

Conclusies Nieuwe Materialen 
Universiteiten. . 
Bedrijven ..... . 

Conclusies CAD/CAM 

Conclusies Technische Bedrijfsvoering . 

Biz. 

399 

401 

401 

402 
402 
402 

404 

406 

--- STUDYTOUR'88 -------------- 399 --



-- Conclusies -----------------------

Hoofdstuk 10 

CONCLUSIES 

10.1 CONCLUSIES VEKENIGDE STATEN ALGEMEEN 

Amerikanen zijn optimistisch: Ondanks de slechte economische positie die 
de Verenigde Staten in de wereld innemen is men ervan overtuigd dat de 
'Standard of life' in hun land de hoogste is. 

Amerikanen zijn erg patriottisch tot chauvinistisch en zelfs nationalistisch. 
"In de Sovjet Unie en Japan, hun grootste opponenten hebben de mensen 
geen vrijheid en dus geen echte welvaart." 

Amerikanen zijn niet arrogant zoals ons van te voren door sommigen werd 
verteld. Ze zijn soms wat trots en opschepperig, maar tegelijkertijd ook 
vaak belangstellend en aardig. 

Er zijn grote verschillen tussen de gemeenschappen Boston, Hartford, New 
York, Detroit, St.Louis en Los Angeles. We zijn natuurlijk niet lang 
genoeg in de V.S. geweest om de verscbillen precies te kunnen omscbrij
ven, maar in het algemeen zou men kunnen zeggen dat de gemoedelijkbeid 
af- en bet 'denken in geld' toeneemt van bet oosten naar het westen en 
van de kleine naar de grote steden. Van de steden waar we geweest zijn 
vonden we St. Louis op bet eerste gezicbt het 'gezelligst', Detroit bet 
'ongezelligst' . 

De prijzen vielen mee in de V.S. ten opzicbte van de waarschuwingen die 
we ontvingen in Nederland. 
Woningen in de grote steden zijn onbetaalbaar. Op Manhattan betaal je al 
gauw zo'n $2000,- per maand voor een klein flatje. Kopen van een klein 
appartement kost al gauw een half miljoen dollar (maar dan beb je weI 
uitzicht op Central Park). 

De gemiddelde werknemer heeft, vergeleken met de Nederlandse omstandig
heden, weinig vrije dagen per jaar (soms slechts 3 weken). 
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lQ.2 CONCLUSIES N1EUWE MATERIALEN 

Bij bet materiaalonderzoek valt er een tweedeling te maken tussen de 
werkzaamheden op de universiteiten en werkzaamheden in de bedrijven. 

U).2.1 UDiyersiteiten 

In de Verenigde Staten hebben wij de universiteiten MIT en UCLA 
bezocbt Ooze indruk is dat er veel aandacht is voor de praktische 
toepassing van nieuwe materialen en minder voor het theoretisch onder
zoek dan voorheen, hetgeen wellicht verklaard wordt door de invloed van 
de bedrijven, die als geldschieters optreden. 

De belangrijkste onderwerpen verschillen niet veel van het onderzoek dat 
aan Nederlandse universiteiten plaatsvindt. 
Aan het MIT wordt veel onderzoek gedaan met betrekking tot Rapid Soli
dification Processing (RSP) op het gebied van keramische materialeo. 
Daarbij worden de bestaande RSP-technieken voor vloeibare metalen verder 
ontwikkeld voor keramische systemen. Deze technieken omvatten: Inert Gas 
Atomization, Centrifugal Atomization, Self-Queneing en Melt Spinning. De 
nadruk hierbij ligt op het beheersen van de elektrische-, magnetische- en 
structuurkenmerken van de RSP-keramieken. 
Ben ander belangrijk werktuigbouwkundig onderzoeksterrein vormt de 
Metaal Matrix Composieten (MMC). Er wordt onderzoek gedaan naar de 
mechanische eigenschappen van kooistofversterkte magnesium-matrixcom
posieten en naar de reacties die optreden bij de interface tussen matrix en 
vezel. 

Opvallend is het grote aantal kostbare apparaten, dat in kleine Iaboratoria 
staat opgesteld. Blijkbaar hebben apparaten een hogere prioriteit dan 
gebouweo. Verder valt het op dat het materiaalonderzoek in de bezochte 
Amerikaanse universiteiten geconcentreerd is op een afdeling, terwijl in 
Nederland dit onderzoek verspreid is over de faculteiten en toegespitst is 
op die desbetreffende faculteiten. 

10,2,2 BeclrUven 

In de meeste bedrijven die we bezocht hebben neemt het materiaalonder
zoek een belangrijke plaats in. 

De Iucht- en ruimtevaartindustrie stellen hoge eisen aan hun material en. 
Veel onderzoek is vertrouwelijk, omdat er veel opdrachten van defensie 
komeo. Hierdoor kregen we niet alles van de werkelijke activiteiten te zien 
en te horeo. 
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In de elektronica-industrie wordt ook veel onderzoek gedaan naar de 
toepassingen van nieuwe materialen. Zo worden bij Digital Equipment 
Corporation keramische materialen ontwikkeld voor toepassingen bij 
interconnected substrates. 

Toepassingen van vezelversterkte kunststoffen werden getoond bij Rockwell 
Automotive waar door een geavanceerd gebruik van Sheet Molding Com
posites (SMC) een verminderd gewicht en complexiteit van carrosse
riedelen bereikt kon worden. Door bet combineren van SMC met in-mold 
coating verbetert de oppervlaktekwaliteit. 

Bij het Material and Design Laboratory van Ford Motor Company wordt 
veel onderzoek gedaan naar nieuwe materialen voor motoronderdelen. 
Hierbij spitst bet onderzoek zich toe op titaniumlegeringen (T~4 V, 
TilO V 2Fe3Al). Materiaalsoorten als Rapidly Solidified Aluminum Alloys en 
Aluminum Alloy Matrices worden ontwikkeld voor het produceren van 
zuigerstangen. 

Aangezien de toepassingen van nieuwe materialen in de toekomst steeds 
belangrijker zullen worden en bedrijven hun concurrentiepositie willen 
behouden, vinden de meeste research-projecten op het gebied van nieuwe 
materialen plaats achter gesloten deuren. We hebben toch de indruk dat 
men met het onderzoek niet veel verder is dan in Europa. 
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lOJ CONCWSIES CAD/CAM 

De integrale toepassing van CAD en CAM in de industriele praktijk was 
een van de hoofdonderwerpen van deze studiereis. Aangezien het overgrote 
deel van de in ons land aangeboden CAD/CAM-pakketten uit de V.S. 
komt, kon deze reis door velen dus beschouwd worden als de bedevaart 
naar Mekka. 

CAD en in mindere mate ook CAM beginnen langzamerhand ook in Neder
land wat vastere grond onder de voeten te krijgen, niet in de laatste 
plaats vanwege de kostendaling van de hardware. 
Het rigoureus vervangen van aIle tekenplanken door beeldschermen zit er 
voorlopig echter nog niet in. De omschakel- en opleidingsproblematiek, 
gecombineerd met de onvolkomenheden in functionaliteit en gebruikers
vriendelijkheid van de huidige generatie CAD/CAM-systemen vormt echter 
nog een belangrijke barriere. 
Het was dus enorm belangrijk om te weten of en hoe deze problemen in de 
V.S. werden ervaren en opgelost. 

We waren in de gelukkige omstandigheid om naast CAD/CAM-software
ontwikkelaars (McDonnell Douglas en CADAM Inc.) ook CAD/CAM-hardware 
fabrikanten (DEC en Apollo) en CAD /CAM-gebruikers (o.a. Pratt & Whit
ney, Ford, Rockwell en Xerox) te kunnen bezoeken. 
Enkele tendensen die duidelijk naar voren kwamen uit deze bezoeken 
waren: 

- De door ons bezochte bedrijven hadden allemaal gekozen voor sys
temen van de grotere gevestigde CAD/CAM-leveranciers zoals 
CADAM, Unigraphics, Intergraph enz .. 

- mM slaagde erin via de grote bedrijven vele toeleveranciers tot het 
aanschaffen van IBM CAD /CAM-pakketten te dwingen. Hiermee is hun 
marktaandeel snel gestegen. 

Uit de bezoeken aan hardwareleveranciers bleek duidelijk dat grafische 
werkstations opgenomen in een netwerk, door hen beschouwd worden als 
het meest geschikte hardwareplatform voor CAD/CAM-toepassingen. 
Communicatie van CAD/CAM-systemen met bewerkingsmachines via fa
brieksnetwerken werd gezien als een van de belangrijke schakels in de 
CAD /CAM-integratie. 

Opvallend gedurende de gehele reis was dat er bij de bezochte bedrijven in 
de V.S., in vergelijking met Nederland, op veel grotere schaal gebruik ge
maakt wordt van vooral CAD-systemen. Dit veelvuldig gebruik van CAD
systemen is voomamelijk ontstaan wegens een grote behoefte aan archi
vering van technische tekeningen en niet zozeer om over een gelntegreerd 
CAD /CAM-systeem te beschikken. 
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Tijdens de bedrijfsbezoeken bleek dat juist de integratie van CAD en CAM 
nog steeds enorme problemen oplevert en dat er in de praktijk eigenlijk 
nog nauwelijks gei'ntegreerd wordt gewerkt. In dit opzicht was het verschil 
met Nederland dus niet zo groot als werd verwacht. Het werd duidelijk dat 
alleen bij bedrijven die zelf ontwikkelen aan specifieke oplossingen voor 
hun eigen problemen een hoge mate van CAD/CAM·integratie kan worden 
bereikt. Goede voorbeelden daarvan waren het 'Generic Parts Modelling' 
project van Ford en 'CAD/CAM system for manifold block production' van 
Vickers. 

Bij het bezoek aan het Manufacturing Engineering Program van UClA 
bleek duidelijk dat er hard gewerkt wordt aan een nieuwe generatie 
CAD/CAM·systemen die vanuit de integratiegedachte worden opgebouwd, 
gebaseerd zijn op "design for Manufacturing" en veelai parametrisch c.q. 
feature georienteerd zijn in tegenstelling tot de huidige systemen. 
Deze ontwikkelingen, die momenteel niet aileen in de V.S. maar ook in 
Europa en Japan waargenomen kunnen worden, vertonen een opvallende 
overeenkomst met betrekking tot concept en wijze van implementatie. Dit 
betreft zowel een verregaande, op de produktie gerichte standaardisatie 
van ontwerpmethodieken ais het toepassen van AIAechnieken ten behoeve 
van de representatie van kennis op het gebied van ontwerpen en vervaar· 
digen en het gebruik van solid modelling technieken die een consistente 
geometrische en technologische produktrepresentatie bieden. 

De conclusie met betrekking tot de status van het industriele CAD/CAM 
gebruik bij de door ons bezochte bedrijven luidt ais voIgt: 
Het operationeel gebruik van CAD/CAM-systemen staat ook in de V.S. nog 
in de kinderschoenen. Er zijn echter zeer interessante ontwikkelingen waar 
te nemen in de richting van werkelijk gelntegreerde oplossingen. 
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10.4 CONCWSIES TECHNISCHE BEDRIJFSVOERING 

De Verenigde Staten hebben een achterstand op Japan en Europa. De 
reden hiervoor is dat ze in het nabije verleden te weinig over de grenzen 
hebben gekeken. Ze richtten zich slechts op de binnenlandse markt 
( automobielindustriel). 
Men is zich bewust van een achterstand op het gebied van Technische 
Bedrijfsvoering op met name Japan. 

In de Verenigde Staten heeft me~ evenals in Europa, een les geleerd van 
de Japanse manier van bedrijfsvoering. Men ziet echter ook in dat het 
verschil in mentaliteit tussen Japanners en Amerikanen te groot is om 
concepten aIs JIT, Kanban enz. direct toe te passen. Daarom treft men 
vaak mengvormen aan, zoals de JIT-filosofie gestuurd door MRP. 

Men wil weI verbeteren maar ze zijn nog behoorlijk ver achter. Wij 
hebben in de V.S. geen enkele goede implementatie gezien van bijvoorbeeld 
JIT. De produktie van Pratt & Whitney motoren kwam goed bij ODS over: 
het was er 'bedrijvig'. Er was sprake van 'Job shop produktie'. Er waren 
echter nag voldoende (met name lay-out-) problemen (dit gaf men ook 
toe). Bij Apollo liet men ODS een verdacht mooi en schoon 'flow shop 
systeem' zien. Deze was echter slechts voor ± 20% in beweging. Bij 
McDonnell Douglas hebben we in de straaljager-produktie (F-15, F-18 en 
Harrier) een 'fixed point system' herkend. Hier maakte de produktiebestu
ring een goede indruk op ODS. 

We hebben weinig toepassingen gezien van robots en verre gaande 
automatisering in de assemblage. De magazijnen waren in een aantal 
gevallen weI volle dig geautomatiseerd. 

Het invoeren van produktiecellen komt moeilijk van de grond. Dit wordt 
voor een belangrijk deel geweten aan de naweeen van het Taylorstelsel: 
dat beschouwde de meDS immers aileen als produktiefactor. Dit had tot 
gevolg dat de werknemers alleen op een maximaIe geldelijke beloning uit 
waren en nauwelijks verantwoording wilden dragen. Het is nu juist deze 
verantwoording die nodig is, omdat de invoering van produktiecellen 
gepaard gaat met een taakverruiming voor de werknemers. 
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De 

Veelzjjdig ... veelomvattend 
Overschotten of schaarste. Politieke of economische spanningen. Confiicten 
in olieproducerende gebieden. Grillige marktmechanismen. Het energie
vraagstuk is veelzijdig in zijn facetten. vergt een veelomvattende oplossing. 
De voortdurende behoefte aan energiedragers en nieuwe petrochemische 
produkten kenmerkt een onomkeerbaar proces. Produktie. transport en 

1 
• distributie. Warmte en licht. veiligheid en 

Op osslng comfort ... Op termijn ondenkbaar zander 
weloverwogen gebruik van vastgestelde 
voorraden. zander intensief onderzoek naar 

h 
~ · toekomstige mogelijkheden van ell energie- voor;;:~:;~ 

gstuk Ondenkbaar ook zonder innovatie! .""'aa Immers ... de behoefte van morgen is de techno-
V .It I logische uitdaging van vandaag. Noodzaak tot 

~amt nl'et uit ~rn~~~~:;i~:Z~~~;~::,:i~~!; 
grondstoffen. Noodzaak tot het inzet-
ten van nog meer wetenschap om de 

Ii b Ii 
opsporing en winning te perfectioneren. de resultaten 

e 0 em te verhogen. Sneller transport. Efficientere fabricage 

'

en distributie. Ni~uwe pr?du~ten. Voor de realisering 
.• ,. van d,t alles zlJn dlepgaand onderzoek maar ZIt nu In ~~nt::~~~~~~;~~~~~~~~%,~k Ii In b nk ~:~; ~:~~;pakket is onvoorstel 

e co eg!en be!king op een~tr~~~~~~~~~~~ 
grond. Onze belangrijkste energiebron is hoogwaardig technisch talent. 
Inventieve ontwerpers en creatieve onderzoekers. Systematische denkers en 
rationele doeners. Doctorandi en gepromoveerden in tal van disciplines. 
Hun opdracht is: ontwikkeling van nieuwe produkten. produktiemiddelen en 
-systemen. Hen wacht de concretisering van de top in high-tech. 

Energiebron: beta-talent 
Het is deze reserve. die voor Shell steeds belangrijker wordt om aan te 
boren. Zeker niet aileen afgestudeerden "oude stijl" en eerste fase, maar 66k 
degenen. die overwegen de tweede fase studie voor ontwerper of onder
lOeker te gaan volgen. Hierbij denken wij aan bijv. chemici en fysici. elektro
technici, werktuigbouwkundigen en informatici. 
Kortom: beta-talent als energiebron. 

Informatie 
Voor nadere informatie nodigen wij u uit contact op 
te nemen met de afdeling Personeelswerving van 
Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.v.. 
Carel van Bylandtlaan 30. Den Haag. tel.: 070-771645. 



5TCRI-i I-iETEL5 
IJzersterk 

in energie 

Stork Ketels BY, Postbus 20, 7550 CB Hengelo 10".). Tel. (074) 40 1000. Telex 44324. 



Ultra-Centrifuge Nederland NY. 

partner in urenco 
uranium enrichment with 

ultracentrifuges 



-- Lijst van Adverteerders -----------------

YJST VAN ADYERTEERDERS 

Hieronder voIgt een alfabetische namenIijst, met adressen, van de adver
teerders in dit versiag. 

Abo N.V. 
Postbus 186 
6800 LS Arnhem 

Borsu International B.V. 
Postbus 231 
1380 AE Weesp 

Den Oudsten B.V. 
Postbus 26 
3440 AA Woerden 

DSM N.V. 
Postbus 6500 
6401 JH Heerlen 

Esso Nederland B.V. 
Postbus 7150 
3000 HD Rotterdam 

Kemira B.V. 
Postbus 6697 
3002 AR Rotterdam 

Oce-van der Grinten N.V. 
Postbus 101 
5900 MA VenIo 

Reprotechniek B.V. 
Tielweg 5 
2803 PK Gouda 

Shell Nederland B.V. 
Postbus 1222 
3000 BE Rotterdam 

Stork Ketels B.V. 
Postbus 20 
7550 CB Hengelo (Ov.) 

Ultra-Centrifuge Nederland N.V. 
Postbus 158 
7600 AD Almelo 
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