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Samenvatting 

Op vele terreinen wordt gewerkt met modulen die worden samen ge
voegd tot een groter geheel. In deze literatuurstudie wordt ge
keken op welke manier modulen in de werktuigbouw gebruikt worden. 
Daarnaast zal ook worden ingegaan op het gebruik van de computer 
bij het modulair construeren. 
Hierbij wordt onder modulaire opbouw verstaan: een manier van 
vormgeven, waarbij als doel gesteld is een groot aantal varianten 
samen te stellen uit een relatief kleine hoeveelheid zinvolle 
gestandaardiseerde basiselementen, om enerzijds een groot pro
ductassortiment te kunnen leveren en anderzijds een rationali
sering binnen het bedrijf te kunnen doorvoeren. 
Het blijkt dat vele producten modulair of gedeeltelijk modulair 
worden opgebouwd hetgeen een aantal aantrekkelijke voordelen met 
zich meebrengt voor zowel de gebruiker als de fabrikant. Een 
kortere levertijd (uitgaande van een make-to-order situatie), een 
geringere kans op het incourant worden van de voorraad (uitgaande 
van een make-to-stock situatie), een toename van de productivi
teit (door grotere series), een betere onderhoudbaarheid en her
gebruik van onderdelen is mogelijk. 
Het modulair opbouwen van een productassortiment heeft echter ook 
enkele nadelen. Ten eerste dient er een verzameling van standaard 
basismodulen met eenduidige interface afspraken ontwikkeld te 
worden. Daarnaast is er over het werken met grotere aantallen 
modulen weinig bekend. Er wordt gezocht naar functie-zoeksystemen 
en selecteer programma's om de meest aantrekkelijke combinatie 
van modulen voor een bepaald probleem vast te stellen. 
Tot dusverre is het modulair opbouwen van werktuigbouwkundige 
producten dan ook beperkt gebleven tot productassortimenten met 
een relatief klein aantal basiselementen. 
De computer is uitermate geschikt om de verschillende moduulont
werpen samen te voegen. Veel meer dan tekenen kunnen de huidige 
CAD-pakketten zoals UNIGRAPHICS, MEDUSA en AUTOCAD nog niet. 
De hoofdstukken 2 en 3 zouden eventueel als basis kunnen dienen 
voor het verhaal over modulair construeren in het nieuwe dictaat 
over projectstrategie. 
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Hoofdstuk 1. 
Inleiding 

De blokkendoos zou gezien kUnnen worden als de basis van het 
modulair construeren. De Egyptenaren en de Grieken maakten al 
gebruik van genormeerde leemstenen. Overigens werd hierbij ge
bruik gemaakt van slechts een type steen (1 voet : 1\ voet : 3 

voet). 

Standaardbasiselementen waaruit meerdere kombinaties kunnen wor
den samengesteld komen op vele terreinen voor. Te denken val t 
bijvoorbeeld aan het periodiek systeem bij scheikunde. De pro
tonen ,neutronen en electronen vormen de natuurlijke basismodu
len. Het alfabet en het cijferstelsel zijn andere voorbeelden. 
Met behulp van een relatief klein aantal basiselementen kan een 
groot aantal kombinaties gemaakt worden met ieder een eigen 
betekenis. 

Het technisch modulair construeren is voortgekomen uit de bouw
sector. In de 17e eeuw werden in Arnerika geprefabriceerde wand
delen gebruikt voor het bouwen van woningen. Vele Engelse emi
granten namen de wanddelen mee in hun schepen om zo de bouwtijd 
tot een minimum te beperken. In Europa is pas na de TWeede W.O. 
gestart met systeembouw. Hier waren naast een grote behoefte aan 

woningen het gebrek aan arbeidskrachten de voornaamste factoren. 

Vele jaren later is het bouwen met behulp van modulen, basisele

menten, ook in andere disiplines populair geworden. Behalve in de 
bouwkunde vooral in de electronica, informatica en werktuigbouw. 
In deze literatuurstudie zal verder worden ingegaan op het doel 

en het gebruik van modulen in de werktuigbouw. 

Allereerst zullen een aantal omschrijvingen van het modulair 
vormgeven worden gegeven, die in de literatuur voorkomen. Vervol
gens worden enkele uitvoeringsvormen van modulaire systemen toe
gelicht. Daarna zal worden ingegaan op de effecten die het werken 
met modulen met zich meebrengt. Tenslotte zal gekeken worden naar 
het modulair construeren in de praktijk. Dit speciaal in combina
tie met de huidige CAD-pakketten. 
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Hoofdstuk 2. 
Omschrijving van het modulair systeem. 

Om modulair te kunnen construeren heb j e een modulair systeem 
nodig waarin basiselementen en eventueel mogelijke combinaties 
zijn beschreven. Over de betekenis van het begrip modulair sys
teem lopen de meningen nogal uiteen. Daarnaast worden, vooral in 
Duitsland, vele andere begrippen gebruikt om hetzelfde weer te 
geven. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Baukastenweise, Baukas
teneinheitensystem, Modulsystem, Baugruppensystem en Kombina
tionstechnik. Enkele omschrijvingen van modulaire systemen: 

(Borowski) 

(Nasivytis) 

Een verdelingsprincipe dat de opbouw van een 
begrensd of onbegrensd aantal verschillende 
dingen uit een verzameling genormeerde bouw
stenen op basis van een programma of bouw
richtlijn in een bepaald toepassingsgebied 
voorstelt. 

Een manier om verschillende samengestelde 
objecten uit een elementenvoorraad op te 
bouwen met als doel een groot aantal kombi
naties te krijgen met een relatief klein 
aantal basiselementen. 

(Schmidtbauer) Een methode om ondanks meerdere verschillende 
producten door constructief zinvolle vormge
ving van de modules de productiekosten te 
minimaliseren. 

(Diirr) 

(Philips) 

Een verdeling van een machine in afzonderlij
ke bouwelementen. Door dezelfde bouwelemen
ten in verschillende machines te gebruiken 
kan in de productie de seriegrootte toenemen 
wat in het algemeen een daling van de kosten 
met zich meebrengt. 

Het opbouwen van een product uit basiselemen
ten die uit meerdere onderdelen bestaan en 
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(Biegert) 

een of meerdere functies kunnen vervullen. 
Een bij zondere eigenschap van een module is 
dat het onafhankelijk van de rest van de 
constructie waar het deel van ui tmaakt ont
worpen, getest, gemonteerd en afgesteld kan 
worden. Deze afstelling blijft overigens bij 
de eindmontage behouden. 

Een manier van vormgeven, waarbij als doel 
gesteld is een groot aantal varianten samen 
te stellen uit een relatief kleine hoeveel
heid zinvolle gestandaardiseerde basiselemen
ten, om enerzijds een groot productassorti
ment te kunnen leveren en anderzijds een 
rationalisering binnen het bedrijf te kunnen 
doorvoeren. 

Van deze laatste omschrijving zullen we verder in deze studie ge
bruik maken omdat deze definitie de meest omvattende is. Het 
toepassen van een modulair systeem wordt over het algemeen gezien 
als een manier van vormgeven. Het gebruik maken van een dergelijk 
systeem, door met de modulen producten samen te stellen, beschou
wen we als modulair construeren. 

2.1 De modulair opgebouwde producten. 

Niet elk productassortiment is geschikt voor een modulair sys
teem. De producten moeten enkele speciale eigenschappen bezitten: 

1. De producten moeten in het algemeen verschillend 
zijn maar weI een zekere verwantschap vertonen. 

2 • De producten moeten kunnen worden opgedeeld in 
meerdere standaardonderdelen die in de verschil
lende productvarianten voorkomen. De totaalfunctie 
moet kunnen worden samengesteld ui t functiemodu
len. 

3. Het productassortiment moet duidelijk zijn afge
bakend. Dit om het aantal modulen beperkt te hou-

6 



den. 

4. De verschillende modulen moe ten goed te kombineren 

zijn. Er moeten eenduidige afspraken gemaakt zijn 

ten aanzien van interfaces en eigenschappen. 

5. De modulen van een zelfde type moeten uitwissel

baar zijn. Dit stelt hogere eisen aan de fabricage 

in verband met toleranties. 

Wanneer het modulaire systeem te omvangrijk wordt kan ook gekozen 

voor een kombinatie van meerdere systemen. In de computerfabrica

ge wordt dit veel gebruikt. De electronische standaard componen

ten worden samengevoegd tot genormeerde printplaten. Deze print

platen kunnen op hun beurt naar believe worden gecombineerd in 

de slots van de computer. 

Ook is het evenwel heel goed mogelijk om uit een op het eerste 

gezicht onbruikbaar productassortiment een bruikbaar modulair 

systeem af te leiden. Enkele voorbeelden zullen in het komende 

hoofdstuk aan de orde komen. 

2.2 Een aantal uitvoeringsvormen. 

Zoals reeds is vermeld kan de blokkendoos als basis worden gezien 

van het modulaire systeem. uit economisch en technisch oogpunt 

kan het aantrekkelijk zijn voor een minder eenvoudig verwantsys

teem te kiezen. 

Hierbij kan worden gedacht aan de volgende aspecten: 

Begrensd of onbegrensd systeem ? 
Is het eindproduct ook voor de gebruiker modulair ? 

Zijn aIle bouwstenen genormeerde modulen ? 
staat het modulaire systeem geheel op zichzelf of is het 

verbonden met andere systemen ? 

Is het modulairsysteem bedrijfsspecifiek of werken ook 

andere bedrijven met hetzelfde systeem ? 

Op basis van deze vragen kan een nadere indeling worden gemaakt. 
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2.2.1. Begrensd of onbegrensd systeem. 

Een systeem, waarbij alle te gebruiken combinaties vastliggen 
wordt begrensd genoemd. Wanneer di t niet het geval is, zoals 
bijvoorbeeld met een systeem voor aanbouwkeukens, is er sprake 
van een onbegrensd systeem. Er zijn een oneindig aantal com
binaties mogelijk. De keuken kan onbeperkt worden uitgebreid. 

2.2.2. Systeem met of zonder modulair karakter. 

De bouwstenen van een blokkendoos kunnen telkens worden herge
bruikt. Het is echter ook mogelijk dat de fabrikant zijn produc
ten modulair opbouwt en de gebruiker het eindproduct niet meer 
kan aanpassen of uitbreiden. Dit type productopbouw wordt vaak 

toegepast in de vervoersmiddelenindustie. 

2.2.3. Zuivere- en mengsystemen. 

Wanneer alle producten volledig worden samengesteld uit basisele
menten wordt gesproken van een zuiver systeem. In de praktijk is 
het veelal niet mogelijk, op grond van technische en of economi
sche overwegingen, een zuiver systeem op te zetten. Naast gestan
daardiseerde bouwstenen wordt er meestal ook gebruik gemaakt van 
niet genormeerde elementen. Hierbij kunnen we twee soorten onder

scheiden te weten: 

a. Mengsystemen, waarbij seriematig niet-standaard elemen
ten worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan zijn de 
modulaire motoren. Zuigers, zuigerstangen en kleppen 
zijn volledig uitwisselbaar tussen de verschillende 
typen, de nokken- , kruk-assen en motorblokken echter 
niet. Deze zijn daardoor dan ook geen standaard basis
modulen. 

b. Mengsystemen, waarbij de basisuitvoering uit modulen 
wordt opgebouwd waarna op verzoek van de klant speciaal 
ontworpen onderdelen kunnen worden toegevoegd. Deze 
manier van construeren wordt meestal toegepast in de 
machine industrie. 
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2.2.4. Systeemcombinaties. 

Een modulair systeem kan geheel op zichzelf staan. In het alge
meen worden er meerdere systemen door elkaar heen qebruikt. 
Hierbij kan een verdelinq in horizontale en vertikale verknoping 

worden aangebracht. 

Onder horizontale verknoping wordt verstaan het voorkomen van 
dezelfde elementen in verschillende systemen. In de automobielin
dustrie komt dit bijvoorbeeld v~~r. Bepaalde motoren worden in 
verschillende autotypen ingebouwd. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van modulaire bouwgroepen die modu
lair zijn opgebouwd spreekt men van verticale verknoping. De al 
eerder aangehaalde computeropbouw is hiervan een goed voorbeeld. 

2.2.5. Autonome en algemeen gebruikte systemen. 

Een modulair systeem kan bedrijfsspecifiek zijn opgezet. Het komt 
echter ook voor dat systemen in een hele bedrijfstak worden toe
qepast. De legervoertuigen industrie en de productie van locomo
tieven in de B.R.D. wordt als voorbeeld genoemd. In een nog bre
der gebied vinden de NEN en DIN normen hun toepassinqen. 

In deze modulaire manieren van productopbouw worden ook speciale 
elementen gebruikt welke vervolgens aan de orde zullen komen. 

2.3. Verschillende modulaire bouwstenen. 

In de horloge-industrie wordt ook veelvuldig qebruik gemaakt van 
de modulaire bouwwijze. Een bepaalde serie heeft een type binnen
werk. Door het veranderen van de wij zerplaat, wij zer, huis en 
band worden op eenvoudiqe wijze een groot aantal varianten ver
kregen. Het binnenwerk is echter niet vervangbaar door een andere 
bouwsteen uit het modulaire systeem. Het is een zogenaamde niet
vervangbare module. Deze is natuurlijk weI uit wisselbaar met een 
module van hetzelfde type. 
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Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden tussen elementaire en 

geaggregeerde bouwstenen. Elementaire bouwstenen bestaan slechts 

uit een deel terwijl geaggregeerde modulen uit meerdere onderde

len bestaan. Bij Philips wordt dit onderscheid niet gemaakt. Hier 

stelt men dat een bouwelement in een modulairsysteem altijd uit 

meerdere onderdelen bestaat. 

In de machineindustrie wordt ook weI gebruik gemaakt van elemen

ten die maar voor een dee I genormeerd zijn. In een modulair sys

teem voor draaitafels zijn de afmetingen van de verschillende 

tafels genormeerd. Nadat echter de verschillende bewerkingsstati

ons zijn bepaald worden pas de bevestigingspunten aan gebracht 

(Rolke, artnr.8.). 

Hoofdstuk 3 

Het modulaire construeren als economisch aantrekkelijk vormge

vingsprincipe. 

De invoering van een modulair systeem lijkt op het eerste gezicht 

niet aantrekkelijk. Het heeft meestal tot gevolg dat een deel van 

het product assortiment herontworpen of misschien weI afgestoten 

moet worden. Het opdelen van producten is echter geen doel op 

zich. Economisch gezien kan het heel aantrekkelijk zijn voor 

zowel de producent als de gebruiker. Een fabrikant kan volgens 

het assemble-to-order principe gaan werken (Monhemius hfdst 6 

litnr.19). De productie afdeling kan door de eenvoudiger te 

voorspellen vraag grotere series maken. De modulen worden aIleen 

klantspecifiek samengevoegd. De klant kan hierdoor sneller 

geholpen worden. In dit hoofdstuk zal gezien van uit de producent 

en de gebruiker hier verder op worden ingegaan. 

3.1 De producent 

In eerste instantie gaat het hierbij om het afstemmen van de 

productie op vragen uit de markt. De voordelen van een modulair 

systeem, de doelen die bij de invoering nagestreefd dienen te 

worden, zijn weergegeven in tabel 1. In de dubbeIomlijnde velden 
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staan deze vermeld. In de bijbehorende rijen staat op welke 
wijze deze doelen bereikt kunnen worden. Hier volgen nu kort de 
voor- en de nadelen. 

voordelen: sneller leveren. 
toename van de seriegrootten • 
• inder ontwerp-inspanningen voor al gebouwde 
onderdelen. 

Opm. Bij Philips wordt daarnaast ook de eind-assemblage aanmerke
lijk vereenvoudigd. Er worden hier extra eisen gesteld aan 
de modulen. Zoals reeds is vermeld dienen de elementen 
onafhankelijk van de rest van de constructie, getest en 
afgesteld te kunnen worden. 

nadelen: opzetten van een modulairsysteem. 
verandering productie-organisatie. 
door een beperkt aantal basisonderdelen kan 
niet precies aan de wensen van de klant 
tegemoet worden gekomen. 

3.2 De gebruiker 

De kwal i tei t van de producten is over het algemeen beter. Er 
wordt gewerkt met beproefde seriematig geproduceerde onderdelen. 
De kwaliteit wordt hoofdzakelijk bepaald door de koppelingen 
tussen de diverse modulen. Wanneer het product tevens voor de 
gebruiker een modulair karakter heeft brengt di t voor hem de 
volgende voordelen met zich mee: 

de onderhoudbaarheid neemt toe. Een defecte module 
kan eenvoudig worden vervangen en "off line" 
worden gerepareerd. 
de modulaire opbouw maakt hergebruik van onderde
len eenvoudiger. Daarnaast geeft het uitbreidings-
en aanpassings-mogelijkheden. 

kortere levertijd. 
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Het modulair construeren heeft echter ook een nadelig effect voor 

de gebruiker nl.: 

Hoofdstuk 4 

door een beperkt aantal bouwstenen kan veelal niet 

exact aan zijn wensen tegemoet worden gekomen. 

Het modulair construeren in de praktijk. 

Over de werkwij ze van het construeren met behulp van standaard 

basiselementen is helaas weinig te vinden in de literatuur. Toch 

zal geprobeerd worden aan de hand van de studie van Olbertz 

(litnr. 15) een systematiek op te zetten voor het modulair 

construeren. 

Zoals bij elk project dat wordt uitgewerkt via de OPU-strategie 

(zie Bragt J. van litnr. 3) wordt gestart met een orienterende 

fase. 

O. Wanneer op een constructeursbureau een vraag binnen komt 

zullen allereerst de eisen en de wensen in overleg met de 

klant worden vastgelegd in een opdrachtsomschrijving. 

Als controle op de resultaten van de orientatie wordt de 

opdrachtsomschrijving voorgelegd aan de klant. Hiermee kunnen 

vervelende verrassingen betreffende de opdracht vermeden worden. 

Wanneer de klant accoord gaat kan beg onnen worden aan de 

planfase. Deze is onder te verdelen in een orienterend- (P.o.), 

plannend- (P.p.) en uitvoerend-deel (P.u.). Deze fasen van de 

planning zullen vervolgens een voor een aan de orde komen. 

P.o. In deze fase zal gezocht worden naar de mogelijke oplos

singen. Hiertoe wordt in het algemeen eerst het basisprin

cipe van het gevraagde product opgesteld. Di t kan worden 

weergegeven in een blokschakeling. In figuur 1 is dit gedaan 

voor een tafelbesturing. 

13 



Antrieb Drehlllhl- bzw. Umwandlung 
Schlitten und 

,....- Geschwindi~eils- i-- Rlchtungswandler I-- Drehbewegung In i--
SchlittenfOhrung ( Drehbewequng I wandler transl.8ewegung 

fig. 1 Basisprincipe voor een tafelbesturing. 

In de blokken zijn de middelen weergegeven waarmee de 

gewenste functies vervuld kunnen worden. Wanneer het 

basisprincipe bekend is kan worden gestart met het zoeken 

naar standaardmodulen die de vermelde functies kunnen 

uitvoeren. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de 

combinatie van de verschillende modulen onderling. Verder 

spelen onder meer capaciteiten, interfaces, kwaliteit, 

materiaal, volume, toepassen van extra verbindingselementen 

en dergelijke een roI. Steeds moet in het oog gehouden 

worden of de eisen van de klant bij het samenstellen van 

modulen worden vervuld. De verschillende middelen kunnen nu 

verdeeld worden in twee groepen te weten: de middelen 

waarvoor weI en waarvoor geen basiselementen voorhanden 

zijn. Dit alles resulteert in een soort morphologisch 

schema (zie figuur 2). Hierin kunnen open plekken voorkomen 

op plaatsen waar basiselementen ontbreken. Aan de hand hier-

van kunnen verschillende werkingsprincipes, 

functieschakelingen (zie figuur 2 onderaan), 

leid. 

-.. """" ._ .... , 
!...--H-H--H ~=- H'1':.:.-j 

de zogenaamde 

worden afge-

fig.2 bepaling van het werkingsprincipe. 
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P.p. In eerste instantie zullen de niet beschikbare modulen 

buiten beschouwing worden gehouden. Er zal geprobeerd 

worden, aan de hand van de in de opdrachtsomschrijving 

vermelde wensen, de best beschikbare basismodulenschakeling 

te vinden. Door elk element van een funktieschakeling ge

wogen te waarderen vormt de som over de elementen van een 

functieschakeling een indicatie voor de waardering. Een 

nadeel van deze manier van werken is dat er een subjectief 

resultaat wordt verkregen. Door de wensen in meetbare 

grootheden weer te geven zou dit vermeden kunnen worden. 

Subjectief is de aantrekkelijkste functie schakeling 

gekozen. In deze schakeling bevinden zich aIleen nog enkele 

niet ingevulde blokken afhankelijk van de beschikbare basis

elementen. De ontbrekende basiselementen zullen ontworpen 

moeten worden. De vraag doet zich nu echter voor of de 

gevraagde functie ook nog in andere machines zal terugkomen. 

Wanneer dit het geval is zal gekozen worden voor een 

functiegericht-basiselement, rekening houdend met de 

algemeen geldende interfaceafspraken. Het kan evenwel ook 

voorkomen dat het een sporadisch voorkomende functie is 

waarvoor in dat geval een specifieke oplossing veel 

aantrekkelijker is. 

P. u. Wanneer de nog ontbrekende delen zijn ontworpen kunnen de 

reeds bestaande basiselementen en de nieuw ontworpen delen 

worden samengevoegd, waarmee een totaal oplossing ontstaat. 

De verkregen constructie kan nu worden voorgelegd aan de klant. 
Deze kan indien nodig aan de noodrem trekken en het plan, de 

constructie, doen veranderen. Wanneer de klant tevreden is kan 

worden begonnen met de uitvoeringsfase. 

U. In de uitvoeringsfase wordt het plan uitgevoerd. De modulen 

worden uit het magazijn gehaald of zonodig gemaakt. Na 

controle en testen worden de modulen samengevoegd op de 

eindmontagelijn. 

Het hele proces is als flowchart weergegeven in figuur 3. 

15 
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Hoofdstuk 5 
De toepassing van de computer bii het modulair construeren 

Ook in de ontwerpafdeling heeft de computer zij intrede gedaan. 
Voornamelijk in de vorm van CAD ofwel Computer Aided Design. In 
de bouwkunde wordt het vooral gebruikt om een beter beeld te 
krijgen van een ontwerp. Daarnaast kan de CAD-informatie ook 
worden gebruikt om constructies door te rekenen. Door koppeling 
van een CAD-pakket aan een FEM (eindige elementen methode) pakket 
wordt di t in de werktuigbouw ook gedaan. In de electrotechniek 
worden met behulp van CAD printplaten ontworpen. De werktuigbouw
kundige constructeur gebruikt het vooral om aanpassingenaan te 
brengen aan bestaande producten naar wens van de klant. Er wordt 
in de werktuigbouw dan ook wel gesproken van draughting in plaats 
van design. Ontwerpen, iets nieuws bedenken, kan de computer nog 
niet. 

In de werktuigbouw hoopt men in de toekomst door CAD met allerlei 
andere pakketten te koppelen een vergaande automatisering door te 

voeren. Zover is het echter nog niet. Tot op heden is CAD alleen 
aantrekkelijk v~~r: 

aanpassingen, dat wil zeggen producten of systemen 
ontwerpen met bestaande of bekende elementen. 
variantenconstructie, bestaande producten in vorm of 
maat varieren om aan een gestelde vraag te voldoen. 
ontwerpen van analytisch niet beschrijfbare oppervlak
ken, bijvoorbeeld dubbelgekromde oppervlakken. CAD kan 
deze oppervlakken exact definieren en via een CAD-CAM 
koppeling kan een numeriek bestuurde freesbank deze 
vormen direct realiseren. 

De invoering van CAD heeft de constructeur gedwongen systemati
scher te werk te gaan. Het gebruik van standaard-onderdelen en 
constructies is meer in zwang gekomen. De ontwerpen worden zoveel 
mogelijk opgebouwd uit modulen die al eerder gebruikt en goed 
bevonden zijn. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat er een groter 
beroep wordt gedaan op de concentratie en de creativiteit van de 
constructeur. Daarnaast is het onderhouden van het modulair sys-
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teem een belangrijke taak geworden binnen de ontwerp afdeling. 

Bij het construeren moet de constructeur kunnen beschikken over 

een ruim assortiment basiselementen welke op een logische en 

overzichtelijke wijze is opgeslagen. Het opzetten van een der

gelijk data-base systeem, waaruit op eenvoudige wijze de beste 

kombinatie van modulen voor een bepaald probleem is vast te 

stellen, brengt nogal wat problemen met zich mee. 

Bij Philips is in 1981 gestart met een proef met het functie

zoek-systeem DIRECT ( Bragt, J van, litnr. 6). Het gaat hierbij 

echter om niet meer dan een zoeksysteem. De werkelijke informatie 

over de modulen is in een ander systeem ondergebracht. 

Beitz ( Hubka, V, WOK 14, 1987 artnr.4) heeft zich bezig gehouden 

met het selecteren van de beste variant uit een verzameling pro

ducten. Hij maakt hierbij gebruik van de gewogen-waarderingen 

methode. Dit leidt echter tot een subjectief resultaat. Voor het 

zoeken met behulp van de computer naar de beste combinatie van 

modulen is nog geen bruikbaar programma beschikbaar. 

Met UNIGRAPHICS levert het combineren van verschillende ontwerpen 

geen probleem Ope Het is net zoals de andere pakketten (AUTOCAD 

en MEDUSA) slechts een teken pakket. Het selecteren van de ver

schillende modulen blijft nog een taak van de constructeur. 

Hoofdstuk 6 

Conclusie. 

Het modulair construeren heeft vele aantrekkelijke kanten t.w.: 

- Productiviteit in de productie kan worden verhoogd, 

- Afhankelijk van bedrijfsvoering kan: 

- de levertijd afnemen, de gevraagde producten hoeven 

aIleen geassembleerd worden. 

- het risico van het fout plannen van de productie 

kleiner worden doordat de modulen op meerdere manieren 

te verwerken zijn. De kans op het incourant worden van 

de voorraad neemt af. 

18 



- Het creatieve vermogen van de constructeur wordt beter ge
bruikt. 

Het opzetten van een modulair systeem vereist echter nogal wat 
inspanning. Er moe ten standaard pakket basismodulen met eenduidi
ge interface afspraken worden ontwikkeld. Daarnaast vergt het een 
investering waarvan pas na verloop van tijd geprofiteerd kan 
worden.. Een bijkomend probleem is dat er geen goede methodes 
bestaan om uit een serie modulen de aantrekkelijkste kombinatie 
te selecteren. 

De CAD-pakketten zijn hiertoe nog niet in staat. Deze kunnen 
gebruikt worden om de verschillende moduul ontwerpen samen te 
voegen tot een product. 

In het algemeen wordt dan ook gewerkt met kleine overzichtelijke 
systemen waarbij bovenstaande problemen zich minder sterk voor 
doen. 
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