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ABSTRACT
The objective of this study is to develop a method to make the designers at ASML
already during the design process aware of elements that might cause high production
costs. The costs of a product is the sum of three components: material costs, machining
costs and costs of final processing. The costs of the material and final processing can
(relatively easily) be estimated. A programme is used which combines information from
a database with the size, surface and weight of the product. However it is difficult to
generate an accurate and reliable estimate of the machining costs. This research paper
describes five methods that were examined to estimate machining costs.
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VOORWOORD
Voor u ligt het rapport dat ik ter afsluiting van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan
de Technische Universiteit Eindhoven geschreven heb. Dit rapport is het resultaat van
mijn afstudeerproject bij ASML te Veldhoven. Van september 2001 tot mei 2002 heb ik
mogelijkheden onderzocht om constructeurs reeds tijdens het ontwerpproces te
attenderen op factoren die kunnen leiden tot hoge kosten bij het vervaardigen van een
product.
De kosten van de producten werden in het verleden van ondergeschikt belang
verondersteld, ten opzichte van te realiseren functies. Constructeurs werden dan ook
niet gestimuleerd om tijdens het ontwerpen op kosten te letten. Indien de constructeurs
reeds tijdens het ontwerpproces een schatting van de kosten zouden hebben, kan nog
naar een alternatief worden gezocht. De constructeur, gericht op een optimale
functievervulling, moet zich aanwennen om bij het evalueren van alternatieven zich ook
te laten leiden door kostenafwegingen.
De eindrapportage van het project bestaat uit dit verslag, de apart bijgevoegde bijlagen
en een Cd-rom met daarop het ontwikkelde programma om materiaal- en
nabewerkingskosten mee te berekenen. Opgemerkt moet worden dat het programma
alleen werkt indien er een koppeling met Unigraphics is gelegd en er ook een database
met kostengegevens beschikbaar is. Op de Cd-rom is bovendien een handleiding bij
het betreffende programma, het verslag en de bijlagen opgenomen.
Ter afsluiting van dit voorwoord wil ik een woord van dank richten aan de mensen die
ervoor gezorgd hebben, dat ik dit afstudeeronderzoek met een goed resultaat heb
kunnen afronden. In de eerste plaats wil ik mijn eerste begeleider van de universiteit,
de heer Van Mal, bedanken voor de prettige samenwerking, kritische houding en goede
begeleiding. Ook wil ik mijn tweede begeleider, de heer Van Winkel, danken voor zijn
bijdrage. Hetzelfde geldt voor Arthur en Parcifal voor het doorlezen van het verslag en
het geven van taalkundige tips.
Verder wil ik mijn collegae van de afdeling Handling & Transport hartelijk danken voor
de prettige werksfeer gedurende de afgelopen negen maanden. Ik heb een plezierige
tijd bij ASML gehad, mede dankzij hun steun en de verfrissende wandelingen tijdens de
pauze. Ook wil ik Han Haverkorn bedanken, die mij heeft aangetrokken voor dit
interessante project. Verder wil ik ook mijn bedrijfsbegeleider Jan Miedema bedanken
en tenslotte Hein Reinders, aan wie ik ook veel steun heb gehad bij het uitvoeren van
dit project.
Nicole Kamphuis
Eindhoven, Mei 2002

N.B. De in dit verslag gebruikte afkortingen en ASML-termen, worden in de begrippenlijst (op
pagina xx en xxi) toegelicht. De eerste keer dat een dergelijk woord gebruikt wordt staat
het schuin gedrukt en staat er een sterretje bij het woord. Voorbeeld*
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SUMMARY
The goal of this graduation project is develop a tool, which can generate estimated
costs of parts, to provide cost information for designers. The project is carried out within
Mechanical Development. This department is in charge of the development of the
mechanical parts of the ASML machines. ASML did not pay much attention to cost of
goods in the past. Till 2000 the return-on-investment of a machine for a customer was
very short (only a few months) since the newest technology made it possible for the
customer to produce the newest integrated circuits (chips). With those IC's a big profit
could be generated. For this reason the time-to-market had to be short and the ASML
machines had to be reliable. The purchase costs are less important.
The objective of this study is to develop a method to support designers at ASML
already during the design process to pay attention to manufacturing aspects that cause
high costs when fabricating the product. Since parts are manufactured multiple times it
is essential that they are not, beside imposed functional requirements, more expensive
than necessary designed. To realise this, the designer should have insight in
manufacturing costs. In this stage it is still possible to find an alternative design. The
designer, whose prime priority is to accomplish an optimal function of the part, should
get used to also pay attention to evaluating the alternatives of designs with respect to
cost aspects.
The costs of a product are defined in the Product Creation Process. In ASML a lot of
different disciplines are involved in this process (figure s1). Firstly, in the beginning of
the project (main point at SPS - SDS phase (1)), essential parts of the costs are
defined. At this point the specifications of the whole system is determined. It is
important that the specifications are not too tight, since this usually will cause an
expensive product. The specifications of a part determine the technological needs,
which are highly related with the costs. At the EPS - EDS phase (1) this principe is
repeated. The determined demands are stipulations for the designers further on in the
1
PRS

SPS

1
SDS

EPS

2
EDS

Design

Proto

Pilot

Figure s1 Product Creation Process

PCP.
The designers have quite an influence on the costs of a product, since they determine
the product geometry. This is at the EDS - design phase (2) in the PCP. The shape and
geometry of the construction is very important since this provides the information to
choose the manufacturing processes and the kind of material. So although already
quite some stipulations have been made for the designers, they still have a lot of design
freedom concerning alternatives, solutions and costs.
A quick scan with ten designers has proved that the designers have difficulties with
estimating costs. They know the processes that are needed to manufacture a certain
product, but they can't tell the cost. And to make a split in material costs, machining
costs and costs of finishing processes causes even more problems for the designers.
Designers are not expected to pay attention to costs, nor are they supported to improve
their cost awareness. The tool to be developed should provide insight information in the
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factors that increase costs, so the designers get information about what is expensive in
the manufacturing phase.
The short version of the problem definition of the graduation assignment is states as:
The search for a tool to improve the cost awareness of the designers. The tool
should be generate estimated costs of parts, with the focus on milled parts.
The deliverable of the project is a method which can estimate the costs of a certain
product, without the need for much knowledge of manufacturing processes. Criteria the
tool can be judged on are:
- time of the designer to use the tool;
- time needed to realise the method;
- the accuracy of the estimation;
- the way how the estimated price is established (what are cost increasing factors);
- the simplicity for the designer to use the tool.
The cost of a product is the sum of three components: material costs, machining costs
and costs for final processing. These three components are used during the research
for the tool searched for. First, the method to calculate material costs and the costs of
finishing processing are explained. How to estimate the costs of machining is explained
last, this is the hardest component to estimate.
The material costs can (relative easily) be estimated with a software program. The
program compares the dimensions of the product with information from a database.
This database is filled with all possible raw materials, which are available on the market,
from different suppliers, including all possible shapes, sizes and prices. The output of
the program is not only price information about the material that suits the part best
(which is not always the cheapest), but it shows also alternative materials.
Also relative easily, the total costs of finishing processes can be calculated with a
simple program. The costs for final processing depend strongly on the size and on the
weight of a product. For most final processes, the costs can be included in a database.
A program combines information from then database with the size, surface and weight
of the product.
It is difficult, to calculate the costs of machining. Even generating estimations is hard,
this is why the project is focussed on this topic. Using first statistics estimations have
been generated. A formula has been generated with parameters, which are found by
analysing historical cost information from the Cost Engineers of ASML. The parameters
had to be available via Unigraphics. In this way, without much effort from the designers,
a price automatically can be calculated. Parameters which are suitable to use in this
investigation are the number of features, the milling volume, the product volume, the
circumscribed block and the product area.
Scatterdiagrams are used to conclude which parameters have a strong correlation with
machining costs and are useful to include in the formula. Only the circumscribed block
turned out to have a slight relation with the machining costs. With the other four
parameters fifteen formulas can be generated. Automatically the values of the
parameters are calculated by using an Excel module (LINEST). By filling in new values
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of the parameters, the estimated cost for a certain product is calculated. The formula
with milling volume (MV) and the number of features (NF) for example looks like
formula S1. The relation of the MV (first variable) and NF (second variable) of one
hundred products are compared with the (historical) machining costs of one hundred
products, to realise formula S2.
Y = m1 x MV + NF (+ constant)

S1

Y = 0,391 x MV + 4E-06 x NF – 25,21

S2

The so-called 'F-test', 'T-test' and the average deviation of the estimated cost and the
PP3 price are used to test all fifteen formulas. Though the formulas are statistically
accepted, there are too many and too large exceptions. The average deviation is
acceptable, but the extreme exceptions make the method useless, since designers
don't know when they are dealing with an exception. The model has to be improved
dramatically to increase the accuracy.
Next attempt was to increase the accuracy by dividing the products at three categories
of materials. The hardness of materials can have an influence on the machining time,
which is needed to remove one mm3 of material. Three categories are formed, with
information from the modelshop from ASML: Very good to machine, hard to machine or
in between. Again the fifteen formulas are tested, with the products within those three
categories. Unfortunately hardly any improvement has been realised.
Finally the fifteen formulas are tested with a new list of products, with divergent factors.
This time the products were not chosen a-select, like before, but extreme big and small
products, very expensive and cheap products, and products with a small or huge metal
removing operation volume, et cetera. When the fifteen formulas were tested with the
new list still no improvement was realised.
The used methods in this research to estimate machining costs using statistics, turned
out not to lead to accurate cost estimations. The average deviations were not that bad,
but the exceptions where sometimes very high and unpredictable. Since designers
don't know when a product is an exception, these methods are not accepted for the
purpose to provide estimated costs for the designers. Besides this, statistics is perhaps
not the best method to help the designers develop feeling for costs, since the designers
don't see how a price is established.
Since the investigated possibilities to estimate machining costs with statistics do not
meet certain requirements, other methods are examined which might lead to more
accurate estimations. Those methods are the so-called MaFa method, classification
systems, decision diagrams and feature recognition (Tecnomatix).
MaFa method: This method uses a spreadsheet where the designer has to judge
different influence factors for the machining costs of a product. The designers have to
recognise the different features and the number of features, which are present in their
design. Also decisions concerning factors like the stability, accuracy, et cetera are
requested for. Those factors, which have a big influence on the costs, are valued with a
weight. By multiplying those factors, a general "Maakbaarheids Factor" is generated. By
multiplying the standard time of a feature with the MaFa of that feature, the total
manufacturing time can be calculated. The total machining costs is the multiplication of
the standard time with an hourly rate.
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Classification systems: Research is done to generate a classification system, which
can indicate the cost category of a certain product. With a classification system groups
of similar drawings, machining plans and workpieces can be clustered. The designers
are able to use the similarity of objects and experience of the past. Another way to
generate estimated costs with use of classification systems is to find a similar product,
and then judge if the new product is easier to manufacture or that the new product
geometry is more difficult and extra costs have to be added.
Decision diagrams: The diagrams are a variant of the MaFa spreadsheet, but
presented in a more surveyable form. By answering questions one by one, the
designers will find a way through the programmed decision diagrams. The designers
have to recognise the different features in their design. For every feature a number of
factors have to be determined. The last step is to judge the factors of the so-called
features that influence the costs, like tolerances, stability, et cetera. Those factors are
multiplied with the (standard) prices from the features (which are stored in a database).
The price increases by additional charges of certain undesirable factors. At the end the
designers get an overview with price information about every feature in four categories.
By clicking on a feature, an explanation appears about how the price of that specific
feature has been established.
Feature recognition (Tecnomatix): eMPower can read an Unigraphics file and can
suggest a detailed proposal how, and with which machining processes, the product has
to be manufactured. Seventy features are in a standard database, extra features can be
added by the user. After a feature is defined, a fixture in the machine has to be chosen.
Next step is to decide, which tools and which processes are needed for manufacturing
the product. The software calculates the time that will be needed to generate the
product and to remove the superfluous material. By adding all times from the different
features and multiplying with an hourly rate to this time, the total machining process
time is calculated. It is possible to improve the effort/ yield ratio when only the first part,
feature recognition, is used and "do and don't" rules are compared with the geometry of
the product. The software should point out product geometry that has offended against
certain go & don’t rules. The complex databases with tools and processes are not
needed in this approach.
Five methods are investigated to estimate costs of machining costs. For these methods
the advantages and disadvantages are discussed now. The preferred sequence of the
methods is the following:
1. Decision diagrams. The strongest point of this method is that the way in which the
cost calculation is established is very obvious. It has the additional advantage that
the method calculates relatively accurate (is the product more or less expensive
when this feature is changed?). A disadvantage of this method is that the designers
have to recognise all features in their designs. This eventually can be improved
when automatic feature recognition is possible.
2. MaFa method. This method takes time since a complete (confusing) spreadsheet
has to be filled in. But since the designers are confronted with cost increasing
factors it could be a useful tool for training. The relative price is quite accurate, the
absolute price (compared with the PP3 price) not at all. The way in which the price
is established is very obvious for the designers and also the cost increasing factors
can be recognised easily by the designers.
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3. Feature recognition. This method is probably an interesting option for the future,
but the method has first to be further developed. Now, only someone who has
knowledge about metal removing operations and software can use the current tool.
A lot of steps of the software have to be checked. Besides this, the filling of the
database with information about machining processes, tools, et cetera takes a lot of
time (about two men/ years). If the database is up to date a quite accurate price can
be estimated.
4. Classification systems. This method requires too much effort of the designers. It
takes quite some time to fill in 14 characteristics for every product. Beside this
aspect there is another even more important disadvantage: the output of the
classification is only a cost category of the product and not an accurate price. And
no information is provided how the price is established.
5. Statistics. According to this research project the results of the output using
statistics are not accurate at all. The average deviation is acceptable, but since
many extreme exceptions occur, the calculation is unreliable. The designers don't
get insight information how a price is established. A big advantage of this method
for the designers is that it would take hardly any time, since the necessary
parameters are automatically generated out of UG and the results are calculated
automatically with a program.
Conclusions
1. Currently the designers of ASML are not aware of costs.
2. Products are designed more expensive then necessary.
3. Designers pay more attention at the functions of a product then at cost aspects and
the designers don’t know what is expensive in the manufacturing phase.
4. Material costs and costs of finishing processes can be calculated automatically with
a program.
5. The method of decision diagrams seems the best method to estimate machining
costs.
Recommendations
1.
2.
3.
4.

Continue the investigation of a method to estimate machining costs.
Buy or develop software to recognise features.
Creed the need by the designers for a cost estimation tool.
Three points of interest to improve the cost awareness of the designers are:
- determine targets for parts (generated by a cost breakdown of a machine);
- involvement of the management;
- time to redesign when necessary.
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SAMENVATTING
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd binnen de afdeling Mechanical Development. Deze
afdeling is verantwoordelijk voor het ontwerpen van mechanische onderdelen van
ASML-machines. Het project is er op gericht geweest om een methode te ontwikkelen
die de constructeurs in staat moet stellen om tijdens het ontwerpproces ook
kostenafwegingen te kunnen maken. Tijdens het ontwerpen moet ook rekening worden
gehouden met standaard maten van materiaal, consequenties van gestelde toleranties,
moeilijk te fabriceren delen, bewerkingsmethoden, et cetera. Bepaalde bewerkingen
brengen immers hoge kosten met zich mee. Om te realiseren dat de constructeur reeds
tijdens het ontwerpproces rekening houdt met de kosten, moet hij inzicht hebben in de
factoren die het ontwerp duur maken bij de vervaardiging. In dit stadium kan immers
eventueel nog naar een herontwerp worden gezocht. De constructeur, die een optimale
functievervulling voorop stelt, moet zich aanwennen om zich ook te laten leiden door
kostenafwegingen.
De kosten van de producten waren in het verleden van ondergeschikt belang
verondersteld, ten opzichte van te realiseren functies. Het feit dat de machines snel op
de markt werden gezet en zeer betrouwbaar zijn, vond de klant belangrijker dan de
aanschafkosten. Tot het jaar 2000 was de terugverdientijd van een dure ASML-machine
altijd zeer kort, aangezien de klant in staat was om de nieuwste IC’s te maken, met
hierop een zeer grote winstmarge. Dit heeft ertoe geleid dat kosten binnen ASML van
ondergeschikt belang zijn ten opzichte van de snelheid van productontwikkeling en de
kwaliteit.
De kosten van een product worden in het ontwerpproces bepaald. In het Product
Generatie Proces binnen ASML zijn verschillende afdelingen en mensen betrokken (zie
figuur s2). Ten eerste wordt in de begin fase van het ontwerpproces (zwaartepunt in de
SPS – SDS fase (1)) een essentieel deel van de kosten vastgelegd. Hier bepaalt men
immers de waarde van het totale systeem. Het is belangrijk dat de functievervulling niet
te zwaar wordt aangezet, aangezien dit kan doorschieten in een te duur product. De
gestelde eisen bepalen grotendeels de technologische keuzes die op hun beurt een
grote invloed uitoefenen op de kosten. Bij EPS – EDS fase (1) herhaalt dit principe zich.
De vastgestelde eisen resulteren in randvoorwaarden voor de constructeurs.
1
PRS

SPS

1
SDS

EPS

2
EDS

Ontwerp

Proto

Pilot

Machine

Figuur s2 Ontwerpproces

De constructeurs bepalen ook voor een groot deel de kosten van het ontwerp,
aangezien zij de productgeometrie bepalen. Dit gebeurt in het ontwerpproces bij de EDS
– ontwerp fase (2). De uitvoeringsvorm is belangrijk aangezien die de bewerkingen en
het soort materiaal bepaalt. Er is al een groot aantal randvoorwaarden en daarmee
kosten bepaald, maar binnen deze randvoorwaarden kunnen er nog steeds allerlei
verschillende oplossingen gekozen worden.
Hiermee is aangetoond dat de constructeurs inderdaad invloed op de kostprijs hebben.
Uit een oriënterend onderzoek onder de constructeurs is echter gebleken dat ze
momenteel weinig gevoel voor de kosten hebben en evenmin inzicht in de cost drivers.
Behalve dat constructeurs niet op kostenaspecten worden afgerekend worden ze ook
niet ondersteund om kostenbewust te ontwerpen. Een te genereren hulpmiddel zou de
constructeurs inzicht moeten geven in de factoren die de kostprijs beïnvloeden.
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De opdrachtformulering ziet er (verkort weergegeven) als volgt uit:
“Onderzoek naar hulpmiddelen ter versterking van het kostenbewustzijn van de
constructeur door middel van het genereren van kostenschattingen van
onderdelen, toegespitst op freesdelen.”
Er is getracht een methode te ontwikkelen waarbij weinig tot geen kennis van
maaktechnieken is vereist en met een minimum aan informatie een kostprijs kan worden
bepaald. Mogelijke criteria te stellen aan de kostenschattingsmethode zijn:
- tijd die het gebruik van de methode de constructeur kost;
- de tijd die nodig is om het hulpmiddel te realiseren;
- de nauwkeurigheid van het hulpmiddel;
- de onderbouwing van de prijs;
- de eenvoud in gebruik voor de constructeur.
De opbouw van de kostprijs van producten op onderdeelniveau is opgedeeld in drie
delen: materiaal-, bewerkings- en nabewerkingskosten. Bij het realiseren van een
kostenschattingsmethode is deze driedeling ook gehandhaafd. Eerst wordt toegelicht
hoe de materiaal- en de nabewerkingskosten zijn aangepakt. De bewerkingskosten
worden het laatste behandeld, aangezien deze kosten het moeilijkste te schatten zijn.
Bij het berekenen van de materiaalkosten worden de afmetingen van het product met
behulp van een programma vergeleken met informatie in een database. In de database
staan alle mogelijke uitgangsmaterialen die op de markt zijn met de verschillende
prijzen. De output van het programma is prijsinformatie over de meest geschikte
materialen. Naast de goedkoopste optie worden ook enkele alternatieven aangereikt.
De nabewerkingskosten hangen sterk af van de afmeting (oppervlakte) en het gewicht
van het betreffende product. Voor de meeste nabewerkingen geldt dat in een database
de kosten voor de nabewerking opgenomen kunnen worden. Wederom kunnen met
behulp van een eenvoudig programma de totale kosten voor de benodigde nabewerking
worden berekend.
De bewerkingskosten tenslotte zijn het moeilijkste te berekenen en op deze kosten wordt
het onderzoek dan ook toegespitst. In eerste instantie is geprobeerd de
bewerkingskosten te schatten met behulp van statistiek. Door met parameters, die
middels een statistische analyse op historische kostengegevens gevonden zijn, een
formule op te stellen, zouden de bewerkingskosten geschat moeten kunnen worden. De
parameters die in de formule worden opgenomen moeten automatisch uit Unigraphics
geladen kunnen worden. Op deze manier krijgt de constructeur namelijk volledig
automatisch een kostprijs berekend. Paramaters die geschikt zijn, zijn: het aantal
features, het verspaanvolume, het product volume, het omgeschreven blok en het
product oppervlakte.
Met behulp van scatterdiagrammen is vastgesteld welke parameters een correlatie met
de bewerkingskosten vertonen en dus zinvol zijn om in een formule op te nemen. Alleen
het omgeschreven blok bleek te weinig invloed op de bewerkingskosten te hebben. Met
de andere vier parameters zijn formules opgesteld. Door historische kosten gegevens en
de waarden van de paramaters in LINEST (een rekenmodule in Excel) in te vullen,
worden automatisch de waarden van de variabelen in de formules berekend. De formule
met het verspaand volume (VV) en het aantal features (AF) ziet er bijvoorbeeld uit als de
formule S1. Het VV wordt als eerste variabele genomen en het AF als tweede. Voor de Y
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worden de bewerkingskosten van de PP3 prijs ingevuld. Indien dit voor de honderd
producten wordt gedaan komt de formule S2 tot stand.
Y = m1 x VV + m2 x AF (+ constante)

S1

Y = 0.391 x VV + 4e – 06 x AF - 25,21

S2

De formules worden met behulp van de F-toets, de T-toets en de gemiddelde afwijking
(tussen de geschatte waarde en de PP3 prijs) getoetst of ze voldoen. Het resultaat van
een geschatte prijs van de bewerkingskosten met deze parameters in de formules is
slecht. Hoewel de formules wiskundig gezien geaccepteerd worden, zijn ze niet
nauwkeurig genoeg om aan de constructeur aan te bieden. De gemiddelde afwijking is
nog acceptabel, maar er zijn te veel en te grote uitschieters die de betrouwbaarheid van
de methode wegnemen. Het model zal drastisch aangepast moeten worden om de fout
te verkleinen en de nauwkeurigheid te verhogen.
Vervolgens is geprobeerd de nauwkeurigheid van de formules te verhogen door de
producten in te delen op verspaanbaarheid (materiaalklassen). De hardheid van
materialen kan invloed uitoefenen op de tijd die nodig is om een mm3 te verspanen.
Indien het verspanen van een grondvorm langer duurt, is het ook duurder. Met hulp van
de modelshop van ASML zijn de materialen verdeeld over drie klassen. Opnieuw zijn
diverse formules gevormd en getest, binnen die drie categorieën. Helaas bleven de
schattingen met behulp van de formules grote uitschieters bevatten.
Tenslotte zijn de reeds opgestelde formules getest met een nieuwe lijst producten met
uiteenlopende factoren. Dit keer werden de producten niet aselect geselecteerd zoals de
vorige twee keren, maar werd er juist select producten gekozen, met extreem grote en
kleine producten, extreem dure en hele goedkope, met een zeer groot en juist een heel
klein verspaand volume, et cetera. Bij het testen van de formules bleek echter dat er nog
weinig verbetering gerealiseerd was.
De in dit onderzoek gebruikte methode om met behulp van statistiek een nauwkeurige
schatting te doen van de bewerkingskosten leidt helaas niet tot het gewenste resultaat.
De gemiddelde afwijking is groot maar nog redelijk (56 %), maar er zijn grote uitschieters
(450 %) die er toe leiden dat de methode ongeschikt is. De constructeurs weten immers
niet of ze met een uitschieter of nauwkeurig getal te maken hebben. Statistiek is
misschien toch niet zo’n goede methode om kostenschattingen mee te doen.
Constructeurs krijgen geen inzicht hoe een prijs tot stand komt. Ze moeten er blind op
vertrouwen. Dan moet de schatting erg nauwkeurig zijn en in ieder geval geen grote
uitschieters bevatten, aangezien ze niet weten wanneer er sprake is van een uitschieter.
Aangezien de in dit project onderzochte mogelijkheden om met statistiek
bewerkingskosten te schatten niet voldoen, zijn andere methoden onderzocht die er
wellicht wel toe kunnen leiden dat constructeurs inzicht in de kosten krijgen. Deze
methoden zijn Maakbaarheids Factoren, classificatiesystemen, beslissingsdiagrammen
en featureherkenning.
MaFa methode: Deze methode houdt in dat met behulp van Maakbaarheids Factoren
de bewerkingskosten worden geschat. De constructeurs herleiden hun ontwerp tot
diverse grondvormen en vullen (in een spreadsheet) het aantal en de soorten
grondvormen in die in hun ontwerp aanwezig zijn. Ook worden uitspraken gevraagd met
betrekking tot factoren als de nauwkeurigheid en stabiliteit van het product. Deze maaken kostenbepalende criteria worden met een factor gewaardeerd en gecombineerd tot
een Maakbaarheids Factor door ze met elkaar te vermenigvuldigen. Door de
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standaardtijd van een grondvorm te vermenigvuldigen met de maakbaarheidsfactor
wordt de totaal benodigde maaktijd berekend. Door deze tijd met een uurtarief te
vermenigvuldigen worden de kosten berekend.
Classificatiesystemen: Getracht is om met behulp van classificatiesystemen een
systeem te bedenken dat een uitspraak doet in welke categorie (en dus prijsklasse) een
product valt. Door middel van classificatiesystemen kunnen groepen gelijksoortige
tekeningen, bewerkingsplannen en werkstukken worden gegroepeerd. De constructeur
wordt zo op een eenvoudige wijze in staat gesteld de gelijksoortigheid van objecten te
gebruiken. Aan elke klasse, gevormd door bepaalde combinaties van getallen, kunnen
kosten of kostenfactoren worden verbonden. Indien een (nieuw) product een bepaalde
combinatie heeft, valt het in een van deze kostencategorieën. Een andere manier om
met behulp van classificatiesystemen tot kostenschattingen te komen, is door te kijken
op welk product het nieuw ontworpen product lijkt en hier kosten bij te tellen of af te
trekken afhankelijk of het nieuwe product een moeilijkere of eenvoudigere te genereren
productgeometrie heeft.
Beslissingsdiagrammen: Deze diagrammen zijn een variant op de MaFa spreadsheet,
in een overzichtelijkere vorm gepresenteerd. Door steeds een vraag te beantwoorden,
doorlopen de constructeurs de geprogrammeerde beslissingsdiagrammen. De
constructeur beantwoordt eerst drie algemene vragen. Vervolgens geven de
constructeurs aan welke grondvormen met welke kenmerken zij in hun ontwerp
herkennen. Tenslotte kennen ze factoren toe aan de grondvormen die de kostprijs
beïnvloeden door informatie over de toleranties en stabiliteit en dergelijke te verstrekken.
De (standaard)prijzen per grondvorm zijn in een database opgenomen. Deze prijs wordt
verhoogd door toeslagen toe te kennen indien de eisen met betrekking tot de toleranties
hoog zijn, het product instabiel is, et cetera. Uiteindelijk krijgt de constructeur een
overzicht met de totale kostprijs verdeeld over de vier categorieën grondvormen (intern
rond, intern vlak, extern rond, extern vlak). Door op een grondvorm te klikken verschijnt
er informatie over hoe de prijs van die specifieke grondvorm opgebouwd is.
Feature herkenning Tecnomatix: eMPower kan een Unigraphics-file interpreteren en
een gedetailleerd voorstel doen voor de bewerking van een product met behulp van een
aantal features. Er zijn zeventig standaard features aanwezig in de database, anderen
kunnen door de gebruiker worden toegevoegd. Nadat het product in features is
gedefinieerd, moet een opspanning worden gekozen. Vervolgens zoekt de software in
een uitgebreide database naar bewerkingen en gereedschappen waarmee overtollig
materiaal kan worden weggenomen, totdat het gewenste product overblijft. Van deze
bewerkingsbanen worden de tijden gemeten. Door deze tijden op te tellen wordt de
totale bewerkingstijd voor het product berekend (en dus de kosten). Het is mogelijk om
de inspanning/ opbrengst verhouding te verbeteren door alleen de featureherkenning te
gebruiken en daarop enige 'do and don't '-regels toe te passen. De uitgebreide
databases zijn dan niet meer nodig. Zo zouden gaten met een extreme lengte/
diameterverhouding opgelicht kunnen worden, pockets zonder afronding gedetecteerd
en ter discussie gesteld kunnen worden, et cetera.
Kostenschatting van bewerkingskosten is op vijf methoden onderzocht. Per methode
worden nu de voor- en nadelen aangegeven. De voorkeursvolgorde van methoden om
bewerkingskosten mee te schatten is als volgt:
1. Beslissingsdiagrammen. Het sterke punt van deze methode is dat de opbouw van
de kostprijs erg duidelijk is. Bovendien is de methode relatief gezien erg nauwkeurig
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(wordt iets duurder of goedkoper door deze wijziging). Een nadeel van de methode is
dat de constructeurs het product tot in de grondvormen moeten herleiden. Dit kan
eventueel verholpen worden door automatische feature herkenning.
2. Ma Fa bladen. Al kost het invullen van een spreadsheet veel tijd en is het enigszins
onoverzichtelijk, de constructeur wordt wel geconfronteerd met kostenverhogende
factoren. De relatieve prijs is nauwkeurig, de absolute prijs (vergeleken met PP3
prijzen) echter niet. De opbouw van de prijs is erg duidelijk en ook zijn de
kostenverhogende factoren herkenbaar.
3. Feature herkenning (eMPower). Dit is wellicht een goede optie in de toekomst,
maar moet eerst verder ontwikkeld worden. De methode kan nu alleen gebruikt
worden door iemand die èn veel kennis van verspanen heeft èn het een en ander van
software af weet. Het vullen van de databases met informatie over bewerkingen,
gereedschappen, verspaansnelheden, et cetera kost veel tijd (circa 2 man/ jaar).
4. Classificatiesysteem. Deze methode zou de constructeurs erg belasten. Het werken
ermee is ingewikkeld (veertien getallen aan het werkstuk toekennen) en zou veel tijd
kosten. Bovendien is de output slechts een kostencategorie waar het product invalt
en geen nauwkeurige prijs en wordt er ook geen onderbouwing van de kostprijs
gegeven.
5. Statistiek. Volgens dit onderzoek zijn die prijzen (de uitkomsten) die met statistiek
berekend worden erg onnauwkeurig. De constructeurs zien niet hoe een prijs tot
stand komt. Wel is het zo dat de methode de constructeurs weinig tijd zou kosten,
aangezien de benodigde parameters automatisch uit UG gelezen kunnen worden.
Conclusies
1. De constructeurs zijn momenteel niet kostenbewust.
2. Producten worden duurder dan noodzakelijk geconstrueerd.
3. Constructeurs zijn gericht op de functievervulling van het product en hebben geen
inzicht in cost drivers. Ze hebben dus een hulpmiddel nodig.
4. Materiaal- en nabewerkingskosten kunnen automatisch berekend worden.
5. De methode met beslissingsdiagrammen lijkt de beste manier om bewerkingskosten
te kunnen schatten.
Aanbevelingen
1.
2.
3.
4.

Verder gaan met onderzoek naar bewerkingskosten.
Realiseren dat over de techniek 'feature herkenning' beschikt kan worden.
Een draagvlak onder de constructeurs creëren voor kostenschattingsmethode.
Drie aandachtspunten om te bereiken dat constructeurs kostenbewuster gaan
ontwerpen, zijn:
- targets op onderdeelniveau (hiervoor moeten kostenbreaksdowns van machines
gemaakt worden);
- betrokkenheid van het management;
- indien nodig tijd om een onderdeel te herontwerpen.
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INLEIDING
De opbouw van dit verslag ziet er als volgt uit: In het eerste hoofdstuk wordt het
referentiekader geschetst waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Er wordt ingegaan
op achtergrondinformatie betreffende ASML, de probleemachtergrond waaruit de
afstudeeropdracht voortvloeit en de voorlopige opdrachtformulering. Ook wordt in dit
eerste hoofdstuk de aanpak van het project beschreven.
Hoofdstuk twee behandelt het doel van kostenschatting, het integraal ontwerpen en het
construeren op maakbaarheid. Verder wordt in dit hoofdstuk het ontwerpproces van
ASML beschreven. Er is ook een sub-paragraaf over herontwerpen opgenomen.
Tenslotte wordt op het beïnvloeden van de kostprijs ingegaan en wat het aandeel van
freesonderdelen in de totale kostprijs van een machine is.
Het derde hoofdstuk gaat in op de cost awareness binnen ASML. Met behulp van drie
aandachtspunten wordt dit onderwerp toegelicht. Vervolgens wordt de functie van de
constructeurs toegelicht en wordt vastgesteld hoeveel gevoel de constructeurs voor de
kostprijs hebben. Paragraaf 3.5 behandelt de verschillende mogelijkheden die er zijn
om het kostenbewustzijn te vergroten. Tenslotte wordt in de laatste paragraaf van dit
hoofdstuk de afstudeeropdracht afgebakend en is de definitieve opdrachtformulering
opgenomen.
In hoofdstuk vier komen materiaal-, bewerkings- en nabewerkingskosten aan de orde.
Bij het realiseren van een kostenschattingsmethode is ook deze driedeling gebruikt.
Eerst worden echter nog mogelijk te stellen eisen aan de kostenschattingsmethode
toegelicht. In respectievelijk paragraaf 4.3 en 4.5 worden de materiaal- en
nabewerkingskosten besproken. Ook wordt hier het programma voorgesteld dat beide
kostencategorieën kan berekenen. De bewerkingskosten vragen om een aparte
beschouwing. Deze kosten worden in dit hoofdstuk dan ook slechts kort besproken,
aangezien er twee aparte hoofdstukken (vijf en zes) aan gewijd worden.
In hoofdstuk vijf is uiteengezet hoe met behulp van statistiek geprobeerd is om
bewerkingskosten te schatten. Het plan was om met een aantal parameters (die
automatisch uit UG te halen zijn), een formule op te stellen aan de hand van historische
gegevens. Door nieuwe waarden van parameters in de formule in te vullen kan dan een
kostprijs berekend worden. In dit hoofdstuk worden verschillende formules opgesteld en
vervolgens getoetst met de F-toets, T-toets en gemiddelde procentuele afwijking.
Hoofdstuk zes behandelt vier andere methoden waarmee getracht is de
bewerkingskosten te schatten. Achtereenvolgens worden besproken: Maakbaarheids
Factoren, classificatiesystemen, beslissingsdiagrammen en feature herkenning. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van voor- en nadelen per
oplossingsrichting.
Hoofdstuk zeven gaat in op het resultaat van het afstudeeronderzoek. Hierbij wordt
zowel op de materiaal- en nabewerkingskosten, als op de bewerkingskosten ingegaan.
Vervolgens wordt het programma voor materiaal- en nabewerkingskosten geëvalueerd.
Tenslotte wordt in de laatste paragraaf het implementatieplan voor dit programma
behandeld.
Ter afsluiting van dit verslag worden in hoofdstuk acht de belangrijkste conclusies van
dit afstudeeronderzoek op een rij gezet. Bovendien wordt een viertal aanbevelingen
gedaan.
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LIJST MET BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN
ASML

Advanced Semi-conductor Materials Lithography (Voorheen was dit de
betekenis van de afkorting. Sinds de fusie met SVG dekt dit echter de
kernactiviteiten van het bedrijf echter niet meer. Nu heeft de afkorting ASML
zelf geen betekenis meer, maar is het nog wel de bedrijfsnaam.)
CAD
Computer Aided Design - Ontwerpen met behulp van de computer.
CE
Cost Engineer (zie Cost Engineering)
CNC
Computer Numerical Control - Methode om computerinstructies over te
brengen aan bijvoorbeeld frees- en draaibanken en robots.
COG
Cost of Goods - De kosten van een eindproduct, bestaande uit de kosten van
de inkoopdelen door ASML, inclusief arbeidskosten bij ASML en enkele
toeslagen, exclusief Cost of Sales (waar onder ook transportkosten) en
exclusief Ontwikkelingskosten en Algemene Kosten.
Cost Engineering Afdeling van F&A - berekenen onder andere PP3 prijzen voor alle
onderdelen van de machine (zie bijlage 2.4.6).
Cost Drivers Factoren die een grote invloed op de kostprijs van een product hebben.
(C)SRS (Customer) Support Requirements Specifications (zie bijlage 2.5.1)
DCP
Designers Cost Price. Een parameter die de beste inschatting van de
ontwerper aangeeft, van de kostprijs van het onderdeel dat door hem
ontwikkeld wordt.
EBIT
Earnings Before Income Tax
EDR
Element Design Report (zie bijlage 2.5.2)
EDS
Element Design Specification (zie verslag paragraaf 2.5.6)
EPS
Element Performance Specification (zie verslag paragraaf 2.5.5)
EUV
Extreme Ultra Violet – De naam van het nieuwe platform machines die ASML
momenteel aan het ontwikkelen is.
F&A
De afdeling Finance & Administration (zie organigram bijlage 1.6).
FASY
Final Assembly - De productiestap waarbij de afzonderlijke (sub)modules
geassembleerd worden tot een compleet systeem (zie bijlage 1.5 2).
FAT
Final Acceptance Test - Nadat het systeem geassembleerd is, wordt hij
getest in een testcabine voordat hij (wederom in modules) naar de klant
verzonden wordt (zie bijlage 1.5 2 en 2.5.3).
FEM-men Finite Element Method – Eindige elementen methode: simulatie om
specificaties van een model te testen.
F-toets Toets in de statistiek om formules mee te testen (zie bijlage 5.3.3).
Fumo
Functioneel Model (zie bijlage 2.5.3)
GL
Group Leader/ Groepsleider (zie bijlage 2.4.3)
IC
Integrated Circuit (zie bijlage 1.2)
Kost-prijs-plus methode: In de markt wordt gekeken of er bij de klant een bepaalde
behoefte is, hiervoor wordt een product ontwikkeld en op de kostprijs wordt
vervolgens een marge gezet.
LINEST Reken module in Excel (in bijlage 5.3.2 staat uitgelegd hoe de module werkt,
welke informatie het kan verschaffen en wat die informatie betekent).
MaFa
Maakbaarheids Factor (zie verslag paragraaf 6.2)
MDev
De afdeling Mechanical Development (zie organigram bijlage 1.6).
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MRS
M&T
12NC
OEM
PGP

Manufacturing Requirements Specification (zie bijlage 2.5.1)
De afdeling Marketing & Technology (zie bijlage organigram 1.6).
Numerical Code: Elk product, elk materiaal wordt met 12 cijfers vastgelegd.
Original Equipment Manufacturing
Product Generation Process: Het proces van het bedenken van nieuwe
producten tot en met het bouwen van protos en pilots (zie paragraaf 2.5 van
het verslag).
Mag 4500 (Prijs) informatie van materialen waarover Philips Magazijn 4500 beschikt.
Pilot
De eerste serie machines die van een nieuw type machine die gebouwd en
verkocht worden (zie bijlage 2.5.3).
PL
Project Leider (zie bijlage 2.4.3)
Platform Verschillende types (uitvoeringen) van hetzelfde machine (model).
PP
Planned Price
PP1
De meest recente prijs van een onderdeel of samenstelling, op factuur. Dit is
de meest nauwkeurige prijs, maar vaak betrekkelijk laat bekend (tot vele
maanden na PP2, zie hieronder).
PP2
De meest recente prijs van onderdeel of samenstelling, op Purchase Order.
Deze prijs is eerder bekend dan de PP1, maar is minder nauwkeurig (met
name bij nacalculatie-opdrachten: alleen een voorlopig pro-forma bedrag op
de bon).
PP3
Een referentieprijs van een onderdeel of samenstelling, wat het volgens
ASML mag kosten. Dit wordt vastgesteld door een calculatie door Cost
Engineering. De PP3 geldt in een situatie wanneer de leercurve voor
vervaardiging grotendeels is doorlopen (> 45e machine) en bij een zekere
serie-bestelgrootte (15 machines per keer). Het is bovendien gebaseerd op
West-Europese tarieven, in een normale marktsituatie.
Proto
Als het ontwerp af is word er een proto type gemaakt. Deze wordt in principe
niet verkocht (zie bijlage 2.5.3).
PRS
Product Requirement Specification (zie verslag paragraaf 2.5.2)
SAP
SAP is een uitgebreid management systeem om de interne communicatie te
ondersteunen, door de informatie in een systeem, in hetzelfde formaat op te
slaan.
SCP
Standard Cost Price. De PP1 per begin van het kalenderjaar vastgezet voor
dat jaar, ten behoeve van voorraadcalculatie en accounting. Bestond het
12NC nog niet aan het begin van het jaar, dan krijgt de SCP de waarde van
de eerst bekende PP1.
SDS
System Design Specification (zie verslag paragraaf 2.5.4)
Solids
Massief deel: driedimensionaal model.
SPS
System Performance Specification (zie verslag paragraaf 2.5.3)
T-toets Toets in de statistiek om formule te testen (zie bijlage 5.3.3)
TPD
Technical Product Documentation (zie verslag paragraaf 2.5.7)
UG
Unigraphics
Unigraphics Software voor CAD systeem waarmee 3D ontworpen kan worden.
URS
User Requirements Specification (zie bijlage 2.5.1)
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HOOFDSTUK 1
1.1

BEDRIJFSBESCHRIJVING & PROBLEEMACHTERGROND

Inleiding

Dit inleidende hoofdstuk is bedoeld om het referentiekader te schetsen waarbinnen het
onderzoek is uitgevoerd. Naast achtergrond informatie over het bedrijf wordt er ook
ingegaan op de producten van ASML en de organisatiestructuur. Bovendien wordt
uitgelegd hoe de verkoopprijs voor een machine tot stand komt. Verder wordt in
paragraaf 1.3 de probleemachtergrond waaruit de afstudeeropdracht voortvloeit en de
voorlopige opdrachtformulering uiteengezet. Tenslotte wordt in paragraaf 1.4 de aanpak
van de opdracht toegelicht.
1.2

Bedrijfsinformatie

1.2.1

Algemeen

ASML is een high tech onderneming, die wereldwijd opereert in de halfgeleiderindustrie.
Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling, assemblage, marketing, service en
verkoop van technologisch zeer geavanceerde wafersteppers en step & scan systemen.
Dit zijn lithografische systemen die gebruikt worden voor de productie van intergrated
circuits (IC’s*) beter bekend onder de naam ‘chips’. De productie van modules van de
machines is uitbesteed aan een netwerk van leveranciers, zoals Philips
Machinefabrieken, KMWE en Frencka.
Het hart van IC’s wordt gevormd door een klein stukje dragermateriaal (meestal silicium)
waarop een enorme hoeveelheid elektronische schakelingen is aangebracht. Zo’n
elektronische schakeling bestaat uit een patroon van flinterdunne structuren die in
verschillende lagen optisch worden aangebracht op de drager en met behulp van
chemische technieken worden ontwikkeld. De kracht en de snelheid van een chip zijn
omgekeerd evenredig aan de lijndikte van de op de chip afgebeelde patronen. Bij de
ontwikkeling van nieuwe machines is alles er dan ook op gericht nog dunnere structuren
te produceren, zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid en de nauwkeurigheid in de
productie. Er worden lijntjes ter dikte van een vijfhonderdste van een menselijke haar op
chips geprojecteerd [1]. In bijlage 1.1 staan enkele voorbeelden ter indicatie hoe
nauwkeurig er binnen ASML gewerkt wordt. Het productieproces van IC’s wordt
gedetailleerd uitgelegd in bijlage 1.2.
ASML is opgericht in 1984 als een joint venture van ASM International (ASMI) en Philips
Electronics N.V. en heeft haar hoofdkantoor gevestigd te Veldhoven. Daarnaast heeft
ASML nog vestigingen in onder andere Frankrijk, de V.S., Taiwan en Korea (bijlage 1.3).
The missie van ASML luidt als volgt: “Providing leading edge imaging solutions to
continuously improve customers’ global competitiveness.”
1.2.2

Producten

Wafer steppers en Step & Scan systemen (zie figuur 1.1) zijn uiterst
geavanceerde lithografische systemen die volgens een lithografisch
procédé een patroon van elektronische schakelingen aanbrengen op
een siliciumschijf (‘wafer’). Via een uiterst nauwkeurig, optisch
systeem, wordt het patroon van het gewenste circuit op de wafer
geprojecteerd. Het niet belichte materiaal wordt (in een andere
machine) weg geëtst, waarna het circuit overblijft. De steppers en
scanners staan in productielijnen tussen andere machines die
fotoresist aanbrengen, etsen of materiaal opdampen [2].

Figuur 1.1 TWINSCAN
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Nieuwe generaties ASML systemen worden ontworpen op basis van een familieconcept.
Hierdoor is in een korte tijd volumeproductie met de nieuwste technologie mogelijk.
Bovendien zorgt de combinatie van een grotere waferverwerkingssnelheid en de
flexibiliteit om steeds de best mogelijke afbeeldingtechniek in te stellen voor lagere
productiekosten per chip. In bijlage 1.4 wordt de werking van de producten verder
uitgelegd.
ASML onderhoudt veel en nauwe samenwerkingsverbanden. Zoals in paragraaf 1.2.1
reeds aangegeven wordt de productie van de machines grotendeels uitbesteed aan
toeleveranciers. In bijlage 1.5 staat het interne productieproces van ASML toegelicht.
1.2.3

Organisatiestructuur

Naast diverse stafafdelingen als Finance & Administration, Human Recource &
Organization en Sales, vindt het product generatieproces plaats in drie hoofdsectoren
(zie figuur 1.2). In bijlage 1.6 staan het organigram van ASML opgenomen, waarbij de
afdeling Mechanical Development in detail is uitgewerkt [3].
• Customer Support
Verantwoordelijk voor de totale verzorging, installatie, introductie en onderhoud van
de wafer steppers en Step & Scan systemen bij klanten wereldwijd.
• Marketing & Technology
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
marketing van wafer stepper en Step &
Scan systemen. In projectteams werken
mensen uit verschillende vakdisciplines in
een matrixstructuur nauw samen om met
behulp van de laatste technologieën
nieuwe systemen te ontwikkelen.

Totaal werknemers
13%

31%

23%

Customer
Support
Marketing &
Technology
Operations
Goodsflow

33%

Overig

Figuur 1.2 Verdeling werknemers

• Goodsflow
Coördineert alle processen die van invloed zijn op de productie van de wafer steppers
en Step & Scan systemen. Goodsflow stuurt de productieprocessen aan, voert deze
uit en begeleidt en controleert alle productiefases.
1.2.4

Opbouw verkoopprijs

De informatie die in deze paragraaf is gebruikt is afkomstig van interviews met
medewerkers van de afdeling Cost Engineering* (CE*) en een presentatie van deze
afdeling [4]. De verkoopprijs van alle producten van ASML zijn hetzelfde opgebouwd (zie
figuur 1.3). Van de verkoopprijs wordt in principe 90 % gereserveerd om de kosten te
dekken en wordt de overige 10 % als winst beschouwd. De kosten worden als volgt
verdeeld: 24 % voor Marketing en Sales en 66 % voor de Technische Sector.
Van de 66 % van de verkoopprijs die voor de Technische Sector staan gereserveerd is
48 % voor Cost of Goods* (COG*) en 18 % voor Ontwikkeling, Interest en overige
kosten. Het grootste deel van de post Cost of Goods bestaat uit materiaal (alles wat voor
ASML inkoop is) en een klein aantal overige kosten. In paragraaf 2.6.1 staat deze
onderverdeling verder toegelicht.
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Selling price 100%
Costs 90%
Marketing & Sales

Profit 10%
Technical Sector

24%

Marketing &
Installatio
Warranty
Duty, insurance &
Interest
Other

11,0%
6,5%
2,5%
2,0%
2,0%

66%

Cost of goods
Developmen
Interest
Budget risk
Other

48,0%
14,0%
2,0%
2,0%

Figuur 1.3 Opbouw van de verkoopprijs

1.3

Probleemachtergrond & probleemformulering

De kosten van de producten waren in het verleden van ondergeschikt belang geacht, ten
opzichte van de functies die gerealiseerd werden. Tot 2000 was de terugverdientijd van
een dure ASML machine altijd zeer kort (enkele maanden), aangezien de klant in staat
was om de nieuwste IC’s te maken, met hierop een zeer grote marge. Het feit dat de
machines snel op de markt werden gezet en zeer betrouwbaar zijn (slechts 3 % down
time) vond de klant belangrijker dan de aanschafkosten. Dit heeft ertoe geleid dat kosten
binnen ASML van ondergeschikt belang zijn aan snelheid van productontwikkeling en
kwaliteit. Bovendien heerst binnen ASML ook hier en daar het beeld dat
kostenbeheersing en ontwikkelingssnelheid in conflict met elkaar zijn.
Aangezien ontworpen onderdelen in veelvoud gemaakt worden is het essentieel dat er
zo goedkoop mogelijk geconstrueerd wordt. Om dit te realiseren moet de constructeur
reeds tijdens het ontwerpproces op de kosten gewezen worden. In dit stadium kan
immers eventueel nog een upgrade worden voorgesteld en ontwikkeld. In een later
stadium is dit veel kostbaarder en zelfs onwenselijk. De constructeur, gericht op een
optimale functievervulling, moet zich aanwennen om bij het evalueren van alternatieven
ook op de kosten te letten.
Een zeer ervaren constructeur merkte deze situatie op en toonde aan dat er veel
producten te duur ontworpen waren. In bijlage 1.7 zijn drie voorbeelden hiervan
opgenomen. Toch is herontwerpen in een later stadium niet aantrekkelijk (zie paragraaf
2.5.8), dus een product moet in een keer goed èn goedkoop ontworpen worden ("firsttime-right"). Maar behalve dat constructeurs niet op kostenaspecten worden afgerekend
worden ze ook niet ondersteund om kostenbewust te ontwerpen. Een afstudeerder is
aangetrokken om zich in deze problematiek te verdiepen.
De voorlopige afstudeeropdracht is als volgt geformuleerd: “Het ontwikkelen en
toetsen van een methode van kostenschatting van freesonderdelen ten behoeve
van ontwerpers.”
ASML wil graag dat er een methode ontwikkeld wordt die de ontwerpers tijdig attendeert
op relatief dure details in het ontwerp. Een voorwaarde is dat de constructeurs weinig
gegevens hoeven in te vullen. Hier staat echter tegenover dat de nauwkeurigheid van de
berekening slechts ongeveer 25 % hoeft te bedragen.
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In feite is een onderdeel van een machine de materialisatie van een idee ter vervulling
van een bepaalde functie. Bij de ontwerpers moet een denkproces op gang worden
gebracht. Het onderdeel moet niet alleen de vastgestelde functie vervullen, maar er moet
ook rekening worden gehouden met standaardmaten van materiaal, consequenties van
gestelde toleranties, moeilijk te fabriceren delen, bewerkingsmethoden, et cetera.
Bepaalde bewerkingen brengen immers extreme kosten met zich mee. Dit moet
voorkomen worden.
1.4

Aanpak afstudeerproject

Het onderzoek is gestart met een brede oriëntatie binnen ASML. Hierbij is het
ontwerpproces in kaart gebracht, is geanalyseerd waar de kosten in het ontwerpproces
worden beïnvloed en wat de rol van de constructeur hierbij is. Vervolgens is de totale
problematiek omtrent kosten in kaart gebracht en is er een oriënterend onderzoek
uitgevoerd om te kijken hoe kostenbewust de constructeurs momenteel zijn. Verder
worden methoden gedefinieerd die er wellicht toe kunnen leiden dat de constructeurs
kostenbewuster worden. Ter afsluiting van deze fase, bedoeld om de uitgangssituatie vast
te leggen, is de afstudeeropdracht afgebakend.
De kostprijs van een onderdeel is opgebouwd uit materiaal-, bewerkings-, en
nabewerkingskosten. Deze drie delen worden afzonderlijk onderzocht. Voor de
materiaalkosten dienen de afmeting van het product vergeleken te worden met mogelijke
uitgangsmaterialen. Hiervoor dient een programma ontwikkeld te worden en een database
te worden gevuld met de uitgangsmaterialen die op de markt zijn. Ook de
nabewerkingskosten zijn relatief eenvoudig te berekenen. Een programma zal ontwikkeld
moeten worden die de afmetingen van het product uit Unigraphics* (UG*) leest en die
informatie combineert met gegevens uit een database met kosten van nabewerkingen.
Waarschijnlijk zullen de batchgrote, de afmeting en het gewicht van het product hierbij
belangrijke factoren zijn.
Moeilijker is het echter om een uitspraak te kunnen doen over de bewerkingskosten. Het
onderzoek concentreert zich hier voornamelijk op. In eerste instantie wordt getracht om
met behulp van statistiek een kostprijs te schatten. Hierbij is de volgende aanpak
gehanteerd: Eerst wordt onderzoek gedaan welke parameters (automatisch) uit UG
gehaald kunnen worden. Vervolgens wordt er een lijst opgesteld met onderdelen waarvan
alle gevraagde parameters bekend zijn. Een statistisch model wordt gemaakt met de
betrokken parameters. Er wordt getoetst of het model klopt, met behulp van T-toets, Ftoets en de gemiddelde afwijking van de geschatte kostprijs en de PP3 prijs. Eventuele
uitzonderingen worden geanalyseerd en indien nodig zullen nieuwe parameters
vastgesteld worden. Het model zal worden aangepast en opnieuw worden getoetst.
Vervolgens zullen dezelfde formules nogmaals getoetst worden, met een nieuwe lijst
onderdelen. Indien nodig zal het model opnieuw aangepast worden.
Indien blijkt dat het niet mogelijk is om met statistiek bewerkingskosten te schatten,
zullen andere methoden onderzocht worden. Hier zal dan een nieuwe aanpak voor
worden geformuleerd. Methoden die dan beschouwd zullen worden zijn kostenschatting
met behulp van Maakbaarheids Factoren, classificatiesystemen, beslissingsdiagrammen
en tenslotte met behulp van featureherkenning.
De laatste fase van het afstudeeronderzoek betreft het evalueren van de resultaten en
het schrijven van een implementatievoorstel. Uiteraard wordt het onderzoek afgesloten
met conclusies en aanbevelingen.
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HOOFDSTUK 2
2.1

BEINVLOEDEN VAN KOSTEN TIJDENS HET ONTWERPPROCES

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het doel van kostenschatting algemeen vergeleken
met kostenschatting bij ASML. Paragraaf 2.3 behandelt integraal ontwerpen. Vervolgens
wordt er ingegaan op construeren op maakbaarheid en op welke productkenmerken een
constructeur hierbij moet letten. Paragraaf 2.5 beschrijft het ontwerpproces van ASML
aan de hand van de formele documenten die in dit proces gebruikt worden. Hier is ook
een alinea over herontwerpen opgenomen. Tenslotte wordt op het beïnvloeden van de
kostprijs ingegaan en wat het aandeel van freesonderdelen in de totale kostprijs van een
machine is. Het hoofdstuk wordt met een korte samenvatting afgesloten.
2.2

Doel kostenschatting

Het doel van offertecalculatie is om in korte tijd de te verwachten productiekosten te
bepalen van een serie producten, waarvan de technische specificaties voor een bepaald
concept reeds zijn vastgelegd. De meeste bedrijven doen aan offertecalculatie om te
kunnen beslissen of ze een order aannemen of om te bepalen tegen welke prijs een
product aangeboden kan worden. Het is belangrijk een goede af te geven; producten die
te duur geoffreerd worden zullen slecht verkocht worden en te goedkope producten
zullen niet kostendekkend zijn en verliezen opleveren. Men wil daarom heel nauwkeurig
alle te verwachte kosten voorspellen. Toch zal slechts een deel van de offertes worden
omgezet in orders en moet men daarom zorgvuldig afwegen hoeveel energie in een
calculatie wordt gestoken [5].
Bij ASML doet men weinig aan vooraf calculeren wat een product gaat kosten. Het doel
van de methode om tot kostenschatting te komen voor constructeurs (zoals beschreven
in paragraaf 1.3) is niet om te kunnen beslissen of iets gemaakt kan gaan worden. Het
doel is om constructeurs op dure te realiseren productkenmerken te attenderen. De
absolute prijs, en dus de nauwkeurigheid, is hierbij minder belangrijk. Het relatieve
verschil in prijs (hoeveel wordt een product goedkoper indien de geometrie wordt
aangepast) is echter zeer essentieel.
2.3

Integraal ontwerpen

De vakbekwame ontwerper wordt gekenmerkt door het feit dat hij er in slaagt zodanige
concepten te creëren dat die èn aan alle eisen voldoen, èn die bovendien met beperkte
middelen te vervaardigen zijn: integraal ontwerpen van producten. Het optimaliseren
naar een productkenmerk, met gebruikmaking van een grote hoeveelheid middelen, is
niet zo moeilijk. Het vinden van een uitgekiend compromis is dat wel. Voor de
constructeur betekent productiegericht ontwerpen een taakverzwaring. Er moet gewaakt
worden dat de constructeur wel ruimte krijgt voor zijn eigen creatieve proces [6] en [7].
Van een object worden achtereenvolgens de functiekenmerken, de taakkenmerken
(technische specificatie), de gedragskenmerken of eigenschappen en de
toestandskenmerken gespecificeerd. De functie van een element is gedefinieerd als
datgene wat door dat element wordt teweeggebracht, waarvan het grotere geheel
behoefte heeft. De taak houdt datgene in wat gedaan moet worden zodat deze bijdrage
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tot stand komt, zodat de functie wordt vervuld. Een eigenschap is een abstract
onderscheiden kenmerk, aan een object of persoon onafscheidelijk verbonden en is niet
direct meetbaar en moet dus afgeleid worden uit metingen van andere kenmerken. Een
eigenschap is een gedragskenmerk [8]. Zie ook bijlage 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3. In deze
bijlagen wordt het Model voor Ontwerp Proces toegelicht en wordt op iteraties in het
ontwerpproces ingegaan.
De functionele eisen van een product leiden tot eisen over sterkte, levensduur,
bedieningsgemak, onderhoud, prijs-kwaliteitverhouding, veiligheid en andere door de
markt bepaalde eigenschappen waaraan het product moet voldoen. Het vinden van een
compromis tussen deze vaak tegenstrijdige eisen, stelt op zich al hoge eisen aan de
inventiviteit van de constructeur. Als daarnaast ook nog productietechnische eisen
gesteld worden is het vinden van een acceptabele oplossing nog moeilijker. Dit is wellicht
een verklaring voor het feit dat in de praktijk de productietechnische kant in de
ontwerpfase zo weinig aandacht krijgt [7] en [8].
Bovendien heerst er een druk op de organisatie om de time-to-market te verkorten. Dit
leidt tot een druk op de constructeur om snel te ontwerpen. In bijlage 2.1.4 wordt op het
belang van het verkorten van de time-to-market ingegaan [9]. Bovendien staat in bijlage
2.1.5 de levenscyclus van producten beschreven [10] en wordt tenslotte de levenscyclus
van nieuwe werkingsprincipes uitgelegd (bijlage 2.1.6) [8].
2.4

Construeren op maakbaarheid

Door producten beter te ontwerpen op maakbaarheid kan het aantal samenstellende
onderdelen, de arbeid en de kosten van productiemiddelen worden teruggebracht. De
maakbaarheid en de kosten van een product en de bijbehorende productiemiddelen
kunnen in de ontwerpfase het meest beïnvloed worden (zie ook paragraaf 2.6.1, figuur
2.5). Het ontwerpproces leidt vanuit de behoefte via een doel, de functie en structuur
naar de uiteindelijke inrichting. De
constructeur zal zich allereerst een
Werkingsduidelijk beeld moeten vormen van
principe
het doel en de randvoorwaarden van
de te kiezen inrichting. Hierbij wordt
gestreefd
naar
een
optimale
onderlinge afstemming van de mate
Functioneren
van functioneren, de wijze van
ConstructieMateriaal
Kosten
vorm
vervaardigen en vorm, afmetingen,
Realiseren
oppervlakte gesteldheid en het te
gebruiken materiaal. De financiële
offers die hiervoor gebracht moeten
worden (kosten) worden hierbij
Productiecentraal gesteld (zie figuur 2.1). Als
wijze
het werkingsprincipe van een
onderdeel vast ligt, wordt per
Figuur 2.1 Beïnvloedingsfactoren constructie [11]
deelfunctie de constructie, vorm en
materiaal vastgelegd [11].
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Vakman
(A, B, C, D)

Materiaal

Werktekening

Verspanende vormgevings- technologieen

Machines
(A, B, C, D)

Gereedschap
(span-, snij-,
meet-)

Werkstuk

Speciale
hulpmiddelen

Figuur 2.2 Beïnvloedingsfactoren technologie [11]

Figuur
2.2
geeft
de
belangrijkste
beïnvloedingsfactoren van maakbaarheid
en kosten weer. Een groot aantal
variabelen in verspanende condities, keuze
van bewerkingsmachines, gereedschappen
(span-, snij-, meet-), speciale hulpmiddelen
en
vakmanschap
(werkvoorbereider,
vaklieden) zullen geëlimineerd moeten
worden. Dit aangezien het voor een
constructeur ondoenlijk is om alle
fabricage-mogelijkheden te overzien. Dit is
zijn taak ook niet. Het gaat erom dat de
constructeur in de ontwerpfase, bij het
uitwerken van het ontwerp via detaillering
in grondvormen, afmetingen en toleranties,
de gewenste functie van een werkstuk kan
beoordelen [11].

De methode voor het bepalen van de maakbaarheid en kostenconsequenties in de
constructiefase gaat uit van de haalbaarheid/ toelaatbaarheid van de bewerkingsvormen.
Bewerkingsvormen zijn veel voorkomende, gelijksoortige geometrische vormen waaruit
een onderdeel is opgebouwd. Per bewerking is een aantal standaardvormen te
onderkennen. Hier wordt in paragraaf 6.2 (Maakbaarheids Factoren) nader op ingegaan.
Verschillende bewerkingsgrondvormen, nauwkeurigheidseisen en te bewerken vlakken
leiden tot variaties in gereedschappen en soort en aantal bewerkingsmachines. Het
werkstuk moet telkens opnieuw worden opgespannen en de machine opnieuw worden
ingesteld. Dit verlengt de fabricagetijd en dus de kosten. Deze factoren worden in bijlage
2.2 toegelicht. In deze bijlage staat ook een visgraatdiagram (opgesteld door CTT
Philips) en een lijst met kostenverhogende factoren die met behulp van een
werkvoorbereider van ASML is opgesteld.
2.5

Het Product Generatie Proces

Citaat R. de Haan en N. Hermkens, 1994: “Het Product Creatie Proces is een aan
eenschakeling van activiteiten en organisatorische aanpassingen in de tijd met het doel
‘kerncompetenties’ op te bouwen, opdat nieuwe of vernieuwde producten in de gewenste
aantallen kunnen worden voorgebracht met de vereiste productiesnelheid.” [12]
In deze paragraaf wordt het ontwerpproces van ASML beschreven (ook wel Product
Generatie Proces of PGP* genoemd) aan de hand van de documenten waarin het
ontwerpproces wordt vastgelegd. De paragraaf wordt afgerond (2.5.8) met aspecten
rondom het herontwerpen van onderdelen en modules. De meeste informatie uit deze
paragraaf komt uit een PGP-document van ASML [13] en interviews. Het
interviewschema is opgenomen in bijlage 2.3.
Figuur 2.3 beschrijft het PGP aan de hand van de officiële documenten. Bovendien staan
ook de relevante afdelingen vermeld die verantwoordelijk zijn voor de betreffende
documenten. De rol van de verschillende afdelingen staan gedetailleerd in bijlage 2.4
uitgewerkt.
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Figuur 2.3 Ontwerpproces

2.5.2

EPS

TPS

EDS

Ontw

Proto

TAR

Product Requirement Specifications (PRS): Wat willen we gaan maken?

De PRS is een soort Business Case en omvat het hele product. Hierbij is input van
Marketing (URS), Goodsflow (MRS) en Custumer Support (SRS) noodzakelijk (deze
documenten worden in bijlage 2.5.1 toegelicht). In de PRS staan tenminste de hoofd
configuratie en de kostprijs van de machine beschreven.
2.5.3

System Performance Specifications (SPS): Wat gaan we maken?

Dit document beschrijft functies, performance, in- en output (materiaal, energie, data) en
randvoorwaarden die aan de nieuwe machine gesteld worden. Het document dient met
een zo hoog mogelijk abstractie niveau geschreven te worden. Er moet in termen van
systeem specificaties, en niet in oplossingen worden gesproken. De SPS-fase is een
vraag en antwoord spel tussen het Project Manager (techniek – wat kunnen we) en de
Product Manager (wat wil de klant). Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd om de
SPS te kunnen onderbouwen. Vaak blijkt dat aan de in de PRS opgestelde eisen niet
kan worden voldaan. Deze verschillen zijn de potentiële verbeteringsopties voor de
nieuwe machine.
2.5.4

System Design Specifications (SDS): Hoe gaan we het doen.

Om aan de doelstelling, die in de SPS aan de specs gesteld worden, te kunnen voldoen
worden er ongeveer 20 afgeleide doelen (SDS-en) geformuleerd. Dit heeft geen relatie
met de modules van de machine, maar met de verschillende manieren waarop je een
breakdown kan maken van de machine (productie proces, service, overlay, mechanical
layout, et cetera). Om de SDS te kunnen realiseren worden projecten (taakstellende
modules) ingericht, die onder leiding van een projectleider (PL*) worden uitgevoerd.
Aangezien ASML werkt met een matrixvorm, worden er uit verschillende afdelingen
werknemers betrokken bij het project. De SDS moet zo helder gedefinieerd zijn dat de
PL’s in principe zelfstandig kunnen werken. Een PL dient ervoor te zorgen dat het
subsysteem waar hij verantwoordelijk voor is voldoet aan de technische specificaties en
de gestelde leveringstermijn.
2.5.5

Element Performance Specifications (EPS): Wat gaan we maken?

De EPS, waar de (hoofd) constructeur verantwoordelijk voor is, volgt uit de SDS en wordt
op projectniveau uitgevoerd. In deze fase worden de afspraken in principe bevroren. Er
wordt vastgelegd wat het subsysteem moet opleveren en wat er nodig is van de
omliggende modules. Hierbij worden ook de assemblagepunten bepaald, waar de
constructeur naar toe zal moeten werken. Vanaf deze fase zijn ook constructeurs
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betrokken bij het proces. De EPS wordt tegen de tijd uitgezet en de modules moeten op
hetzelfde tijdstip klaar zijn. In Unigraphics worden ruimtelijke inpassingen gemaakt om te
kijken hoe de modules in elkaar moeten passen. In deze fase wordt veel overleg
gepleegd. Indien er grote problemen zijn om binnen de module bepaalde specificaties te
realiseren wordt er een ‘4-uur-sessie” belegd. Hierin wordt zonodig de SDS, in overleg
met de omliggende modules, aangepast zodat de EPS realistisch wordt.
2.5.6

Element Design Specifications (EDS) & Ontwerp: Hoe gaan we het maken?

In deze fase, waar de constructeur verantwoordelijk is, wordt het concept functioneel
beschreven en worden het geometrisch model en de tekeningen gemaakt. In de EPS zijn
reeds specificaties beschreven, en afgestemd met de aanliggende partijen. Nu gaat de
constructeur het concept invullen en een voorstel maken. Binnen de functionele eisen
worden specificaties vastgelegd en de beïnvloeding daarvan door spanning en warmte
en dergelijke. De constructeur maakt de vertaalslag van functie naar materiaal en
productgeometrie. Eerst gaat de constructeur divergeren en weegt hij mogelijkheden en
productkenmerken tegen elkaar af. Vervolgens gaat hij convergeren tot er een ontwerp
uitkomt. Belangrijke ontwerpbeslissingen worden gedocumenteerd in de EDS. Op het
einde van het ontwerpen worden ook de leveranciers betrokken die het product
uiteindelijk gaan fabriceren.
2.5.7

TPD (Technical Product Documentation)

Als het ontwerp is goedgekeurd door de projectleider, hoofd constructeur en de klant
(customer suppert, equipment support, et cetera) krijgt het een “P4 status”. Dit betekent
klaar voor productie. Ook wordt een TPD ingelegd. Dit is de documentatie die beschrijft
hoe het product eruit moet zien en aan welke eisen het moet voldoen. De toeleverancier
moet aan de hand van deze informatie het product kunnen maken. Ook zijn er gegevens
in de TPD opgenomen hoe de module geassembleerd moet worden.
Overige documentatie en begrippen van het ontwerpproces staan toegelicht in
respectievelijk bijlage 2.5.2 en 2.5.3.
2.5.8

Herontwerp

Aangezien onderdelen snel en vooral functioneel zijn ontworpen, zijn de kosten voor een
onderdeel vaak hoger dan noodzakelijk. Door een herontwerp uit te voeren kunnen
onderdelen of soms hele modules herontworpen worden, om zo overbodige kosten er
alsnog uit te halen. Het komt voor dat delen van de machine (te) luxe zijn ontworpen. Zo
kan bijvoorbeeld een complexe koppeling worden ontwikkeld die zorgt dat snel (on site)
een module kan worden vervangen, terwijl het onbekend is of de klant hier wel zoveel
voor wil betalen. Er moet worden afgewogen wat iets waard is voor een klant. Hierbij
moet ook de kans en de frequentie dat iets voor kan komen betrokken worden.
Met herontwerp lijkt veel te besparen maar meestal valt dit tegen. Het proces kost
meestal toch meer manuren en levert minder besparing op dan verwacht. Dit laatste
wordt veroorzaakt doordat er maar beperkte mogelijkheden bij het herontwerpen zijn,
aangezien de verandering geen effect op de omgeving mag hebben. De functie en de
(in)passing moeten immers gelijk blijven. Een herontwerp is de moeite waard indien de
ontwikkelingkosten met het bouwen van 50 machines kunnen worden terugverdiend.
Bijvoorbeeld bij modules die in verschillende opeenvolgende types hetzelfde zijn.
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Een ander nadeel van herontwerp is dat het inspanning van de ontwikkelaars vereist, die
ze anders in de ontwikkeling van een nieuw product hadden kunnen steken. Er is geen
tijd voor het herontwerpen van onderdelen. De constructeurs willen zich bezighouden
met leading edge technology. Bij het creëren van meerwaarde voor de markt is het
break-evenpoint eerder bereikt.
2.6

Kostprijs beïnvloeden

Detail
niveau

2.6.1

Ontwerp OK

Requirements
Papierwerk

Tekenen

Proto, pilots
Testen
Integreren
Realiseren

Tijd

Figuur 2.4 V-model PGP

Kostenbeïnvloeding bij vormgeven

Nieuwe typen machines worden aan de hand
van een V-model ontworpen (zie figuur 2.4).
Links bovenin worden de eisen die aan het
product worden gesteld bepaald. De pijl
schuin naar beneden staat voor het hele
proces van SPS, het bepalen van de specs,
tot EDS, het vastleggen van geometrie. De
pijl schuin omhoog staat voor het traject van
ontwerp tot en met pilot, waarin alle op
papier
vastgelegde
ideeën
worden
gerealiseerd tot een machine [14].

De kosten van een product worden in een ontwikkelingsproces voornamelijk in het
ontwerpproces vastgelegd (zie figuur 2.5) [4]. In deze figuur komt duidelijk naar voren dat
de kosten van het ontwerpproces zelf niet zo groot zijn, maar dat in deze fase wel het
merendeel van de toekomstige kosten van het product worden vastgelegd. Bij deze
figuur dient opgemerkt te worden dat het aandeel van inkoop bij ASML zo’n 90 % is
(bijna alles wordt uitbesteed aan toeleveranciers en als module ingekocht) terwijl
normaal een groot deel van de werkelijke kosten bij de productie veroorzaakt zullen
worden.
100%
Hoge inkoopkosten ASML
% van kosten

Aandeel in
produktkosten
Beïnvloeding
van de kosten

50%

Produkt
ontwikkelen

Proces
ontwikkeling

Inkoop

Produktie

Verkoop en
administratie

Figuur 2.5 Beïnvloeding en vastlegging van kosten

De twee driehoeken in figuur 2.6 laten zien dat hoe later men in het ontwerpproces is,
hoe verder het ontwerp is uitgewerkt tot concrete ideeën en vormgeving van onderdelen,
des te moeilijker de kosten te beïnvloeden zijn. Bovendien hoe dieper in de driehoek,
hoe meer inspanning het kost om wijzigingen door te voeren (meer kosten) en hoe
minder effect het heeft op de kostprijs (besparing kleiner). Wel is het zo dat vroeg in het
ontwerpproces het moeilijk is om zinnige uitspraken over de kosten te kunnen doen
aangezien het dan nog een concept is.
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Functie bepalen Kosten beïnvloedbaar
Belangrijkste kosten vastleggen

Tijd

Idee uitwerken

TPD

Kosten beperkt beïnvloedbaar

Figuur 2.6 Beïnvloedbaarheid van kosten tijdens het ontwerpproces

2.6.2

Wat zijn de Cost Drivers in het PGP

Zoals in figuur 2.5 wordt getoond, worden de meeste kosten in het ontwerpproces
bepaald. Bij ASML zijn verschillende afdelingen en mensen bij dit proces betrokken (zie
figuur 2.7) en hebben dus meerdere personen invloed op de kostprijs.
1
PRS

SPS

1
SDS

EPS

2
EDS

Ontwerp

Proto

Pilot

Machine

Figuur 2.7 Ontwerpproces

1. Ten eerste wordt in de begin fase van het ontwerpproces (zwaartepunt in de SPS –
SDS fase) een essentieel deel van de kosten vastgelegd. Hier bepaalt men immers
de waarde van het totale systeem en de specificaties waar het product aan moet
voldoen. Het is belangrijk dat niet de functievervulling te zwaar wordt aangezet,
aangezien dit kan doorschieten in een te duur product. De gevraagde geometrie van
het product bepaalt grotendeels de technologische keuzes die een grote invloed
uitoefenen op de kosten. De prijs van een onderdeel kan enorm omhoog schieten bij
een iets hogere eis. Indien namelijk een nauwkeurigere tolerantie aan een onderdeel
wordt gesteld, kan het tot gevolg
hebben dat er een andere, veel
duurdere technologie nodig is om het
onderdeel te vervaardigen, zie figuur
2.8 [15].
Bij de EPS – EDS fase herhaalt dit
principe zich. In deze fase worden
weer
opdelingen
gemaakt
en
essentiële beslissingen over de
module genomen. De vastgestelde
eisen resulteren in randvoorwaarden
voor de constructeurs, die hier bij het
ontwerpen weinig meer aan kunnen
doen. Het is moeilijk te bepalen aan
welke projecten een (te) hoog target
is gesteld. Voor een project kan het
heel moeilijk zijn om aan een eis te
voldoen, terwijl voor een ander
project dezelfde eis helemaal niet zo
zwaar is en zelfs aangescherpt zou
kunnen worden.

Figuur 2.8 Relatieve bewerkingskosten bij
verschillende toleranties [15]
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2. De constructeurs bepalen ook voor een groot deel de kosten van het ontwerp,
aangezien zij er immers vorm aangeven. Dit is in het ontwerpproces bij de EDS –
ontwerp fase. De uitvoeringsvorm (specifieke eisen aan de geometrie en de
toleranties) is belangrijk aangezien dat de benodigde bewerkingen en het soort
materiaal bepaalt. Het ontwerp moet niet te mooi zijn, maar vooral functioneel en
veilig. Er is al een groot aantal randvoorwaarden (en daarmee ook kosten) in het
traject PRS-EDS bepaald. Maar binnen deze randvoorwaarden kunnen nog steeds
allerlei oplossingen gekozen worden door de constructeur.
2.6.3

Het aandeel van freesdelen aan de kostprijs

In paragraaf 1.2.4 is getoond dat 48 % van de kosten uit Cost Of Goods bestaat. In deze
paragraaf wordt een verdere verdeling van deze Cost Of Goods weergegeven [16].
Interessant is welk deel van de totale kosten van een machine uit freesonderdelen
bestaat.
Het grootste deel van de Cost Of Goods bestaat uit inkooponderdelen, namelijk 94 %.
Deze inkooponderdelen kunnen verder uitgesplitst worden naar vier posten: OEM*,
optisch, elektrisch en mechanisch (zie figuur 2.9). De groep mechanisch (frame,
beplating, mainplates, sensorplate, et cetera) bestaat voor 60 % uit freesonderdelen en
40 % uit producten waar helemaal niet aan gefreesd wordt.
Opbouw kostprijs COG (typische Scanner - Pas-systeem ) (Ex works kostprijs in Euros)
A. Materiaal (alle inkooponderdelen)
B. Materiaal gerelateerde kosten toeslag (interne verwervingsen beheerskosten & vracht / verzekeringskosten)
C. Directe uren (uren om product te maken tegen afdelingstarief,
hieronder valt ook de eigen assemblage en afstellen machine)
D. Indirecte kosten toeslag (vaste kosten per machine
gerelateerd aan “normale” capaciteit van 250 systemen)

6296 K
1670 K
2985 K
635 K
1006 K

(euro's )
27%
47%
10%
16%

1%

98 K

2%

152K

100%

6723 K

Cost Of Goods

De onderverdeling van de materiaalwaarde:
Inkoop level
1) OEM
2) Optisch
3) Elektrisch
4) Mechanisch

94 % 6296 K
3 % 177 K

d

47%

27%
10%
16%

Figuur 2.9 Aandeel mechanisch aan COG

Ter afsluiting een voorbeeld van de verdeling van de kosten van een hele machine.
Hierbij is vooral het aandeel in zuivere freeskosten interessant, aangezien hier in de
afstudeeropdracht op gefocust wordt. Hierbij wordt opgemerkt dat de onderverdeling van
de freesonderdelen een schatting is van ervaren Cost Engineers.
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Aandeel van freeskosten aan totale machine (in euro’s)
Machine
Kosten
Cost of Goods

totaal
100 %
90 %
48 %

tov COG
100 %

Materiaal/ inkooponderdelen
Mechanisch
Freesonderdelen

45 %
7%
4,6 %

94 %
15 %
9,7 %

Bedrag
14.006 K
12.605 K
6723 K
6296 K
1007 K
655 K

Mechanische onderdelen

Verdeling freesonderdelen (zie figuur 2.10)
Zuivere freesproducten
50 %
Frezen + Vonken
20 %
Frezen + Slijpen
10 %
Frezen + Draaien
10 %
Rest
10 %

7%

7%

32%

14%

7%

Niet gefreesd
Zuiver frezen
Frezen + Slijpen
Frezen + Vonken
Frezen + Draaien
Rest

33%

Figuur 2.10 Aandeel zuivere freesonderdelen

Het komt er op neer dat de freesonderdelen van de machine ongeveer 5 % zijn van de
verkoopprijs, oftewel ongeveer 10 % van de Cost of Goods. Als er naar zuivere
freesonderdelen gekeken wordt (dit houdt in dat dit onderdeel in een keer gefreesd wordt
en er geen andere bewerkingen aan te pas komen) is dit ongeveer 2,5 % van de
verkoopprijs en dus 5 % van de Cost Of Goods.
2.7

Samenvatting

In dit hoofdstuk is besproken dat het doel van kostenschatting bij ASML is om
constructeurs op relatief dure productkenmerken te attenderen en niet (zoals bij
offertecalculatie) om te beslissen of een product al dan niet gemaakt gaat worden.
Opgemerkt is dat productiegericht ontwerpen een taakverzwaring is voor de
constructeur. Het is belangrijk dat de constructeur wel de ruimte behoudt voor zijn eigen
creatieve proces. Het is voor een constructeur bovendien ondoenlijk om met alle
fabricagemogelijkheden rekening te houden. Een aantal variabelen met betrekking tot
de verspaningscondities zullen voor de constructeur geëlimineerd moeten worden.
Beargumenteerd is dat in de eerste fase van het ontwerpproces (SPS-SDS) de kosten
voor een belangrijk deel door de System Engineers bepaald worden, maar dat de
constructeurs (EDS-Ontwerp) ook een grote invloed op de kostprijs uitoefenen. Hoewel
in het ontwerpproces weinig kosten gemaakt worden, worden hier wel de meeste kosten
vastgelegd. Tenslotte is de kostprijs van een machine geanalyseerd en is aangetoond
dat de freesonderdelen ongeveer 5 % van de Cost Of Goods bedragen.
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HOOFDSTUK 3
3.1

PROBLEEMGEBIEDEN EN AFBAKENING OPDRACHT

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de cost awareness binnen ASML. Met behulp van drie
aandachtspunten wordt dit onderwerp toegelicht. Paragraag 3.3 behandelt de functie van
de constructeurs. Vervolgens wordt in paragraaf 3.4 vastgesteld hoeveel gevoel de
constructeurs voor de kostprijs hebben, door ze een aantal kostenschattingen te laten
doen. Paragraaf 3.5 behandelt de verschillende mogelijkheden die er zijn om het
kostenbewustzijn te vergroten. Tenslotte wordt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk
de afstudeeropdracht afgebakend en is de definitieve opdrachtformulering opgenomen.
3.2

Cost awareness binnen ASML

Tijdens de oriëntatie van het onderzoek is naar voren gekomen dat het probleem breder
is dan enkel constructeurs die tijdens het ontwerpen (te) weinig op kosten letten. Kosten
hebben binnen het bedrijf weinig prioriteit. Uitspraken als “Er wordt op het randje van de
techniek gewerkt, leading edge technology! of “Het is enorm knap dat iets gemaakt kan
worden, hoe, en wat het kost, is minder belangrijk.” worden binnen ASML veel gedaan.
Deze algemene mentaliteit heeft er toe geleid dat er in de organisatie weinig aandacht
voor kosten is.
Concreet zijn er drie aandachtspunten met betrekking tot kosten:
A Er wordt geen afweging gemaakt of een machine winstgevend is (zie A figuur 3.1)
B De ontwerpers hebben weinig inzicht in de cost drivers (zie B figuur 3.1)
C De inkoopprijs hoger dan PP3 prijs (zie C figuur 3.1).
Toelichting figuur 3.1: Door te kijken wat een specificatie waard is voor de klant (zie 1
figuur 3.1) en door gegevens van het verleden te extrapoleren (2) kunnen targets voor
een nieuwe machine worden opgesteld (3). Een dergelijk target kan worden opgedeeld in
subtargets voor de verschillende modules (4). Deze targets kunnen worden vergeleken
met een geschatte kostprijs van de projectleider van de desbetreffende module (5). Deze
telt de Designers Cost Prices* (DCP*) (6), die de constructeurs op onderdeelniveau
afgeven, bij elkaar op om zo tot een schatting van een module te komen. De DCP kan
ook met de PP3 prijs (7) worden vergeleken, om vast te stellen hoe goed de DCP
geschat wordt. Tenslotte kan ook de PP3 prijs met de inkoopprijs (8) worden vergeleken.
Machine
SE & Marketing

Cost Engineers

1. Wat is het
waard

2. Extrapoleren
verleden

3. Target voor
machine

4. Target per
module

PL
A

Verschil meten
en registreren

Module

Beslissing:
Machine maken?

Onderdeel

Constructeurs

Ontwerp
B

5. Schatten
kostprijs module

Inkoop

Cost Engineers

C
7. PP3 Prijs

6. Designer
Cost Price

Verschil meten
en registreren

8. Inkoopprijs

Verschil meten
en registreren

Figuur 3.1 Totale kostenproblematiek ASML
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A Er wordt geen afweging gemaakt of een machine winstgevend is
Men weet pas wat een machine kost als deze compleet ontworpen is. Voor de modules
zijn er geen targets. Indien er een Designers Cost Price is, kan deze in een vroegtijdig
stadium met een target (op machine of module niveau) worden vergeleken. Door het
verschil te analyseren ontstaat in een vroeg stadium inzicht over de marge die de
machine zal opleveren. Indien een kleine winstmarge voorspeld wordt kunnen de
specificaties en/ of de verkoopprijs bijgesteld worden. Normaliter past men in de markt
een kostprijs-plus-methode* toe. ASML ontwikkelt echter producten waarvan de kostprijs
onbekend is. De richtprijs komt tot stand op basis van Value Based Pricing principe, er
wordt niet ook vanuit de kostprijs beredeneerd.
Volgens marketing is momenteel de kostprijs van een product voor ASML niet
doorslaggevend of een project al dan niet door gaat. "Ook indien de kostprijs hoger blijkt
dan de voorspelde prijs die de consument bereid is te betalen, gaat de ontwikkeling door.
Met het huidige beleid is ASML in staat om iets te ontwerpen waar het bedrijf uiteindelijk
failliet aan gaat. Pure prijsbijstelling in verband met de kosten of de marktsituatie wordt
namelijk praktisch niet gedaan. Aangezien er meestal al wel contracten met klanten voor
twee jaar zijn afgesloten levert dit problemen op. Om toch de afgesproken prijs te kunnen
verhogen moet meer waarde aan de machine worden toegevoegd. Er wordt gekeken of
kenmerken in het ontwerp toegevoegd kunnen worden die de marktwaarde doen stijgen.
De kostprijs reduceren is minder gebruikelijk."
Er worden wel breakdowns van de machine gemaakt voor de functies en de specificaties
van nieuwe machines. Bij de overgang naar een nieuwe fase in de ontwikkeling vinden
diverse reviews plaats. Er zijn echter geen targets met betrekking tot kosten voor de
modules. Het is niet bekend wat er maximaal voor een functie uitgegeven mag worden.
Zodra het target voor Cost Of Goods is vastgesteld (door marketing) zouden ook
budgetten vastgesteld moeten worden voor de verschillende modules. De constructeurs
zouden op deze manier targets krijgen voor de onderdelen die zij moeten ontwerpen.
Door onderdelen bij elkaar op te tellen krijgt een projectleider inzicht of zijn module aan
het gestelde target voldoet. Indien dit overschreden dreigt te worden kan in een vroeg
stadium een signaal aan marketing worden afgegeven dat de machine duurder wordt.
B

De ontwerpers hebben weinig inzicht in de cost drivers*

Constructeurs worden niet gestimuleerd om tijdens het ontwerpen op kosten te letten. Ze
worden bovendien niet ondersteund om inzicht te ontwikkelen in de factoren die de
kostprijs beïnvloeden (bijlage 2.2). ASML is aangewezen op de scherpte van de
constructeur om het ontwerp niet onnodig duur te maken. De constructeurs leveren de
geometrie van de onderdelen en de technische specificaties. Ze geven echter niet aan
hoe het gemaakt moet worden en met welke bewerkingen. Welke vormen moeilijk te
realiseren zijn weten ze vaak niet.
Gezinus Dekker (Philips): Vraag nooit aan een toeleverancier of hij iets kan maken, hij
kan alles! Maar hij zegt niets over het prijskaartje dat er aan hangt! [11]
De groepsleiders en projectleiders stralen bovendien geen cost awareness uit, en
rekenen constructeurs niet op kosten af. Tenslotte krijgen de ontwerpers onvoldoende
terugkoppeling over de werkelijke vervaardigingskosten van de door hun geconstrueerde
onderdelen. Pas sinds een paar maanden kunnen constructeurs in SAP* de
inkoopprijzen opzoeken.
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C Inkoopprijs hoger dan PP3
Er is vaak een verschil tussen de door Cost Engineering berekende PP3 prijs* en de
inkoopprijs (PP1*) van afdeling inkoop. Dit probleem ligt erg gevoelig in de organisatie.
Inkoop en de Cost Engineering proberen samen deze verschillen te reduceren. Indien
een verschil groot is gaat een Cost Engineer mee met een inkoper naar de
toeleverancier om zich te laten voorrekenen waarom iets duurder is dan zij dachten.
Momenteel is men bezig zogenaamde ‘account teams’ per toeleverancier op te zetten.
Dit houdt in dat de constructeur van het onderdeel en een Cost Engineer nauwer
betrokken zijn bij het afstemmen van de inkoopprijs met de toeleverancier.
Conclusie
1. Een Designers Cost Price is gewenst: Constructeurs inzicht in cost drivers verschaffen.
2. Targets opstellen op machine en module niveau (kostbreakdown van machine maken).
3. Vroegtijdig inschattingen doen over marge & afwegingen maken (verschil beheersen).
3.3

Beschrijving functie constructeurs

De meeste constructeurs binnen ASML zijn jong en hebben weinig ervaring. Dit terwijl
juist voor het vak ontwerpen ervaring heel belangrijk is. Bij ASML is er sprake van
‘learning on the job’. De constructeurs beginnen meestal met iets relatief eenvoudigs en
krijgen eerst de kans om de organisatie en de manier van werken te leren kennen.
Vervolgens krijgen ze steeds moeilijkere opdrachten toebedeeld.
De constructeurs moeten moeilijke formules en lastige problemen oplossen (hiervoor
wordt FEM* gebruikt) en weten over het algemeen weinig over bewerkingen en dus
kosten. Veel constructeurs hebben (te) weinig besef van fabricage. Slechts enkele
doorgegroeide MTS’ers voelen aan hoe iets gemaakt moet worden en houden hier
rekening mee tijdens het construeren. Leading edge technology is de missie, niet een
goedkoop onderdeel ontwerpen. Toch hoort het bij het vakmanschap van de
constructeur om een ontwerp niet duurder te maken dan noodzakelijk. Indien de
constructeurs meer besef hebben hoe iets gefabriceerd wordt kan het onderdeel ook
maakbaarder en dus goedkoper geconstrueerd worden.
De constructeurs worden tegenwoordig erg door het CAD* systeem Unigraphics
gestuurd. Dit modelleerprogramma stuurt de constructeurs met denken door ze uit een
blok vormen te laten wegnemen en andere vormen toe te voegen. Vroeger schetste men
iets dat men in zijn hoofd had, tegenwoordig met UG lijkt het werk meer op boetseren.
Men moet ook niet proberen om constructeurs in bewerkingen te laten denken in plaats
van in vormen, dit is niet hun expertise. De constructeurs moeten er echter wel rekening
mee houden dat een ontworpen onderdeel ook nog gefabriceerd moet worden, al denken
ze in eerste instantie aan de functievervulling.
Bij ASML wordt weinig met alternatieven gewerkt. Men wil snel verder met de
ontwikkeling en is blij dat er überhaupt een oplossing gevonden is. Het is goed om
concurrent engineering toe te passen, aangezien de vaart van de ontwikkeling er in blijft.
Een nadeel van het feit dat platformen* van machines lang mee gaan is dat
ontwerpfouten (die de machine bijvoorbeeld duur maken) ook lang worden
meegenomen.
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3.4

Kostprijsschatten door constructeurs

3.4.1

Opzet kostprijsschatten

Om een beeld te kunnen vormen of de constructeurs momenteel (zonder hulpmiddelen)
gevoel hebben voor de kostprijs, is een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Het doel is
niet om kwalitatieve uitspraken te kunnen doen, hoe goed de constructeurs momenteel
(zonder hulpmiddelen) de kosten kunnen schatten. Het onderzoek is uitgevoerd om
gevoel te krijgen voor de huidige situatie. Als dit bekend is kan namelijk worden
ingeschat welke eisen aan een hulpmiddel gesteld moeten worden om de constructeur
vooruitgang te laten boeken.
Tien constructeurs is gevraagd om van twaalf producten op te schrijven welke
bewerkingen ze nodig denken te hebben om het product te vervaardigen. Bovendien
werd hun gevraagd een indicatie te geven, wat ze denken dat het vervaardigen van het
product kost. Bij de opgave van deze kostprijs dient een onderverdeling gemaakt te
worden in materiaal, bewerkings- en nabewerkingskosten. De constructeurs kregen
zowel de aanzicht tekeningen (figuur 3.2) als gedetailleerde tekeningen met maten, en
maat en plaatstoleranties (figuur 3.3).

Figuur 3.2 Tekening product (4022.454.5794)

3.4.2

Figuur 3.3 Maten en details product

Resultaten

In figuur 3.4 staan de twaalf producten op de x-as uitgezet en de geschatte (totale)
kostprijs van de constructeurs (in guldens!) op de y-as. De dikke blauwe lijn is de PP3
prijs (de prijs die door de afdeling cost engineering van ASML wordt berekend, wat het
product volgens ASML mag kosten). De getallen 1, 3, 4, 6, 9 en 10 (in de legenda) geven
de constructeurs weer. Opvallend is dat de constructeurs bijna altijd te hoog schatten. Ze
zijn ook consequent; indien een product duurder is, wordt het nog duurder ingeschat
(golfbeweging).
Schatting constructeurs

Schattingen constructeurs
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Figuur 3.4 Overzicht schattingen totale prijs

Prod 1 (guldens)
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Figuur 3.5 Detail opbouw prijs per product

Pagina 17 / 56

TU/e
Als op een product wordt ingezoomd (figuur 3.5), wordt inzicht verschaft in de opbouw
(materiaal, bewerking en nabewerking) van de geschatte kostprijs. Op de x-as staan dit
keer de PP3 (nummer 1) en de constructeurs (2 tot en met 6) uitgezet, op de y-as
wederom de geschatte prijs (wederom in guldens). Hier valt op dat de bewerkingskosten
het slechtst worden ingeschat. Ook blijken de materiaalkosten en nabewerkingskosten
een klein aandeel van de totale prijs te zijn, vergeleken met de bewerkingskosten.
De overige resultaten (overzicht schattingen kostprijs en diagrammen van alle twaalf
producten) staan in bijlage 3.1. Bovendien staan in bijlage 3.2 gegevens per constructeur
over het aantal jaar ervaring (zowel intern bij ASML als extern), de gevolgde opleiding en
het referentiekader bij het schatten van de kosten. En tenslotte staan in bijlage 3.3 de
aangegeven bewerkingen per constructeur per product weergegeven.
3.4.3

Conclusies

De conclusies van het onderzoek onder de constructeurs staan hieronder vermeld:
• De bewerkingen worden (behalve slijpen) redelijk herkend
• Constructeurs denken dat producten duurder zijn dan ze werkelijk zijn
• Duurdere producten worden ook relatief duurder geschat (golfbeweging)
• Ervaren werknemers zijn betere schatters
• Waar de ervaring is opgedaan (intern/ extern) maakt niet uit
• Het opleidingsniveau is minder belangrijk (LTS scoort goed, MTS, HTS, TU wisselt)
De constructeurs blijken weinig gevoel voor/ kennis over kosten te hebben. Nogmaals
wordt echter benadrukt dat dit onderzoek onder een kleine populatie is uitgevoerd en
geen representatief onderzoek is voor alle constructeurs bij ASML.
Wel kan geconcludeerd worden dat de constructeurs vanuit de organisatie gesteund
moeten worden. Er moet inzicht gecreëerd worden in de factoren die kostprijs
beïnvloeden (verhogen). Dit kan ofwel door de constructeurs te onderwijzen ofwel door
ze te ondersteunen met hulpmiddelens. In de volgende paragraaf worden manieren
besproken die hiervoor in aanmerking komen.
3.5

Mogelijkheden bevorderen kostenbewustzijn

Zoals uit het oriënterende onderzoek onder de constructeurs is geconcludeerd hebben
ze momenteel weinig inzicht in de cost drivers. Er zal aan de constructeurs een
ondersteuning (hulpmiddel) aangeboden moeten worden om inzicht in de factoren te
ontwikkelen die invloed op de kostprijs uitoefenen.
De manier waarop de constructeurs op de kosten geattendeerd worden is erg belangrijk.
Ze ervaren nu de tips over maakbaarheid van bijvoorbeeld Cost Engineers al snel als
commentaar dat te laat gegeven wordt. De constructeurs moeten het gevoel krijgen dat
ze geholpen worden en tips krijgen over hoe het (nog) beter kan. Indien ze denken dat
ze bekritiseerd worden zullen ze het hulpmiddel minder gebruiken. Ook de betrokkenheid
van de projectleider en collegae is belangrijk.
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om de constructeurs kostenbewuster te
laten ontwerpen. In tabel 3.1 (op de volgende bladzijde) staan 14 mogelijkheden
opgesomd die door middel van brainstormen met onder andere de Cost Engineers tot
stand zijn gekomen. Deze methoden staan in bijlage 3.4 verder uitgewerkt.
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Tabel 3.1 Mogelijkheden ter bevordering van het kostenbewust zijn van constructeurs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3.6

Ondersteuning die op moeilijk maakbare constructies attendeert.
Berekening PP3 prijs van de Cost Engineers.
Adviezen van Cost Engineers (letten op maakbaarheid).
Kostenaspecten meenemen in wekelijkse bespreking.
Een methode die een indicatie van de kosten van het product geeft (met input
constructeurs).
Do’s en don’ts. In de vorm van een boekje of op intranet met veel voorkomende fouten
Wekelijks een tekening van een product aan alle constructeurs door mailen met tips.
Eigen ontwerp terug gemaild krijgen met kostprijs en soorten bewerkingen.
Een methode die automatisch een indicatie van de kosten geeft.
Interactieve cursus verzorgd door Cost Engineering.
Lezingen over cost drivers.
Meer ervaring opdoen (bijvoorbeeld workshop in de Modelshop).
Oude ASML machines bestuderen.
Excursie bij toeleveranciers.
Afbakening afstudeeropdracht

In deze paragraaf wordt het afstudeeronderzoek afgebakend en wordt de definitieve
opdrachtformulering vermeld. Conclusies die uit oriëntatiefase getrokken kunnen worden
zijn:
• Het doel van kostenschatting bij ASML is om constructeurs op relatief dure
productkenmerken te attenderen.
• Mechanische onderdelen zijn ongeveer 15 % van de Cost Of Goods. De zuivere
freesonderdelen bedragen ongeveer 5 % van de COG (ongeveer 327 000 euro).
• Zuivere freesproducten zijn relatief goedkoop. Indien er aan een onderdeel echter
geslepen of gevonkt moet worden wordt het product veel duurder.
• Constructeurs hebben invloed op de kostprijs ondanks de randvoorwaarden en eisen
die reeds in de eerste fase van het ontwerpproces (SPS - SDS) zijn vastgelegd.
• Constructeurs kunnen redelijk schatten welke bewerkingen nodig zijn om een product
te vervaardigen, het schatten van een kostprijs gaat ze echter slecht af.
• Aangezien de opdracht gericht is op het verhogen van het kostenbewustzijn van de
constructeurs, en de andere punten bijzaken zijn, wordt als geen hoge eis aan de
nauwkeurigheid gesteld.
Bij de opdrachtgever gaat de grootste belangstelling uit naar een
kostenschattingsmethode, zoals ook bij de voorlopige opdrachtformulering aangegeven
(liefst nummer 9 en anders optie 5). Gezien het feit dat de afstudeerder is aangetrokken
om zich in deze problematiek te verdiepen is verder geen zware afweging gemaakt
welke methoden het beste bij de constructeurs zou passen. In hoofdstuk acht wordt hier
wel nog op terug gekomen. In bijlage 3.5 staat een uitgebreide opdrachtformulering met
achtergrond informatie zoals beschreven door de bedrijfsbegeleider van ASML.
De definitieve formulering van de afstudeeropdracht als volgt vastgesteld:
“Onderzoek naar hulpmiddelen ter versterking van het kostenbewustzijn van de
constructeur door middel van het genereren van kostenschattingen van
onderdelen, toegespitst op freesdelen.”
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HOOFDSTUK 4
4.1

KOSTPRIJS OPBOUW ONDERDELEN

Inleiding

Aan het begin van dit hoofdstuk wordt ingegaan op mogelijke eisen die aan het
hulpmiddel voor constructeurs gesteld kunnen worden. In paragraaf 4.3 wordt de opbouw
van de kostprijs van producten kort toegelicht. Een kostprijs bestaat uit materiaal-,
bewerkings- en nabewerkingskosten. In paragraaf 4.4 worden de materiaalkosten
toegelichte paragraaf 4.5 geeft de aanpak van het onderzoek met betrekking tot
bewerkingskosten weer. De nabewerkingskosten tenslotte, worden in paragraaf 4.6
gedetailleerd behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf met de
conclusie met betrekking tot de materiaal-, bewerkings- en nabewerkingskosten.
4.2

Eisen aan hulpmiddel

Mogelijke te stellen criteria aan de kostenschattingsmethode zijn:
A. Tijd die het gebruik de constructeur kost;
B. Tijd om het hulpmiddel te realiseren;
C. Nauwkeurigheid van het hulpmiddel;
D. Onderbouwing van de prijs (opbouw van de prijs);
E. Eenvoud in gebruik voor de constructeur.
Bij het realiseren van het hulpmiddel zullen trade-off beslissingen gemaakt moeten
worden. Indien geëist wordt dat de methode nauwkeurig is, is er een grote kans dat het
hulpmiddel meer tijd van de constructeur zal vragen.
A. Tijd die het gebruik de constructeur kost. Hiervoor geldt uiteraard dat een goede
methode die de constructeur weinig belast, het beste is.
B. Tijd om het hulpmiddel te realiseren. Deze tijd is onder te verdelen in tijd voor het
onderzoeken, ontwikkelen, testen en eventueel programmeren van de methode.
Wederom is een minimale inspanning wenselijk, maar indien het eenmalige
activiteiten betreft is het niet zo erg als wanneer het om structureel werk gaat
(bijvoorbeeld onderhoud van databases).
C. Om het kostenbewustzijn en het inzicht bij de constructeurs te vergroten mag de
nauwkeurigheid van het hulpmiddel redelijk laag zijn. Het absolute getal is niet
belangrijk in tegenstelling tot het relatieve verschil, hoe kan het product zo
ontworpen worden dat de maakkosten lager uit zullen vallen. De methode mag
bijvoorbeeld ook “slechts” inzicht in cost drivers verschaffen, als het er maar toe leidt
dat de constructeurs de kostenverhogende factoren gaan herkennen.
D. Het is wenselijk dat de constructeur inzicht krijgt hoe de kostprijs van een product is
opgebouwd. Indien hij alleen een (eind) prijs krijgt, ontwikkelt hij nog geen gevoel
voor de cost drivers. Bovendien wordt hem de kans ontnomen om (met een collega
of PL) in discussie te gaan over de totstandkoming van de kostprijs. Het is belangrijk
dat de constructeurs gevoel krijgen waarom een product, of specifieke elementen
van een product, duur zijn.
E. Eenvoud in gebruik voor de constructeur. Het is wenslijk dat de methode makkelijk in
gebruik is voor de constructeur. Er dient uiteraard een goede instructie gegeven te
worden, maar vervolgens moet de constructeur er zelf mee aan het werk kunnen.
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4.3

Opbouw kostprijs

Zoals al in de inleiding is aangegeven, is de kostprijs op onderdeelniveau (ook wel mono
genoemd) opgebouwd uit drie delen: materiaal-, bewerkings- en nabewerkingskosten. Bij
het realiseren van een kostenschattingsmethode zal ook deze driedeling worden
gehandhaafd. In deze paragraaf wordt uitgelegd wat deze drie elementen precies
inhouden en hoe ze in dit onderzoek zijn aangepakt.
•

Materiaalkosten
De materiaalkosten (paragraaf 4.4) zijn relatief eenvoudig te berekenen. De
afmetingen van het product kunnen met behulp van een programma tegen een
database, met alle mogelijke uitgangsmaterialen die op de markt zijn, worden
gehouden. De output van het programma is prijsinformatie over de meest geschikte
materialen. Naast de goedkoopste optie worden ook enkele alternatieven aangereikt.

•

Bewerkingskosten
De bewerkingskosten (paragraaf 4.5) zijn het moeilijkste te berekenen en op deze
kosten wordt het onderzoek dan ook toegespitst. In eerste instantie is geprobeerd de
bewerkingskosten te schatten door middel van parameters die met behulp van een
statistische analyse gevonden zijn. De bevindingen hiervan staan in hoofdstuk vijf
vermeld. In hoofdstuk zes worden bovendien vier andere manieren beschreven
waarop de bewerkingskosten zijn onderzocht. Naast statistiek is er namelijk ook
onderzoek gedaan naar kostenschatting met behulp van classificatiesystemen,
Maakbaarheids Factoren, beslissingsdiagrammen en tenslotte feature herkenning.

•

Nabewerkingskosten
De nabewerkingskosten (paragraaf 4.6) hangen sterk samen met de afmeting en de
batch grootte. Voor de meeste nabewerkingen geldt dat per type nabewerking in een
database de kosten per nabehandeling opgenomen kunnen worden. Wederom kan
met behulp van een eenvoudig programma de totale kostprijs voor de nabewerking
worden berekend.

Aangezien gekozen is voor een
ondersteuning voor de constructeur in de
vorm van een kostenschattingsmethode,
zou de constructeur in het ideale geval
een veld als figuur 4.1 op zijn scherm
krijgen. Eventueel nog per onderdeel een
betrouwbaarheidpercentage erbij.
4.4

Materiaalkosten
Bewerkingskosten
NaBewerkingskosten
Totaal

5,10
23,80
3,20
32,10

Figuur 4.1 Gewenste output programma kostprijs

Berekening materiaalkosten

De constructeurs moeten gevoel krijgen wat de materialen kosten die nodig zijn voor hun
constructies. Belangrijk is of het onderdeel uit standaardmateriaal kan worden gemaakt,
zodat daarmee een aantal 'voorbewerkingen' niet hoeven plaats te vinden. Onder standaardmateriaal wordt verstaan, wanneer de uitgangsmaten van het te maken onderdeel
niet afwijken van de afmetingen van het materiaal die standaard in de handel
verkrijgbaar zijn. Daarnaast moet kennis aanwezig zijn over de leveringstoestand met
betrekking tot toleranties, oppervlakteruwheid, et cetera. Als bijvoorbeeld een dikte van
20,0 mm wordt gekozen, met tolerantie 0,01 moet een blok met dikte van 21 mm over de
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gehele breedte worden afgefreesd. Terwijl bij een lagere nauwkeurigheid het blok van
20,0 mm wel gebruikt kan worden. Tenslotte moeten constructeurs beseffen dat
standaard (ingekochte) onderdelen altijd veel goedkoper zijn dan iets dat eenvoudig te
construeren is, maar toch specifiek voor ASML gemaakt moet worden.
4.4.1

Programma materiaalkosten

Met behulp van een programma kunnen de materiaalkosten berekend worden. Het
proces van het berekenen van het uitgangsmateriaal staat gedetailleerd in bijlage 4.1
beschreven. Om dit te realiseren moet aan de volgende drie eisen worden voldaan:
1. Het programma moet de lengte, breedte en hoogte van het onderdeel automatisch uit
Unigraphics aflezen.
2. Alle uitgangsvormen en afmetingen van leveranciers moeten bekend zijn en met een
prijs per kilo in een database staan opgenomen.
3. Het programma moet de minimale afmetingen van het product vergelijken met de
informatie in de database en het meest geschikte materiaal (optimale afmeting met
minimale kosten) kiezen.
Door de constructeur enkele eenvoudige vragen te laten beantwoorden, wordt de
kostprijs voor materiaalkosten berekend. De belangrijkste drie vragen zijn:
1. Uit welk materiaal moet het onderdeel gemaakt worden?
2. Is het uitgangsmateriaal rond of blokvormig?
3. Controleer of lengte, breedte, hoogte die het programma toont correct zijn.
Er bestaat binnen ASML reeds een database (mysql SQL explorer) met daarin de meest
voorkomende materialen (voorkeursmaterialen) en de verschillende uitgangsvormen en
prijzen hiervan. Er is een koppeling gemaakt tussen het programma en de database. De
specificaties van het programma zijn door de afstudeerder opgesteld en inmiddels heeft
een programmeur van Mechanical Support, met behulp van de opgestelde specificaties,
een programma (in C) gemaakt (zie bijlage 4.2) die de afmetingen van een product en
het soort materiaal automatisch uit Unigraphics kan halen en vervolgens vergelijkt met
de in de database opgeslagen mogelijkheden en de materiaalkosten berekent. De output
van het programma wordt als figuur 4.2 aan de constructeur voorgelegd. De
tussenliggende stappen staan in bijlage 4.3 afgebeeld. In deze bijlage staan alle stappen
zo gedetailleerd uitgewerkt, dat de bijlage eventueel ook als handleiding bij het
programma gehanteerd kan worden.
De filenaam is: 4022.454.2750
Lengte = 65.000 mm
Breedte = 26.000 mm
Hoogte = 55.000 mm
De volgende gegevens zijn bekend:
Materiaal = T0633/80
Vorm Materiaal = Blok
Soortelijk Gewicht = 2700 kg/m3
Lengte = 65.00 mm Breedte = 26.00 mm
Hoogte = 55.00 mm Volume = 92.95 cm3
Nr Materiaal Vorm
Lengte Breedte Hoogte Leverancier Euro/kilo Euro/mm 12NC materiaal
1 T0633/80 Vierkant 3000.00 30.00 30.00
PHILIPS MAG45 2.55
0.0062
0422.040.10008
2 T0633/80 Vierkant 3000.00 35.00 35.00
PHILIPS MAG45 2.78
0.0092
0422.040.10061
3 T0633/80 Vierkant 3000.00 40.00 40.00
PHILIPS MAG45 2.77
0.0120
0422.040.10064
4 T0633/80 Vierkant 3000.00 45.00 45.00
PHILIPS MAG45 2.78
0.0152
0422.040.10066
Materiaal nummer 6 gekozen met lengte 65 mm, met prijs per produkt
Materiaal nummer 7 gekozen met lengte 26 mm, met prijs per produkt
Aantal Producten
:
15
Prijs per product
:
1.10
Kostprijs per product (incl. handling kosten) :
1.21

1.75
1.10

Figuur 4.2 Output programma materiaalkosten
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Tenslotte nog twee opmerkingen wat betreft materiaalkosten:
- Indien er meerdere solids* in het ontwerp zitten attendeert het programma de
constructeur hierop en geeft de maten van de verschillende solids weer. De
constructeur moet dan zelf de correcte totale afmetingen opgeven.
- Bij de evaluatie van het programma (hoofdstuk 7) worden nog enkele
verbeteringsopties aangedragen. Deze staan in paragraaf 7.3 vermeld.
4.5

Bepaling van de bewerkingskosten

In paragraaf 4.3 is al aangegeven dat de bewerkingskosten het moeilijkste te berekenen
zijn. Bij het vertrek van een ervaren constructeur (tevens adviseur met betrekking tot
deze problematiek) is een afstudeerder aangetrokken om het project uit te voeren. Het
project was destijds als volgt geformuleerd:
“Het doel van het project is het ontwerpen en toetsen van een computerprogramma, dat
de constructeur een redelijk goede kostenschatting geeft tijdens het maken van het
ontwerp. Dit stelt de constructeur in staat de kosten als ontwerp parameter te gebruiken,
naast functionaliteit. Het programma gebruikt een database met materiaal gegevens en
bewerking kengetallen. De voor de berekening nodige gegevens worden uit deze
database als uit de UG tekening van het ontwerp betrokken. De input die de ontwerper
moet leveren is minimaal. De gevraagde nauwkeurigheid moet zo goed zijn, als onder
deze beperkingen mogelijk is, gestreefd wordt naar 75 % nauwkeurigheid. Het doel is
ondersteuning van de constructeurs en niet een prijs indicatie te maken die als referentie
voor inkoop kan dienen. In eerste instantie richt het project zich op frees- en draaidelen,
later volgen frames, plaatwerk en elektronica.”
Oorspronkelijk is geprobeerd om met parameters, die met behulp van een statistische
analyse gevonden zijn, een formule op te stellen en dus met behulp van statistiek een
kostprijs te schatten. De resultaten staan, gezien het feit dat het zo omvangrijk is, in
hoofdstuk vijf opgenomen. Helaas leidde deze veel belovende methode niet tot het
gewenste resultaat.
Vervolgens is geprobeerd om met behulp van Maakbaarheids Factoren een uitspraak te
kunnen doen over de bewerkingskosten. Ook is kostenschatting met classificatiesystemen onderzocht. Bovendien is er onderzoek verricht op het gebied van
kostencalculaties met behulp van beslissingsdiagrammen. Tenslotte is getracht door
middel van feature herkenning, met behulp van een techniek waar Tecnomatix uit
Enschede over beschikt, bewerkingstijden en daarmee bewerkingskosten in kaart te
kunnen brengen. Deze andere methoden worden in hoofdstuk 6 behandeld. In paragraaf
6.6 worden de vijf methoden om bewerkingskosten te schatten (dus ook de statische
methode) vergeleken.
4.6

Bepalen van de nabewerkingskosten

4.6.1

Verschillende nabewerkingen

Met nabewerkingen worden niet het nafrezen of afbramen van onderdelen bedoeld, maar
de echte nabehandelingen zoals warmtebehandelingen of een beschermlaagje
aanbrengen. Bij ASML worden meestal een achttal voorkeursnabehandelingen
toegepast. De constructeurs behoren te weten welke nabewerking bij het door hen
ontworpen onderdeel nodig is en of dit bij het gekozen materiaal ook is toegestaan.
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De standaardnabewerkingen (hieronder opgesomd) worden in bijlage 4.4 toegelicht.
1. Harden
5. Gloeien
2. Anodiseren
6. Veredelen/ ontlaten
3. Vernikkelen
7. Nitrocarboneren
4. Passiveren
8. Verzinken
4.6.2

Berekenen nabewerkingskosten

Zoals in paragraaf 4.2 reeds beschreven, hangen de kosten van de nabehandeling
doorgaans niet van de productgeometrie af, maar voornamelijk van de afmeting van het
product (gewicht of oppervlakte). Per type nabewerking zijn de kosten per kilo of per dm2
in een database opgenomen. Met behulp van een programma worden de kosten voor de
nabewerking berekend.
Enkele nabewerkingen zijn echter te complex om op deze manier met een eenvoudige
berekening te bepalen. De prijzen hiervan kunnen alleen in de vorm van een offerte
worden aangevraagd bij de leverancier. Soldeerbewerkingen, hoogfrequentharden en
nitrotec behandelingen kunnen bijvoorbeeld niet met behulp van dit programma
berekend worden.
De specificaties die gebruikt zijn om het programma te maken staan opgenomen in
bijlage 4.5. Een voorbeeld van het programmeren in C staat in bijlage 4.6. Bovendien
staan de tussenstappen van het programma (met behulp van afbeeldingen) in bijlage
4.7. In figuur 4.3 staat de output van de nabewerkingskosten weergegeven.
1-100
>100 <= 10 kg
> 10 kg
Gekozen Nabehandeling : NiP 12 +/- 2mu, Not oiled
0.32
0.27
nvt
nvt
Oppervlakte =
0.8383 dm2 en Gewicht =
0.1291 kg
Kosten nabewerking alle produkten
:
4.02
Kosten nabewerking per produkt
:
0.27
------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal overzicht (per product)
Materiaalkosten
:
1.21
Kosten nabewerking
:
0.27 +
-----Totaal kosten per produkt (exclusief bewerkingskosten) :
1.48

Figuur 4.3 Output programma nabewerkingskosten

Tenslotte nog twee opmerkingen met betrekking tot nabewerkingskosten:
• De kosten per nabewerking zijn over het algemeen laag (2 à 5 euro per product). Nabewerkingskosten zijn dus minder belangrijk dan relatief hoge
bewerkingskosten.
• De nabewerkingen kunnen maar beperkt door de constructeur beïnvloed worden. Een
nabewerking is noodzakelijk en hangt niet van de geometrie van het product af. Het
wordt ook slechts beperkt beïnvloed door de keuze van het materiaal (gezien het feit
dat niet voor elke soort materiaal dezelfde nabewerking kan/ moet worden gekozen).
4.7

Conclusie materiaal-, bewerkings- en nabewerkingskosten

Er is een programma gerealiseerd dat, met minimale input van de constructeur, de
kosten van het benodigde uitgangsmateriaal voor het ontworpen product kan berekenen.
Ook kan met behulp van dit programma de kosten voor de nabewerkingen worden
berekend. Het programma wordt in hoofdstuk zeven geëvalueerd met gebruikers. Hier
staat ook een implementatievoorstel uitgewerkt. De bewerkingskosten vragen een aparte
beschouwing. Dit wordt gedaan in hoofdstuk vijf en zes.
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HOOFDSTUK 5
5.1

BEWERKINGSKOSTEN SCHATTEN MET STATISTIEK

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe met behulp van statistiek bewerkingskosten
geschat zijn. Eerst wordt de aanpak toegelicht en worden eisen geformuleerd die aan de
nauwkeurigheid van de methode gesteld worden. Vervolgens zijn de parameters
vastgesteld die in de formules worden gebruikt en zijn diverse formules opgesteld en
getoetst met behulp van de F-toets, T-toets en de gemiddelde absolute procentuele
afwijking. Het hoofdstuk eindigt met de conclusie van de statistische methode en het
opsommen van andere methoden waarmee bewerkingskosten geschat kunnen worden.
5.2

Statistische aanpak

In eerste instantie zijn kostenschattingen gegenereerd met behulp van statistiek. Dit is
gedaan door formules op te stellen met hierin geometrische parameters van producten
als variabelen. De waarden voor deze variabelen zijn bepaald door middel van kostengegevens van producten uit het verleden. Door nieuwe waarden van de parameters in de
opgestelde formules in te vullen, worden kostenschattingen gegenereerd.
Bij het onderzoek om met behulp van statistiek een kostprijs te schatten is de aanpak
zoals beschreven in paragraaf 1.4 gebruikt:
a) Onderzoeken welke parameters (automatisch) uit UG gehaald kunnen worden
b) Lijst van 100 onderdelen opstellen waarvan alle gevraagde parameters bekend zijn
c) Statistisch model maken met betrokken parameters
d) Model toetsen (met F-toets*, T-toets* en gemiddelde procentuele absolute afwijking)
e) Uitzonderingen analyseren
f) Model aanpassen (eventueel nieuwe parameters opnemen)
g) Opnieuw model toetsen
h) Model toetsen met een nieuwe lijst producten
i) Model wederom aanpassen
j) Met toeleveranciers parameters bespreken
k) Onderzoeken of ook een model voor slijpen en draadvonken mogelijk is
5.3

Nauwkeurigheid bewerkingskosten

5.3.1

Geëiste nauwkeurigheid statistische methode

Om statistisch geaccepteerd te worden moet de F-waarde van de formule groter zijn dan
de F-waarde die in een tabel van een statistisch compendium kan worden opgezocht. De
T-toets beoordeelt per variabelen en van de constante individueel of hij een geschikte
schatter is. Aangegeven wordt of het een sterke, mogelijke, zwakke of slechte schatter
is. Wederom geld dat de T-waarde (de richtingscoëfficiënt van de regressielijn gedeeld
door de standaard fout) groter moet zijn dan de tabelwaarde.
De gemiddelde absolute geschatte prijs van een formule mag (naar eigen inzicht)
maximaal 25 % van de PP3 prijs afwijken. Indien de schatting meer afwijkt wordt
aangenomen dat de methode niet geschikt is om aan de constructeurs voor te leggen.
Voor de maximale absolute afwijking van een product (een uitschieter) is een
bovengrens van 50 % gekozen. Deze laatste eis weegt zwaarder dan de gemiddelde
absolute afwijking aangezien de constructeur niet weet wanneer hij met een uitschieter te
maken heeft. Het berekenen van de gemiddelde afwijking staat in paragraaf 5.7.2
uitgelegd.
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De gestelde eisen lijken misschien hoog, maar de constructeur moet blindelings op de
formule kunnen vertrouwen, aangezien hij geen enkele informatie krijgt over het tot stand
komen van de prijs. Hij kan dus ook niet zelf inschatten of het door hem geconstrueerde
product een uitzondering betreft en of de geschatte waarde in de buurt van de werkelijke
kostprijs ligt.
5.3.2

Nauwkeurigheid bewerkingskosten PP3 prijs

De PP3-prijs (de door de Cost Engineers berekende prijs) van producten uit het verleden
zijn gebruikt bij het vaststellen van de waarden van de parameters in de formules. Hierbij
is aangenomen dat de PP3 prijs correct is. Volgens eigen zeggen is de foutmarge op hun
berekeningen maximaal 10 %. Het is de beste optie die voor handen is bij het vaststellen
van de waarden. De PP1* prijs (de laatst betaalde prijs voor het onderdeel) als
uitgangspunt nemen is onwenselijk, aangezien de betaalde prijs niet alleen de
bewerkingskosten bevat. Het kan voorkomen dat de toeleverancier ruim gecalculeerd
heeft of dat er nog andere overwegingen meespelen (korte leveringstermijn, soort relatie
met toeleverancier, strategisch pakket, et cetera). Een andere mogelijkheid om tot de
prijsstelling te komen zou zijn om producten door te laten rekenen door toeleveranciers.
Dit is in verband met de moeite die het de toeleveranciers zou kosten en ook gezien de
tijd van het onderzoek niet realistisch. Bovendien is er een risico dat bewust (te) hoge
prijzen worden afgeven als het doel van het onderzoek bekend is. De bewerkingskosten
van de PP3 prijs worden dus als uitgangspunt genomen.
5.4

Parameters automatisch uit Unigraphics

Het is wenselijk dat de parameters die in de formule worden opgenomen automatisch
door een programma uit Unigraphics geladen kunnen worden. De constructeur hoeft bij
het gebruiken van de methode dan zelf geen waarden van parameters op te zoeken en
in te vullen en krijgt volledig automatisch een kostprijs berekend op het moment dat in
UG het programma wordt opgestart.
De parameters waarbij dit mogelijk is, zijn:
1) Omgeschreven blok = Blok volume noodzakelijk om product te kunnen maken =
lengte x breedte x hoogte (in mm3)
2) Product volume eindproduct (in mm3)
3) Verspaand volume = omgeschreven blok – product volume (in mm3)
4) Product oppervlakte eindproduct (in mm2)
5) Aantal features (het aantal contouren van het product)
5.5

Lijst onderdelen waarvan parameters bekend zijn

Er is een lijst opgesteld van honderd zuivere freesproducten, waarin de gegevens van de
bovengenoemde parameters zijn opgenomen. Het betreft hier onderdelen waaraan enkel
gefreesd wordt. Het is toegestaan dat een product nog een nabehandeling ondergaat,
maar indien er aan een product gevonkt of geslepen moet worden, valt het product
buiten de doelgroep. De producten zijn gekozen door middel van een aselecte
steekproef uit de PP3-bladen van de Cost Engineers.
Naast de in paragraaf 5.4 genoemde parameters zijn bovendien de bewerkingskosten
van de honderd producten in de lijst opgenomen. Deze zijn nodig bij het opstellen van de
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formules, namelijk bij het berekenen van de waarden van de variabelen en de constante.
Deze kosten zijn (handmatig) overgenomen van de PP3 bladen van de Cost Engineers.
Nadat de formules eenmaal zijn opgesteld en voldoende getest zijn (met nieuwe
producten), is dit handmatige werk niet meer nodig. In bijlage 5.1 staan de gegevens van
25 van de 100 producten als voorbeeld opgenomen.
Statistisch model met betrokken parameters

5.6.1

Parameters selecteren

Met een scatterdiagram (figuur 5.1) kan visueel
worden vastgesteld of het zinvol is de gegevens te
presenteren in de vorm van een mathematische
formule, die een verband legt tussen de grootheden
waarop de gegevens betrekking hebben. Indien de lijn
goed bij de punten aansluit is het een goede
parameter bij het voorspellen van kosten. Indien de te
bepalen lijn y = m * x (+ b) is, dan moeten hierin b en
m zodanig gekozen worden dat deze rechte zo goed
mogelijk bij de punten in het scatterdiagram aansluit.

Bewerkingskosten - Aantal features

Kosten (Euro's)

5.6

100
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60
50
40
30
20
10
0
0

100

200

300

400

500

600

Figuur 5.1 Parameter tegen kosten uitgezet (euro’s)

Veelal wordt hiertoe de som van de kwadraten der verticale afstanden van de punten tot
die rechte zo klein mogelijk gemaakt (zie bijlage 5.3.1 de kleinste-kwadraat-methode).
Aangezien er geen a a-prioriargument is om te beslissen om de gegevens ook op een
andere manier te onderzoeken (bijvoorbeeld logaritmisch of met een vierkantswortel of
iets dergelijks) worden enkel lineaire formules opgesteld [17].
Van de vijf parameters zijn scatterdiagrammen gemaakt, zoals figuur 5.1. In deze figuur
is de parameter ‘aantal features’ uitgezet tegen de bewerkingskosten (in euro’s). Alle
grafieken (twee per parameter) zijn in bijlage 5.2 opgenomen. Ook worden in deze
bijlage per parameter de uitzonderingen kort toegelicht. De correlatiecoëfficiënt van de
regressielijnen van de vijf parameters zijn met elkaar vergeleken (zie ‘a’ tabel 5.1).
Vervolgens is een aantal afwijkende producten uit de lijst verwijderd en is opnieuw een
scatterdiagram gemaakt.
Opgemerkt wordt dat dit niet de producten verwijderd zijn die de grootste kwadratische
afwijking hebben, maar producten die buiten het gekozen domein vallen. Meestal worden
twee dure producten (1470 en 470 euro) verwijderd, zodat op de brandbreedte van 0 tot
150 euro kan worden ingezoomd. Dit betekent dat de correlatiecoëfficiënten van de
regressielijnen niet altijd verbeterd hoeven te worden en zelfs achteruit kunnen gaan. De
correlatiecoëfficiënten van de nieuwe regressielijnen zijn in tabel 5.1 met ‘b’ aangeduid.
Tabel 5.1 Correlatiecoëfficiënten parameters(relatie gemeten parameter met bewerkingskosten)

Omgeschreven blok

a = 0,36
b = 0,67

Product volume

a = 0,85
b = 0,64

Verspaand volume

a = 0,26
b = 0,42

700

Aantal features

Product oppervlakte

a = 0,79
b = 0,60

Aantal features

a = 0,63
b = 0,78

Uit de gegevens blijkt dat het product volume, het product oppervlakte en het aantal
features de beste correlatiecoëfficiënt hebben. Deze drie zullen dus in formules worden
opgenomen. Aangezien gevoelsmatig de indruk heerst dat het verspaand volume ook
belangrijk is, wordt deze parameter ook meegenomen, ondanks de relatief lage
correlatiecoëfficiënt. Het komt er op neer dat alleen de parameter "Omgeschreven Blok"
niet verder onderzocht wordt in dit project.
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5.6.2

Formule opstellen

De statistische kennis die nodig is bij het opstellen van een formule, is in bijlage 5.3.1
uitgelegd. In bijlage 5.3.2 staat vervolgens aangegeven hoe met behulp van LINEST
(een rekenmodule in Excel) de waarden van de variabelen snel berekend kunnen
worden. Bovendien is in bijlage 5.3.3 informatie over de F-toets en de T-toets verstrekt
en is in bijlage 5.3.4 een voorbeeld uitgewerkt van het opstellen en toetsen van een
formule.
Met de vier paramaters (PV, VV, PO en AF) zijn in totaal vijftien verschillende formules te
vormen. Alle mogelijke combinaties staan in bijlage 5.4 opgenomen. Als voorbeeld wordt
in deze paragraaf de formule met de parameters aantal features (AF) en verspaand
volume (VV) uitgewerkt <1a>. In tabel 5.2 staan waarden van AF, VV en de constante,
berekent door LINEST toe te passen op de lijst van de honderd producten.
Formule met Verspaand volume & Aantal features
Y = m1 x AF + m2 x VV (+ constante)
<1a>
Tabel 5.2 Informatie LINEST (formule Af & VV)
m2 = VV
Variabelen
3.98E-06
Standaardfout
1.17E-06
Correlatiecoefficie 0.667016
F-toets (vrijhgr) 97.15247

m1 = AF
0.391608 -25.4968
0.036094 10.28433
89.16832
97

Het aantal features (AF) wordt als eerste variabele genomen
en het verspaand volume (VV) als tweede. Voor de Y worden
de bewerkingskosten van de PP3 prijs ingevuld (in euro’s).
Indien dit voor de honderd producten wordt gedaan komt (zie
berekening LINEST tabel 5.2) de volgende formule tot stand:
Y = 0,39 x AF + 3,98 E-06 x VV - 25,50 (euro’s)

<1b>

Indien dus een product een verspaand volume van 100588,54 heeft en 145 features,
worden de kosten volgens formule <1b> op 31,45 euro geschat. (3,98 E-06 x 100588,54
+ 0.39 x 145 – 25,50 = 0,40 + 56,55 – 25,50 = 31,45). Op het toetsen van de formule en
de nauwkeurigheid van de schatting wordt in de volgende paragraaf ingegaan. In bijlage
5.5 staan de gegevens van LINEST van alle vijftien formules opgenomen en in bijlage
5.6.1 de formules waarbij de waarde van de parameters zijn ingevuld met de gegevens
van LINEST.
5.7

Toetsen of model klopt

5.7.1

F-toets en de T-toets

De statistiek die nodig is om het model te toetsen met de Tabel 5.3 F- en T-toets (formule Af & VV)
F-toets en de T-toets, staat (zoals reeds vermeld) in
Toetsen formule
bijlage 5.3.3 uitgelegd. Bij het uitrekenen van de waarden F-toets (vrijhgr) v1 = 2 v2 = 98
van variabelen genereert LINEST ook een aantal waarden
Tabelwaarde = 4,00
97 >> 4,00 formule geaccepteerd
die bij het toetsen van de formule gebruikt worden. Zo
worden de F-waarde, de richtingscoëfficiënt en de
T-toets
3.396781 10.84967 -2.47919
standaard fout berekend (deze laatste twee worden bij de
v1 = 98 a = 0,05 Tabelwaarde = 1
T-toets gebruikt). In tabel 5.3 staan de F-toets en T-toets
3,40 > 1,66 mogelijke schatter
voor de formule met AF en VV uitgewerkt. Statistisch
10,84 > 1,66 geschikte schatter
2,48 > 1,66 mogelijke schatter
gezien wordt deze formule met AF en VV geaccepteerd.
De F-waarde (97,15) is ruim groter dan de tabelwaarde (4,00). Vooral het aantal features
(AF) lijkt een geschikte schatter. De T-waarde van de variabele AF (0,39/0,036 =) 10,84
is ruim groter dan de tabelwaarde 1,66. In bijlage 5.6.2 staan nog drie voorbeelden van
testen met F-toets en T-toets opgenomen en bovendien de resultaten van alle formules.
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5.7.2

Gemiddelde afwijking

Om te kijken hoe nauwkeurig een formule is kunnen de producten in de formule worden
ingevuld en kan de voorspelde waarde worden berekend. Vervolgens wordt het verschil
berekend tussen de geschatte waarde van de bewerkingskosten en de
bewerkingskosten van de PP3 prijs. Door dit verschil door de bewerkingskosten van de
PP3 prijs te delen, onstaat de procentuele afwijking. Door deze verschillen absoluut te
nemen en vervolgens op te tellen en door het aantal waarnemingen te delen onstaat een
absolute gemiddelde afwijking die aangeeft hoe nauwkeurig de voorspelling is (zie
bijlage 5.6.3).
De gemiddelde absolute afwijking is bij het gebruiken van de formule met daarin zowel
het aantal features als het verspaand volume 117 %. In tabel 5.4 zijn van alle vijftien
formules de gemiddelde en de maximale afwijkingen opgenomen (zie ook bijlage 5.6.4).
Tabel 5.4 Gemiddelde en maximale afwijking van alle formules
Max. afwijking
445
Gem afwijking
111
Formule
1
Alle producten (100)

676
153
2

788
142
3

787
142
4

467
117
5

496
71
6

928
163
7

251
54
8

419
72
9

237
54
10

506
71
11

866
157
12

870
155
13

275
59
14

De gemiddelde afwijkingen zijn aan de hoge kant. Indien ook naar de grootste afwijking
wordt gekeken, blijkt dat de schattingen echt onacceptabel zijn voor het beoogde doel. Er
zijn veel grote uitschieters, zowel veel hogere als lagere prijzen dan de PP3 prijzen. Als
voorbeeld van een lijst met afwijkingen zijn in bijlage 5.6.5 alle gemiddelde afwijkingen
van formule 10 (met PV en VV) opgenomen. Hoewel het gemiddelde 54 % is (hoog,
maar redelijk) zijn er veel uitschieters die de betrouwbaarheid van de schatting
wegnemen. Afwijkende percentages van 0 % en 1 % zijn natuurlijk erg goed, maar
afwijkingen als 187 % en 174 % zorgen dat de methode onbruikbaar is. Een constructeur
weet niet of het door hem geconstrueerde product een uitzondering betreft. Hij kan met
mogelijke grote uitschieters niet op de schatting vertrouwen en zal het programma dus
niet gebruiken.
5.8

Uitzonderingen analyseren (en eventueel nieuwe parameters vaststellen)

Het resultaat van de schattingen van de bewerkingskosten met de parameters die in
paragraaf 5.6.1 zijn vastgesteld (AF, VV, PV en OP) is slecht. Hoewel de formules
wiskundig gezien geaccepteerd worden (volgens de F-toets en T-toets), zijn ze niet
nauwkeurig genoeg om aan de constructeur aan te bieden. Als de vijftien formules
onderling vergeleken worden, zijn formule 8 (PO en PV) en 10 (PV en VV) de beste
schatters, met een gemiddelde afwijking van 54 %. Deze formules hebben ook de
kleinste maximale afwijking, respectievelijk 251 % en 237 %.
Er komen te veel en te grote uitzonderingen voor. Enkel de uitschieters van de formules
analyseren om op deze manier de betrouwbaarheid proberen te verhogen (zoals in de
aanpak is geformuleerd) is niet logisch aangezien veel producten (te) veel afwijken. Het
model zal drastisch aangepast moeten worden om de nauwkeurigheid te verhogen.
5.9

Model aanpassen

Om de afwijkingen van de schattingen te verkleinen zullen extra factoren die de
bewerkingskosten beïnvloeden meegenomen moeten worden. Het soort materiaal lijkt
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een belangrijke factor bij het schatten van de kosten. De bewerkingskosten door een vast
getal delen (afhankelijk van het materiaal) is onwenselijk aangezien geen standaard factor
per materiaal kan worden vastgesteld. De factor materiaal zal dus op een andere manier
in het model moeten worden opgenomen.
Het lijkt voor de handliggend dat de verspaanbaarheid van het materiaal (en dus de
hardheid van het materiaal) van belang is bij de snelheid van het verspanen. Indien een
product hard is, zal het verspanen langzamer gaan, en dus meer tijd kosten. Met behulp
van de modelshop van ASML is de lijst van honderd producten dan ook ingedeeld in drie
materiaalklassen. Van de reeds opgestelde lijst van honderd producten (bijlage 5.1) vallen
74 producten in de eerste categorie, 19 in de tweede categorie en slechts 7 in de derde
groep.
Tabel 5.5 Materiaalklassen op basis van verspaanbaarheid

Zeer goed verspaanbaar

PE 1000 - PTFE - HDPE POM - MFN-N925 - MFNR001 - MFN-T633/80 - MFNT1098

Goed verspaanbaar
Slecht verspaanbaar
MFN-K977 - MFN-N041 - MFN-N401 - MFN-N 1019 MFN-N219 - MFN-N284 - MFN-N1170/60
MFN-N285 - MFN-N295 MFN-N1130/06

Tabel 5.6LINEST
Informatie
LINEST
klasse
I (AF &
VV)5.10
Gegevens
Verschil
volume
en aantal
features
Variabelen
Standaard fout
Correlatiecoeff
F-toets (vrijhgraden)
Som kwadraten

m2 = AF
0.396301
0.040486
0.667004
78.11851
1529556

m1 = vv b
3.96E-06 -27.9168
1.3E-06 12.75065
98.94428
#N/A
78
#N/A
763617.7
#N/A

Model opnieuw toetsen

Op deze nieuwe gegevens (drie lijsten) wordt
opnieuw LINEST toegepast. Per klasse worden
weer dezelfde 15 formules opgesteld (in totaal
worden dus 45 formules opgesteld). Ook deze
formules worden weer getoetst.

Als voorbeeld wordt de formule <2> met AF en VV genomen in klasse I. Wederom wordt
met behulp van LINEST (zie tabel 5.6) de formule opgesteld.
Formule AF & VV Klasse I
Y = 0.40 x AF + 3,96E-06 x VV - 27,92
<2>
Volgens de F-toets (zie tabel 5.7) is de
formule geaccepteerd. De F-waarde (78,11)
is groter dan de tabelwaarde (3,15). Met de
T-toets wordt vast gesteld dat AF een
geschikte schatter is (9,78 > 1,68) en dat het
VV en de constante mogelijke schatters zijn.
Deze T-waarden zijn iets groter dan de
tabelwaarde.

Tabel 5.7 F- en T-toets (formule Af & VV, klasse I)
Toetsen van formules
F-toets
v1 = 2
v2 = 78 A = 0,05
Tabel waarde F 3.15
78,11 > 3.15 dus formule accepteren
T-toets

9.78848 3.039337 -2.18944
v = 78, a = 0,05 -> 1,68
9,788 > 1,68 -> m2 geschikte schatter
3,039 > 1,68 -> m1 mogelijke schatter
2,189 > 1,68 -> c mogelijke schatter

In bijlage 5.7, 5.9 en 5.11 staan de met LINEST gegenereerde gegevens van de
formules van respectievelijk klasse I, II en III. In bijlage 5.8, 5.10 en 5.12 staan
bovendien de formules uitgewerkt (de LINEST gegevens ingevuld in de formules) en de
gemiddelde afwijkingen per formule en de resultaten van het onderwerpen van de
formules aan de F-toets en T-toets. De gemiddelde en maximale afwijkingen van alle drie
de klassen staan bovendien opgenomen in tabel 5.8.
Er is een lichte verbetering opgetreden met betrekking tot de gemiddelde afwijking van
de formules. Vooral klasse II en III vertonen lagere gemiddelden. Klasse I echter niet
echt. Bovendien zijn de maximale afwijkingen zijn ook wel iets afgenomen, maar nog
steeds te hoog. Als naar het totale resultaat van de drie de klassen wordt gekeken heeft
formule 10 (PV en VV) weer de kleinste gemiddelde afwijking (gemiddeld 39) maar is de
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maximale afwijking (84 % tot 208 %) nog steeds dusdanig groot dat het buiten de
gestelde eisen aan de methode valt en dus niet te gebruiken is. Bovendien zal, indien
deze methode gehanteerd wordt, alle drie de klassen een acceptabel niveau moeten
hebben. Ook deze methode wordt verworpen.
Tabel 5.8 Gemiddelde en maximale afwijking van alle formules, klasse I, II en III
Klasse I (74)
Formule
Gem afwijking
Max. afwijking

1
105
478

2
178
743

3
93
411

4
53
194

5
120
520

6
89
498

7
163
880

8
49
162

9
94
408

10
50
187

11
87
509

12
70
326

13
154
817

14
55
189

15
150
739

Klasse II (19)
Gem afwijking
Max. afwijking

34
132

47
215

46
176

62
264

29
126

23
81

27
106

32
122

39
174

45
208

23
89

17
68

26
114

31
130

17
70

Klasse III (7)
Gem afwijking
Max. afwijking

42
85

42
75

44
104

44
112

25
75

42
86

41
88

44
105

21
81

22
84

21
80

41
114

22
81

21
62

21
60

Totaal drie klassen
Gem gem afw.
60
Gem max afw.
232

89
344

61
230

53
190

58
240

51
222

77
358

42
130

51
221

39
160

44
226

43
169

67
337

36
127

63
290

Het is verwonderlijk dat er slechts een kleine verbetering is opgetreden door de
producten over drie verschillende klassen te verdelen op basis van hun materiaal
(bewerkingsklasse). Om dit te verklaren is er gekeken naar de bewerkingskosten van de
drie categorieën. Zoals figuur 5.2 laat zien, is er geen duidelijkheid onderscheid van de
bewerkingskosten van de drie categorieën. Dit is ook logisch. Indien een groot
bewerkelijk aluminium product (categorie I) en een klein bewerkelijk roestvrij staal
product uit categorie III vergeleken worden, zal het eerste waarschijnlijk duurder zijn.
Bewerkingkosten/ VV

150

10000

I

100

II

50

III

0

8000

BK / VV

Kostprijs (Euro's)

Bewerkingscategorieen

Klasse I

6000

Klasse II

4000

Klasse III

2000
0

0

20

40

60

80

100

Producten

Figuur 5.2 Bewerkingskosten van alle klassen

0

20

40

60

80

100
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Figuur 5.3 Kosten per verspaande mm3 voor alle klassen

Indien echter naar de kosten per verspaande mm3 wordt gekeken wordt verwacht dat
deze bij hardere (en dus moeilijker verspaanbare) producten hoger is (zie figuur 5.3). De
resultaten laten dit echter niet zien (zie ook bijlage 5.13).
Aangezien dit verwonderlijk is, is hier met de Cost Engineers over gediscussieerd. Zij zijn
van mening dat tegenwoordig het verspaangereedschap van zo’n goed materiaal is, dat
de hardheid van een product weinig invloed heeft op de verspaantijd. Het op- en
omspannen, wat voorkomt uit de productgeometrie is naar hun mening veel belangrijker
dan de hardheid van het product en dus de verspaansnelheid. Aangezien kosten direct
uit tijd voortvloeien, zou de hardheid van producten dus ook weinig invloed op de kosten
hebben.
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Indien de Cost Engineers hier geen rekening mee houden, zal het ook nooit uit de prijs
informatie blijken die zij hebben opgesteld. Bij het schatten van de bewerkingskosten
worden immers de analyses op de berekeningen van de Cost engineers uitgevoerd.
Vandaar dat ook met een toeleverancier van snijdgereedschap is gesproken om na te
gaan of dit inderdaad het geval is. Hij bevestigde ook dat de hardheid van producten
tegenwoordig minder uitmaakt, in vergelijking met het op- en omspannen van
gereedschap en de productgeometrie van het werkstuk.
5.11

Model toetsen met een nieuwe lijst producten

Tenslotte was tijdens de tussenvoordracht nog het idee geopperd om een nieuwe lijst
samen te stellen, juist met producten met uiteenlopende factoren. De producten worden
niet aselect geselecteerd zoals voorheen, maar de producten worden juist uitgekozen op
extreme afmetingen, verspaanvolume, aantal features, etc cetera. De eis dat enkel
zuivere freesproducten worden opgenomen, blijft van kracht.
Tabel 5.9 Informatie LINEST (gemengde populatie)

5. AF& VV
AF
VV
b
0.23109 3.8E-05 -1.46873
0.01698 7.1E-06 3.31626
0.7724 22.4714
154.416
91

Als voorbeeld wordt wederom de formule met AF en VV
genomen <3> . Wederom wordt met behulp van LINEST (zie
tabel 5.9) de formule opgesteld.
Y = 0.23 x AF + 3,98E-05 x AF - 1,47

Volgens de F-toets (zie tabel 5.10) is de formule
ruim geaccepteerd. De F-waarde (154,41) is veel
groter dan de tabelwaarde (3,07). Met de T-toets
wordt vast gesteld dat AF een geschikte schatter
is (13,60 > 1,66) en dat het VV een mogelijke
schatter is. De constante is geen goede schatter,
de waarde 0,44 is kleinder dan de tabelwaarde
(1,66).

<3>

Tabel 5.10 F- en T-toets (formule Af & VV- gemengde populatie)
Toetsen formule
F-toets v1 = 2
v2 = 94 -(2+1) - 91
Tabelwaarde = 3,07
154,41 > 3,07 dus formule accepteren
T-toets

13.61
5.36 -0.44
v1 = 91 a = 0,05 Tabelwaarde = 1,66
13,60 > 1,66 schatter
5,36 > 1,66 mogelijke schatter
0,44 < 1,66 geen goede schatter

In bijlage 5.14 staan de met LINEST gegenereerde gegevens van de formules. In bijlage
5.15 staan bovendien de formules uitgewerkt (de LINEST gegevens ingevuld in de
formules) en de gemiddelde afwijkingen per formule en de resultaten van de F-toets en
T-toets opgenomen. De gemiddelde afwijkingen van alle formules staan opgenomen in
tabel 5.11.
Tabel 5.11 Gemiddelde afwijking van alle formules van de gemengde populatie
Gemengd
Formule
Gem afwijking

1
59

2
140

3
187

4
165

5
49

6
58

7
52

8
165

9
135

10
134

11
49

12
54

13
48

14
134

Helaas moet wederom geconcludeerd worden dat weer geen enkele formule aan de
gestelde eisen voldoet. Het toevoegen van uitersten heeft dus niet geleid tot betrouwbare
kostenschattingsmethode.
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5.12

Conclusie statistische methode

De in dit onderzoek gebruikte methode om met behulp van statistiek een nauwkeurige
schatting te doen van de bewerkingskosten leidt, volgens de zelf gestelde eisen aan het
begin van het onderzoek, niet tot het gewenste resultaat. Twee keer is een populatie van
100 producten onderzocht, waarvan een keer de producten ook nog in klassen zijn
opgedeeld. Al is in enkele gevallen de gemiddelde afwijking redelijk (17 %), er zijn te veel
(meer dan de helft wijkt meer dan de gestelde 50 % af) en te grote (oplopend tot 925 %)
uitschieters. Een kostenschattingsmethode met dergelijke resultaten is voor het beoogde
doel ongeschikt. De constructeurs weten immers niet of ze met een uitschieter of
nauwkeurige uitkomst te maken hebben.
Het zou wenselijk zijn uit om meer informatie uit UG te kunnen halen, bijvoorbeeld met
betrekking tot het aantal grondvormen (gaten, pockets, et cetera) en de maten en
posities en dergelijke. Indien deze factoren in de formule(s) opgenomen kunnen worden,
zullen de schattingen van de bewerkingskosten nauwkeuriger zijn. Helaas is het
momenteel niet mogelijk om deze informatie automatisch uit UG te verkrijgen. UG bevat
alleen gegevens hoe het model is opgebouwd en niet welk materiaal verspaand moeten
worden om de gewenste productgeometrie over te houden. In bijlage 5.16 staan een
aantal van de huidige problemen opgesomd. De constructeurs zelf gegevens over de
afmetingen en posities van grondvormen laten opzoeken is onwenselijk, aangezien dit
tijd kost.
Indien het mogelijk is om op een andere manier (bijvoorbeeld met feature herkenning zie paragraaf 6.5) meer gegevens te genereren, is het interessant om opnieuw te kijken
wat de mogelijkheden zijn om met statistiek de bewerkingskosten te schatten. Wellicht
zijn er dan ook nog andere methoden te bedenken om met statistiek bewerkingskosten
te schatten.
Een andere opmerking die met betrekking tot UG is dat UG geen informatie geeft of het
product uit een cilinder- of uit een blokvormig uitgangsmateriaal gemaakt moet worden.
Door er van uit te gaan dat alle producten uit een blokvormig uitgangsmateriaal worden
vervaardigd wordt van de ronde producten een fout in het verspaand volume
meegenomen. Dit kan voorkomen worden door de producten handmatig te selecteren en
twee aparte lijsten op te stellen (producten die uit blokvormig uitgangsmateriaal en
producten die uit cilindervormig uitgangsmateriaal gemaakt worden).
Statistiek is misschien om pedagogische redenen ook een minder goede methode om
kostenschattingen mee te doen, aangezien de WAAROM vraag (hoe een prijs tot stand
komt) niet wordt beantwoord. Constructeurs zien geen redenatie hoe een prijs tot stand
komt of wat de belangrijke te beïnvloeden factoren zijn. Ze moeten blind op de
statistische methode vertrouwen. Dan moet de schatting erg nauwkeurig zijn en de
maximale fout klein, aangezien ze niet weten wanneer ze te maken hebben met een
uitschieter.
Tenslotte wordt opgemerkt dat in dit onderzoek niet in is gegaan op de uitzonderingen,
het analyseren van uitschieters en op de vraag waarom het schatten van
bewerkingskosten met statistiek niet gelukt is. Er is besloten is om verder te zoeken naar
methoden die misschien wel kunnen leiden naar betrouwbare schattingen van
bewerkingskosten.
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5.13

Andere methoden om bewerkingskosten te bepalen

Zoals in paragraaf 4.5 al is aangegeven is besloten is om de resterende tijd (ruim twee
maanden) te verdelen over een viertal onderwerpen: Maakbaarheids Factoren (MaFa*),
classificatiesystemen, beslissingsdiagrammen en tenslotte met feature herkenning
(Tecnomatix). Deze onderwerpen worden hieronder kort toegelicht en staan in hoofdstuk
zes uitvoerig beschreven.
A. MaFa methode: Deze methode houdt in dat met behulp van Maakbaarheids
Factoren de bewerkingskosten geschat wordt. De constructeurs vullen een
spreadsheet in over het aantal en de soorten grondvormen die in hun ontwerp
aanwezig zijn. Ook worden uitspraken gevraagd wat betreft factoren als de
nauwkeurigheid, stabiliteit van het product en het materiaal waar het uit gemaakt is.
Uiteindelijk wordt de standaard cyclustijd met de MaFa vermenigvuldigd en wordt een
prijs berekent.
B. Classificatiesystemen: Getracht is om met behulp van classificatiesystemen een
systeem te bedenken dat een uitspraak doet in welke categorie (en dus prijsklasse)
een product valt. Bij deze methode is veelvuldig de literatuur geraadpleegd.
C. Beslissingsdiagrammen: Deze diagrammen zijn een variant op MaFa spreadsheet
maar in een meer overzichtelijke vorm. Door steeds een vraag te beantwoorden,
doorlopen de constructeurs de geprogrammeerde beslissingsdiagrammen. De
constructeurs geven aan welke grondvormen met welke kenmerken zij in hun
ontwerp herkennen. De prijzen per grondvorm zijn in een database opgenomen.
Deze prijs wordt verhoogd door toeslagen toe te kennen indien het product erg
nauwkeurig is, instabiel, et cetera.
D. Feature herkenning Tecnomatix: Met behulp van software worden de aanwezige
features in een ontwerp herkend. Door een complexe database (met informatie over
bewerkingsmethoden, gereedschappen, et cetera) en software, worden hier
bewerkingen aan toegekend. Uiteindelijk wordt een bewerkingstijd voor het bewerken
van het product berekend (en dus een kostprijs).
Bij deze methodes is niet alleen op naar freesproducten gekeken, hetgeen wel het geval
was bij de statistische methode. In bovenstaande vier methoden wordt ook op
kostenverhogende factoren van andere bewerkingen gelet, zoals draaien, slijpen en
draadvonken. Juist bewerkingen als vonken en slijpen leiden namelijk tot hoge
bewerkingskosten.
In de discussie na de tussenvoordracht is besproken in hoeverre input van de
constructeur gevraagd mag worden. Mag de constructeur alleen eenvoudige vragen
gesteld worden (is het uitgangsmateriaal rond of vierkant) of mogen ook vragen gesteld
worden waar ze even over na moeten denken (bijvoorbeeld grondvormen laten
herkennen). In de tussenvoordracht werd vastgesteld dat van de constructeur enige
basis kennis met betrekking tot bewerkingstechnologieën verwacht mag worden en dus
best vragen daarover gesteld mogen worden. Verder is nogmaals onderstreept dat de
verhoudingen van kosten voor de constructeur belangrijker zijn dan absolute prijzen.
Tenslotte is het ongewenst dat de calculatie een tijdrovende activiteit voor de
constructeur is, terwijl de output alleen iets over kosten van dat specifiek product zegt.
Veel beter is het indien de constructeur iets van de methode leert, en gevoel voor de
relatieve kosten ontwikkelt.

Pagina 34 / 56

TU/e
HOOFDSTUK 6 ANDERE METHODEN OM BEWERKINGSKOSTEN TE BEPALEN
6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden vier methoden behandeld, die wellicht wel tot meer betrouwbare
uitspraken over de bewerkingskosten kunnen leiden. In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op
een methode om met behulp van Maakbaarheids Factoren kosten te berekenen.
Paragraaf 6.3 behandelt classificatiesystemen en de vierde paragraaf beschrijft een
methode om kosten te benaderen met behulp van zogenaamde beslissingsdiagrammen.
De laatste methode die in dit onderzoek is nagegaan, is feature herkenning met behulp
van een techniek (eMPower) van Tecnomatix (Twente). Dit hoofdstuk wordt afgesloten
met een overzicht van voor- en nadelen per oplossingsrichting. Hier zijn ook de voor- en
nadelen van de statistische methode ter bepaling van Bewerkingskosten (hoofdstuk vijf)
meegenomen.
6.2

Maakbaarheids Factoren (MaFa)

6.2.1

Achtergrond MaFa methode

Het idee achter de MaFa bladen is dat de constructeur op de kritische factoren die de
kosten beïnvloeden wordt gewezen. De functioneel gekozen vormen, afmetingen en
nauwkeurigheden worden door de constructeur zelf ter discussie gesteld aan de hand
van bewerkingsgrondvormen en kritische maakbaarheidsfactoren (zie figuur 6.1). Deze
methode werd oorspronkelijk door CTT Philips gebruikt bij het geven van cursussen.
Binnen ASML is er ook wel eens naar gekeken, maar is deze methode nooit ingevoerd.
De informatie van paragraaf 6.2 is grotendeels gebaseerd op informatie uit interviews
met een Cost Engineer, een kostendeskundige van Philips CTT en uit documentatie van
CCT [11], [18], [19], [20] en [21].
Toelichting MaFa blad
De beoordelingsaspecten op maakbaarheid zijn in een matrix opgenomen. Horizontaal
de grondvormen en vertikaal de kenmerken van materiaal en de nauwkeurigheden en
dergelijke. De maak- en kostenbepalende criteria worden met een factor gewaardeerd.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een maakbaarheidsfactor die een indicatie vormt voor de
efficiëntie van de geometrie van het getekende onderdeel. Voor alle grondvormen is een
standaardtijd vastgesteld. Door deze te vermenigvuldigen met de maakbaarheidsfactor
wordt de totaal benodigde maaktijd berekend. Door deze tijd met een standaard uurtarief
te vermenigvuldigen worden de kosten berekend.
Aangezien een tekening voornamelijk
bestaat uit geometrische vormen, is het
logisch de beoordeling van de maakbaarheid daarop te concentreren. Een
voorbeeld van een MaFa blad is in bijlage
6.1 opgenomen. Bovendien volgt hier
een gedetailleerde beschrijving hoe de
bewerkingskosten met behulp van MaFa
berekend kunnen worden.

Figuur 6.1 MaFa methode
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A. Bepalen MaFa per grondvorm
1. Grondvormen. Het soort en het
aantal
grondvormen
is
medebepalend voor de prijs van een
onderdeel. Het product moet
daarom eerst herleid worden tot
grondvormen (zie figuur 6.2 in
bijlage 6.2.D). In figuur 6.2 zijn de
bewerkingsgrondvormen
gegroepeerd naar rond- en vlakbewerkingen. Verder is een onderverdeling
gemaakt
tussen
uitwendige en inwendige grondvormen. Alle vier de categorieën
worden uitvoerig beschreven in
bijlage 6.2. Aan elke grondvorm is
een
werkmethode
gekoppeld.
(bijlage 6.3 Database III.)
Figuur 6.2 Grondvormen

2. Materiaal. Per onderdeel moet het materiaal (en daarmee de bewerkbaarheidsklasse)
worden aangegeven. De materialen zijn in drie groepen ingedeeld, zodanig dat de
materialen die eenzelfde bewerkingsgedrag vertonen in één klasse vallen (zie ook
bijlage 6.3 Database I).
3. Toestand materiaal. Het al dan niet harden van het product is in verband met vooren nabewerken, van invloed op het aantal en de soort bewerkingen op het onderdeel.
4. Stabiliteit. Uiteraard is de stabiliteit van een werkstuk van grote invloed op de wijze
van bewerken. Een algemene vuistregel voor de stabiliteit van een onderdeel is
moeilijk vast te stellen. Voor rond zou de verhouding L/D ≤ 10 kunnen gelden. Voor
vlakke werkstukken is het veel moeilijker om een vuistregel te geven omdat dit
afhankelijk is van het te bewerken vlak of grondvorm en de te volgen methode, in
verband met de bewerkingsvolgorde of spanmethode.
5. Nauwkeurigheidsklassen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het werk wordt
een factor toegekend, aangezien de gevraagde kwaliteit van het werkstuk van grote
invloed is op de daarbij behorende maakmogelijkheden, en dus ook de prijs. De
moeilijkheidsgraad wordt voor een belangrijk deel bepaald door de maat-, vorm- en
plaatstoleranties. De tolerantiegrenzen zijn in zes klassen onderverdeeld (zie bijlage
6.3 Database II).
B. Bepalen totale maakbaarheidsfactor
Per beoordelingskenmerk (materiaal, nauwkeurigheid, tolerantie) is een factor
vastgesteld voor de invloed die dat kenmerk heeft op de maakprijs. De
maakbaarheidsfactor voor een grondvorm wordt bepaald door de factoren van de
kenmerken met elkaar te vermenigvuldigen. In figuur 6.3 staat als voorbeeld een
willekeurig product uitgewerkt op een MaFa blad. In bijlage 6.4 is ook de tekening van
dit product opgenomen.
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C. Bepalen kostenindicatie

Figuur 6.3 Ingevuld MaFa blad

Het startpunt voor de kostenindicatie is de bepaalde maakbaarheidsfactor. Er wordt
gecalculeerd volgens grondvormen, waarbij de maakbaarheidsfactor en de benodigde
tijd per grondvorm als basis dienen voor de te bepalen bewerkingskosten. De basistijd
per grondvorm is gebaseerd op de goedkoopste grondvorm met een maakbaarheidsfactor 1, opgebouwd uit een inrichttijd (IT) en cyclustijd (CT). De inrichttijd is
de tijd die nodig is voor het omstellen van machine en gereedschappen. De cyclustijd
(bewerkingstijd) is de tijd die nodig is voor het verspanen en het bedienen van
machine en gereedschappen.
De tijd per grondvorm is berekend voor onderdelen globaal begrensd voor ronde
producten tussen <Ø50 x 70 mm en >Ø15x25 en vlakke onderdelen die binnen de
grenzen <120x120x25 en >25 x25 x5 mm vallen. Voor onderdelen met een kleinere
afmeting moet een factor van 0,75 toe gepast worden en voor producten met een
grotere afmeting een factor van 1,5.
De indicatie kostprijs
De totale kosten van een onderdeel worden gevormd door de totaal berekende tijd, te
vermenigvuldigen met het geldende uurtarief. Deze kosten gelden voor één stuks. Het
aantal te maken onderdelen heeft echter een belangrijke invloed op de prijs per stuk.
De start- en inrichtkosten kunnen over een groter aantal onderdelen worden gespreid,
zodat dit een steeds kleiner deel van de prijs per stuk uitmaakt. Daarnaast kan in veel
gevallen voor grotere aantallen een andere, efficiëntere, werkaanpak worden gevolgd.
De invloed op de prijs ten gevolge van grotere productieaantallen wordt gecorrigeerd
met een seriefactor (zie bijlage 6.3 Database IV).
De kostprijs voor meerdere stuks wordt als volgt berekend:
Totale IT + (MaFa x cyclustijd per grondvorm * aantal producten * seriefactor)
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6.2.2

Beoordeling MaFa aanpak

Om vast te kunnen stellen hoe nauwkeurig de MaFa berekende prijs is, is deze
vergeleken met de door de Cost Engineers berekende PP3 prijzen. Een Cost Engineer is
gevraagd om drie onderdelen door te rekenen, waarvan ook al een MaFa prijs bekend
was. De resultaten staan in tabel 6.1 van bijlage 6.5. Het wijst erop dat MaFa duurder is
dan PP3 prijs. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat MaFa er geen rekening mee
houdt dat een grondvorm minder extra kost als het in een vlak zit die reeds bewerkt
wordt (dan hoeft het product niet omgespannen te worden, dat scheelt tijd) of als
verschillende grondvormen met hetzelfde gereedschap gemaakt kunnen worden (dit
scheelt omsteltijd). De Cost Engineers kijken naar de totaal benodigde tijd en letten dus
wel op deze factoren. Wel dient opgemerkt te worden dat slechts enkele vergelijkingen
gemaakt zijn. Te weinig om harde uitspraken over de nauwkeurigheid te kunnen doen.
Waarschijnlijk ontstaat het verschil doordat bij de MaFa methode niet meegenomen
wordt dat een bewerking goedkoper is indien de machine (het gereedschap) al een keer
bij dat product nodig is (scheelt omstellen gereedschap) of als bewerkingen in hetzelfde
vlak plaats vinden (product omspannen niet nodig). Ook de afmetingen van de features
zijn niet meegenomen. MaFa streeft ook niet naar een nauwkeurige absolute prijs. Het
relatieve verschil wanneer een product goedkoper wordt indien een aantal aanpassingen
aan de productgeometrie zijn gedaan is veel belangrijker. Het gaat er om dat een
constructeur gevoel krijgt waarom een product een bepaalde prijs heeft en welke
onderdelen daar relatief veel aan bijdragen. Een zo eenvoudig aangebrachte schuine
kant bijvoorbeeld, zorgt toch weer voor een extra bewerking en dus voor hogere kosten.
Voordelen MaFa
- Constructeurs zijn zelf met kostenverhogende factoren bezig en worden met de factoren
die de kosten beïnvloeden geconfronteerd.
- De constructeurs zien duidelijk hoe de prijs voor de bewerkingskosten tot stand is gekomen.
Nadelen MaFa
- De spreadsheet is onoverzichtelijk, een hele A4 in een keer invullen.
- Het invullen van de spreadsheet is tijdsintensief voor constructeurs.
- De absolute MaFa prijs is hoger dan de PP3 prijs.
6.2.3

Conclusie MaFa

De MaFa methode is niet geschikt om in de dagelijkse werkzaamheden van de
constructeurs te integreren. Hiervoor is de methode te complex in gebruik en kost
bovendien te veel tijd om er mee te werken. Als opleidingsmiddel zou het echter wel
geschikt zijn. Zo leren de constructeurs welke factoren de kostprijs verhogen en kunnen
ze tijdens het ontwerpen beter rekening houden met de kosten.
6.3

Classificatiesystemen

6.3.1

Inleiding

De informatie in deze paragraaf komt, zoals de verwijzing al aangeeft, voornamelijk uit
de literatuur. Dit geldt ook voor de volgende twee paragrafen.
Formele definitie van groepentechnologie volgens Van Mal luidt als volgt: "Een
ordeningsprincipe waarbij de verantwoordelijkheid voor het maken van families van producten
wordt neergelegd bij groepen van mensen die de beschikking hebben over verschillende
soorten van technologische kennis en over diverse technische middelen die noodzakelijk zijn
om een hele familie van werkstukken te vervaardigen" [22].
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Groepentechnologie is gericht op betere klantgerichtheid van de processen in een
functionele organisatievorm. Deze processen worden gekenmerkt door geen of een zeer
lage herhalingsgraad en relatief grote variaties in het werk. Het gaat hier dus niet om
hetzelfde product dat meerdere keren gemaakt wordt, maar om vaak een uniek product
te vervaardigen. Ten behoeve daarvan wordt gebruik gemaakt van universele machines
waarin snel gereedschappen en instellingen kunnen worden gewisseld. Om deze
processen goed te kunnen beheersen is per processtap kennis van alle relevante
procesinstellingen noodzakelijk ofwel vakmanschap [22].
Stokman definieert groepentechnologie als: “De technologie, de leer van het verwerken
en/ of bewerken, van groepen gelijksoortige objecten (tekeningen, bewerkingsplannen,
werkstukken); dit in tegenstelling tot de individuele bewerking van objecten zoals in
machinefabrieken (enkel- en kleinseriefabricage) gebruikelijk is. Het grote probleem is
steeds op welke wijze groepen gelijksoortige objecten snel en eenvoudig kunnen worden
samengesteld. Daartoe wordt gebruik gemaakt van werkstukclassificatie” [23].
Groepentechnologie is dus een ordening op basis van proceskenmerken. Deze ordening
kan op verschillende manieren tot stand komen, bijvoorbeeld ordening op
overeenkomsten in routingen van onderdelen, of door gebruik te maken van een
classificatiesysteem. Classificatie is het "vormen van klassen op grond van bepaalde
kenmerken op basis van product-, proces-, en productiemiddelkenmerken" [22].
Het doel van elk classificatiesysteem is het komen tot een betere communicatie en
snellere trefzekere besluitvorming. Om groepen gelijksoortige tekeningen,
bewerkingsplannen en werkstukken te kunnen samenstellen is een hulpmiddel nodig, dat
de constructeur in staat stelt op een zo eenvoudig mogelijke wijze de gelijksoortigheid
van de objecten te herkennen. Zo’n hulpmiddel is de werkstukclassificatie, een
ordeningssysteem met behulp waarvan tekeningen en/ of bewerkingsplannen en/ of
werkstukken op grond van karakteristieke kenmerken een codenummer krijgen. De
groepen kunnen dan worden gevormd door met behulp van deze codenummers de
objecten te selecteren. In de ontwerpafdeling kan classificatie een hulpmiddel zijn om via
het snel kunnen terugzoeken van componenten en onderdelen gebruik te maken van
kennis en ervaringen uit het verleden en om te komen tot hergebruik van onderdelen of
reeds eerder gemaakte producten.
Om te kunnen classificeren moeten genoemde kenmerken vastgelegd worden en
bovendien van alle producten bekend zijn. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt naar
functiekenmerken, taakkenmerken, gedragskenmerken en toestandskenmerken (zie
bijlage 2.1.1 voor toelichting van deze begrippen). Wanneer wordt gekeken naar
productkenmerken, kunnen, op basis van functies, vormen, afmetingen, oppervlaktegesteldheid en dergelijke, klassen worden gevormd die gebaseerd zijn op een beperkt
aantal gemeenschappelijke kenmerken. Ook kan gekeken worden naar
proceskenmerken, bijvoorbeeld op basis van toleranties, fabricage-procédés, thermische
behandeling, et cetera [22].
6.3.2

Komplexteile van Mitrofanow

Reeds in 1939 poneerde de Russische producttechnicus Sokolofski de stelling dat de
productiviteit in machinefabrieken kan worden verbeterd door een wetenschappelijke
benadering van de vraagstukken der werkvoorbereiding [24]. Standaardisatie van de
bewerkingsplannen zou daartoe kunnen leiden. Mitrofanow, leerling van Sokolofski,
bouwde op dit thema voort. Mitrofanow concludeert dat het werkstukpakket in groepen
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moet worden verdeeld zodat alle
werkstukken in één groep volgens
één standaard bewerkingsplan
kunnen worden bewerkt. Deze
gestandaardiseerde bewerkingsplannen vormen het uitgangspunt
voor de inrichting van de op
groepen
gespecialiseerde
fabricagestraten.
Om
deze
principes te realiseren had
Mitrofanow behoefte aan een
Figuur 6.3 Het ‘Komplexteil’ volgens Mitrofanow
bondige omschrijving van de
kenmerken van de groepen van werkstukken. Hiertoe introduceerde hij het ‘Komplexteil’,
een fictief onderdeel, dat alle vormelementen van de werkstukken in een bepaalde groep
in zich verenigt (figuur 6.3). Omgekeerd kan een ‘Komplexteil’ ook worden opgevat als
een visuele voorstelling van de bewerkingsmogelijkheden van een fabricagestraat.
6.3.3

Loquet

Loquet heeft zich ook in deze problematiek verdiept, met name in het classificeren van
onderdelen per familie [25, 26]. De classificatie van de onderdelen is een probleem dat in
ieder bedrijf voorkomt, maar in het bijzonder in die ondernemingen die een grote
verscheidenheid aan onderdelen produceren. Om het aantal nieuwe onderdelen te
beperken, hebben de meeste bedrijven waarvoor een nummeringsysteem opgebouwd,
hetzij volgens de productgeometrie, hetzij gebaseerd op hun functie.
Het classificatiesysteem van de onderdelen per familie van Loquet codeert de eindvorm
van het onderdeel vóór zijn montage. Het werkt met een hoofdsleutel bestaande uit acht
cijfers en een aanvullende sleutel van zes cijfers, ingedeeld in twee delen, dus in totaal
veertien cijfers (zie figuur 6.4). Ter verduidelijking zijn bijlage 6.6 de “Sleutel van
classificatiesysteem van de onderdelen per familie” en de “Hoofdsleutel van de
omwentelingsonderdelen” opgenomen. In bijlage 6.7 staan bovendien twee voorbeelden
uitgewerkt van producten die volgens het systeem van Loquet geclassificeerd zijn.
Voorbeeld classificatiesysteem
Ieder cijfer van deze code stelt een bepaald kenmerk voor van het onderdeel, zoals hieronder aangeduid:
Hoofdsleutel
1e cijfer de klasse (omwentelingsonderdelen met één enkele as, met meerder assen en niet
omwentelingsonderdelen)
2 e + 3 e de hoofdvorm
4 e + 5 e de afmetingen
6e
de binnenvorm
7 e + 8 e de aanvullende elementen
Aanvullende sleutel van het uitgangsproduct
1e cijfer de vorm van het uitgangsproduct
de afmetingen of behandelingen van uitgangsproduct of verbindingsvorm
2e
het materiaal
3e
Aanvullende sleutel voor de fabricage
1e cijfer de toleranties
de fabricageprocédés
2e
de thermische behandelingen en bekledingen
3e
Figuur 6.4 Voorbeeld classificatiesysteem Loquet
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6.3.4

Beoordeling classificatiesysteem

Voor het doel van ASML, om reeds in de ontwerpfase tot een kostenschatting te komen,
kan het classificeren van onderdelen een rol spelen. Aan elke klasse kunnen namelijk
kosten of kostenfactoren worden verbonden. Indien een product een bepaalde
getallencombinatie heeft, valt het in een (nog te definiëren) kostencategorie. Een andere
manier om met behulp van classificatiesystemen tot kostenschattingen te komen is door
te kijken op welk product het nieuwe ontworpen product lijkt en hier kosten bij te tellen of
af te trekken afhankelijk of het nieuwe product een moeilijkere of eenvoudigere
productgeometrie heeft.
De methode kan grafisch ondersteund worden, zodat de constructeurs geen termen bij
getallen en/ of codes hoeven te kennen, en enkel door het herkennen van bepaalde
vormen, keuzes moeten maken. Wel dient opgemerkt te worden dat bij classificatie veel
factoren niet mee worden genomen: hoeveel grondvormen er zijn en in welke maten/
afmetingen, hoeveel verspaand volume er is, het aantal te bewerken vlakken, et cetera.
Het oorspronkelijke doel van deze methode is dan ook niet om een uitspraak over de
kosten te kunnen doen, maar om sneller te kunnen ontwerpen door een gebruik te
maken van kennis en ervaringen uit het verleden. Het is enkel bekend welke
bewerkingen bij de productie nodig zullen zijn, van welk materiaal het gemaakt is, wat de
hoofdafmetingen van het product zijn, welke toleranties er aan het product gesteld
worden, et cetera (zie ook figuur 6.4). Bovendien moet de constructeur deze factoren
allemaal zelf uit zijn product halen, aangezien deze kenmerken niet automatisch door UG
gegenereerd kunnen worden.
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de nauwkeurigheid van de schatting van de
bewerkingskosten met behulp van werkstukclassificatie. Om hier een uitspraak over te
kunnen doen, moeten eerst een paar honderd producten geclassificeerd worden en
moeten de historische kostengegevens van deze producten worden ingevoerd. Dan
moet gekeken worden of er categorieën te herkennen zijn bij producten die bepaalde
kenmerken (cijfers in de codering) gemeenschappelijk hebben. Tenslotte kan met nieuwe
producten getest worden of ze, door ze te classificeren, in een categorie komen die
aansluit bij de werkelijke bewerkingskosten.
6.3.5

Conclusie werkstukclassificatie

Het vraagt wel veel van de constructeurs om alle producten die zij ontwerpen te
classificeren door 14 getallen toe te kennen, terwijl zelfs dan de output van het systeem
nog slechts een richtprijs is, zonder onderbouwing hoe de prijs tot stand is gekomen. Er
is niet genoeg onderzoek verricht om te kunnen concluderen of deze methode al dan niet
functioneert. Toch lijkt het geen veel belovende optie voor vervolgonderzoek.
6.4

Beslissingsdiagrammen

6.4.1

Kosten benaderen met beslissingsdiagrammen

De methode van beslissingsdiagrammen is sterk gebaseerd op de methode van de
MaFa bladen. Alleen is de spreadsheet van MaFa, waar de constructeur in een keer een
heel A4 moest invullen, vervangen door een beslissingsdiagram waar de constructeur
automatisch doorheen wordt geleid. De vragen worden overzichtelijk aan de constructeur
gepresenteerd, hij krijgt steeds maar één vraag tegelijk op het scherm (zie bijlage 6.8).
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Features
herkennen

Uitwendig

Rond (p2)

Inwendig

Vlak (p3)

Rond (p4)

Vlak (p5)

=

=

=

=

Feature A maat

NVT

Feature A maat

Feature A maat

+

+

+

Feature C maat 1

Feature C maat 1

Feature C maat 1

Feature C maat 2

=

Totale kosten
Uitwendig
Rond

=

Totale kosten
Uitwendig
Vlak

=

Totale kosten
Inwendig
Rond

=

Totale kosten
Inwendig
Vlak

Figuur 6.5 Factoren die kostprijs verhogen

van het product?

De constructeur dient eerst drie algemene vragen te
beantwoorden en vervolgens de aanwezige grondvormen te
benoemen (zie bijlage 6.9). Tenslotte kent hij factoren toe
aan de grondvormen die de kostprijs beïnvloeden door
informatie over de toleranties en stabiliteit en dergelijke te
verstrekken (zie bijlage 6.10). Uiteindelijk krijgt de
constructeur een overzicht met prijsinformatie per
grondvorm, verdeeld over de vier categorieën (blauw in
figuur 6.5). Door op een grondvorm (geel in figuur 6.5) te
klikken verschijnt er uitleg over hoe de prijs van dat
grondvorm is opgebouwd en hoeveel de verschillende
factoren bijdragen.
A. Algemene vragen met betrekking tot het product
1. Hoeveel producten dienen er gemaakt te worden?
2. Van welk materiaal dient het product gemaakt te worden?
3. Wat zijn de totale afmetingen (lengte, breedte,
hoogte)

B. Grondvormen herkennen
De constructeurs doorlopen vervolgens
vier categorieën met grondvormen, zoals
gedefinieerd bij de MaFa bladen, te weten:
uitwendig rond, uitwendig vlak, inwendig
rond en inwendig vlak (zie bijlage 6.2). Per
categorie zijn er vijf tot tien grondvormen
mogelijk. De grondvormen worden aan de
constructeur gepresenteerd als in figuur
6.6. Per grondvorm wordt aan de
constructeur een afbeelding met het
omschreven grondvorm getoond en wordt
bovendien een korte toelichting gegeven.

Figuur 6.6 Keuze grondvormen

C. Factoren toekennen
Per grondvorm die het product bevat, moeten meerdere vragen beantwoord worden. De
antwoorden worden gecombineerd met informatie van de databases (I t/m IV).
Afhankelijk van de antwoorden worden factoren toegekend die de kostprijs van de
grondvorm verhogen.
4. Hoeveel van deze grondvormen zijn er (> 1)?
5. Wat zijn de afmetingen (l, b, h) van de grondvorm?
6. Hebben de grondvormen dezelfde afmetingen?
7. Zitten de grondvormen in hetzelfde vlak?
8. Wat is de oppervlakte ruwheid?
9. Maat-, vorm-, en plaatstolerantie?
10. Grondvorm ┴ of // op rotatie as?
11. Is het product stabiel? (Geen dunne wandjes en dergelijke)
12. Toegankelijk voor gereedschap?
13. Product gehard?
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Om de beslissingsdiagrammen te laten functioneren zijn vier databases nodig. De eerste
drie hiervan zijn wederom herkenbaar van de MaFa methode. De eerste bevat de
verschillende materiaalklassen (bijlage 6.3 Database I). Het programma weet dat als een
product bijvoorbeeld in klasse II valt, er dus een factor 1,7 aan toegekend moet worden.
De tweede database betreft de nauwkeurigheidsklassen (bijlage 6.3 Database II). Hierbij
zijn zowel de oppervlakteruwheid als de maat-, vorm- en plaatstoleranties van belang.
Hier zijn zes verschillende factoren die aan de grondvorm gekoppeld kunnen worden. In
de derde database staat opgenomen welke bewerkingen mogelijk zijn per grondvorm
(bijlage 6.3 Database III).
De vierde database (bijlage 6.11 Database IV), wel nieuw ten opzichte van de MaFa
databases, is niet zo eenvoudig als de eerste drie. In deze database is prijsinformatie
van de grondvormen opgenomen. Per grondvorm dienen, per materiaalklasse, per
nauwkeurigheidsklasse en in een aantal afmetingen, prijzen bekend te zijn. Dit komt
echter neer op ongeveer 12.000 prijzen (2 soorten bewerking x 3 materiaalklassen x 7
nauwkeurigheidsklassen x 10 afmetingen x 29 grondvormen = 12 180). In de database
dient ook onderscheid te worden gemaakt tussen de insteltijd (eerste keer dat machine
en gereedschap gebruikt worden) en cyclustijd (enkel de tijd voor het realiseren van de
grondvorm).
De nauwkeurigheid van de beslissingsdiagrammen is niet getest aangezien de
databases nog niet gevuld zijn, en is daarom onbekend. De nauwkeurigheid van de
database is erg belangrijk voor de nauwkeurigheid van de schattingen (factoren zoals
serie, nauwkeurigheid, et cetera). Tenslotte hangt de nauwkeurigheid van de geschatte
kostprijs van een product af van het feit of de constructeur alle grondvormen herkend en
goed benoemd heeft.
6.4.2

Beoordelen van beslissingsdiagrammen

Voordelen beslissingsdiagrammen
• De opbouw van de berekende bewerkingskosten is erg overzichtelijk.
• Het verschil tussen goedkope (normale) en complexe (dure) features komt naar
voren.
• Het programma leidt de constructeurs systematisch door de vragen (steeds maar één
tegelijk beantwoorden).
Nadelen beslissingsdiagrammen
• Het herleiden van het product in grondvormen en het benoemen van alle
grondvormen kost de constructeurs veel tijd.
• De nauwkeurigheid van de output is afhankelijk van de input van de constructeurs.
Een grondvorm niet invullen of vergeten heeft een grote invloed op de berekende
kosten, aangezien het dan helemaal niet in de berekening wordt meegenomen.
• Jaarlijks moeten de prijzen in de database voor alle grondvormen worden herzien.
Indien (door nieuwe technologieën) deze grondvormen goedkoper gemaakt kunnen
worden, moeten de prijzen worden aangepast.
• De ontwikkelingstijd van het programma valt mee, het vullen van de databases echter niet.
6.4.5

Conclusie beslissingsdiagrammen

De beslissingsdiagrammen kunnen gezien worden als een verbeterde versie van de
MaFa bladen. De basis is namelijk hetzelfde, alleen hoeven de constructeurs bij deze
nieuwe wijze niet meer het hele spreadsheet in te vullen. Wel moeten de constructeurs
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nog steeds zelf alle grondvormen herkennen. Dit is, vooral bij complexe werkstukken, erg
moeilijk en kost de constructeurs tijd.
Misschien zou de methode wel geschikt zijn als opleidingsmiddel. Indien software
ontwikkeld wordt waardoor de features automatisch uit het ontwerp kunnen worden
afgeleid, wordt deze methode erg interessant. De constructeur wordt dan gewezen op de
factoren die de kostprijs verhogen, krijgen een redelijk nauwkeurige prijs voor de
bewerkingskosten, zonder dat het hun veel tijd kost.
6.5

Feature herkenning Tecnomatix

6.5.1

Tecnomatix

De Universiteit Twente heeft jarenlang onderzoek verricht naar een werkvoorbereidingsmodel, PARTS, dat bewerkingskosten kan schatten. Het bedrijf heet na verzelfstandiging
van de onderzoekers, Tecnomatix. Het model is eMPowering Machining genoemd. De
hoofdmarkt van Tecnomatix, waarvan het hoofdkantoor in Israël is gevestigd, is de
automobielindustrie. Wereldwijd werken er zo’n 800 mensen voor Tecnomatix, waarvan
10 in Nederland, allen in Enschede. De jaarlijkse omzet van het gehele bedrijf is
ongeveer $ 100 miljoen op jaarbasis. Volgens de onderzoekers van Tecnomatix is
featureherkenning op meerdere manieren mogelijk. Een hiervan is eMPower, die in
paragraaf 6.5.3 wordt toegelicht. Het is echter moeilijk om de niet-geometrische factoren
(maak- en plaatstoleranties, ruwheid, et cetera) in een model mee te nemen, terwijl juist
deze factoren een grote invloed op de kosten hebben.
6.5.2

Quote-a-part

Quote-a-part was een service die een paar jaar geleden op internet werd aangeboden en
die automatisch een nauwkeurige procesplanning genereerde. Hierbij werd over de
onderdelen ook kostinformatie verstrekt Quote-a-part gebruikte dezelfde technologie als
Tecnomatix’ eMPower Machining solution, geïnstalleerd bij grote automotive OEM. Het
concept hield in dat iedereen via een
website een model naar Tecnomatix kon
sturen en dan in de vorm van een Excel 3D CAD
file antwoord kreeg. Hierin stond vermeld:
Feature Recognition
hoeveel features het product bevatte,
Company
specific
welke bewerkingen dit met zich mee
Operation Selection
Machining
bracht en een schatting wat het zou
Time Calculation
kosten om het product te fabriceren.
Company
Bovendien werd een score van de
specific
Quote Generation
foutmarge per stap vermeld. De
Resources
nauwkeurigheid is bij de bewerkingstijden en hoofd- en nevenactiviteiten een
Figuur 6.7 Stappen bij Quote-a-part
paar procent (zie ook bijlage 6.12, tabel
6,2, 6.3 en 6.4).
De databases met features, machines en gereedschappen waren erg algemeen. Dit
terwijl een voorwaarde van een nauwkeurige kostenschatting is dat de databases up to
date zijn en liefst ook nog toegespitst op één toeleverancier met één specifiek
machinepark. Quote-a-part is dan ook weer van internet afgehaald. Tecnomatix heeft er
geen commercieel product van gemaakt, en heeft het bij het prototype gelaten.
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De directeur van Tecnomatix is uitgenodigd om een demonstratie bij ASML te geven en
duidelijk uiteen te zetten wat zij op dit gebied te bieden hebben. Vooraf is de
productgeometrie van zeven producten naar Tecnomatix toegestuurd. Tijdens de
demonstratie is een product besproken. Er is niet op nauwkeurigheid van de berekening
(in vergelijking met de PP3) ingegaan, aangezien vooral de systematiek belangrijk was.
In de bijeenkomst bracht de directeur ook duidelijk de zwakke punten van de methode
naar voren: de uitgebreide databases zijn arbeidsintensief om te vullen en het feit dat
Tecnomatix verder weinig tijd in Quote-a-part wil steken om het verder te ontwikkelen,
aangezien het andere prioriteiten heeft dan het maken van calculatiesoftware. Aan het
eind van de meeting is afgesproken dat het hoofd van Cost Engineering van ASML een
Business Case opstelt (zie bijlage 6.13).
6.5.3

Kosten berekenen met eMPower

De kostencalculatie berust op vier stappen (zie figuur 6.7):
1. Automatisch feature herkenning
2. Automatisch bewerkingen en gereedschap selecteren
3. Gedetailleerde tijd en kosten berekening
4. Berekening en rapportage genereren
De software eMPower kan een Unigraphics-file interpreteren en een gedetailleerd
voorstel doen tot bewerking van een product met behulp van een aantal features. Er zijn
zeventig standaard features aanwezig in de database, anderen kunnen door de
gebruiker worden toegevoegd. Nadat het product in features is gedefinieerd, moet een
opspanning worden gekozen. Vervolgens zoekt de software in een database naar
features waarmee dan overtollig materiaal kan worden weggenomen, totdat het
gewenste product overblijft.
In een uitgebreide database moet per feature worden vastgelegd met welke
bewerkingsmethode het moet worden verspaand. De toepasbare machines en
gereedschappen moeten worden beschreven in een gereedschappendatabase. Van de
machines dienen lineaire snelheden, toerentallen en dergelijke ingevoerd te worden. Van
de gereedschappen (boortjes, frezen) worden allerlei gegevens gevraagd, zoals
bijvoorbeeld diameter, snijlengte, snijmateriaal. Het vullen van de twee laatste databases
kost ongeveer een manjaar, het onderhoud vraagt gemiddeld een uur per week.
Een interview met Philips ETG in Almelo, waar reeds met eMPower wordt gewerkt,
wekte de indruk dat de featureherkenning goed werkt voor boringen, waarvan positie en
vorm goed zijn gedefinieerd. Te bewerken vlakken hebben niet altijd een eenduidig
begin, en hier moet de gebruiker de software helpen. De voorstellen die de software doet
voor het bewerken zijn soms theoretisch, hier moet de gebruiker controleren en
aanpassen. In Almelo kost het een dag werk om van een tekening een cutter-location-file
te maken. Het gebruik van het programma vereist een werknemer die tenminste MBOniveau met kennis van verspanen heeft en bovendien verstand heeft van computers. Als
het resultaat van de automatische calculatie toch per stap gecontroleerd moet worden, is
het niet de moeite om de software aan te schaffen. De software zoals die nu bestaat, is
dan ook niet geschikt voor gebruik door constructeurs of cost engineers.
6.5.4

Testen eMPower
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Bij Philips ETG te Almelo wordt reeds met het programma gewerkt en is dus de
mogelijkheid om te testen hoe nauwkeurig de feature herkenning momenteel werkelijk is.
Indien de automatische herkenning nauwkeurig genoeg is, zonder dat veel extra
inspanning van de gebruiker nodig is (controle per stap), kan de software binnen ASML
erg nuttig zijn. De Cost Engineers hebben twaalf uiteenlopende producten gekozen en
aan Philips Almelo doorgegeven. Het betreft een selectie van producten met een zo’n
groot mogelijke spreiding in soorten materialen, uiteenlopende kostprijzen en producten
met verschillende geometrie (afmeting, aantallen features, complexiteit van features en
soorten bewerkingen).
Het resultaat van het analyseren van de twaalf producten met behulp van
featureherkenning is bij het schrijven van dit verslag nog niet bekend. Wel heeft Almelo
reeds aangegeven dat het programma redelijk gecompliceerd werkt en dat veel interactie
met de gebruiker nodig is om in een product alle features te kunnen herkennen. Per
product is bovendien redelijk veel tijd nodig (enkele uren).
6.5.5

Beoordelen van eMPower

Voordelen feature herkenning
• De kosten voor de bewerkingen worden erg nauwkeurig berekend.
• De constructeur kan zien hoe de kostprijs tot stand is gekomen (welke feature, soort
bewerking, welk gereedschap gekozen, tijd voor bewerken, kosten).
Nadelen feature herkenning
• Het vullen van de databases (features, machinepark, gereedschappen) kost veel tijd
(2 man/ jaar) en het onderhouden van de databases ook (2 uur/ week).
• Het gebruiken van de software is dusdanig complex dat dit enkel door iemand kan
worden gedaan met kennis van zowel verspanen als computers.
• Tecnomatix wil eMPower slechts beperkt ondersteunen aangezien het hun core
business niet is.
6.5.6

Conclusie featureherkenning

Indien featureherkenning nauwkeurig is, zonder dat elke stap gecontroleerd hoeft te
worden, is eMPower interessant voor ASML. Niet zo zeer het hele software pakket,
aangezien het vullen en onderhouden van de databases veel tijd kost. Het is echter
mogelijk om de inspanning/ opbrengst verhouding te verbeteren door alleen de
featureherkenning te gebruiken en daarop enige 'do and don't '-regels toe te passen (in
bijlage 6.14 staan enkele voorbeelden). Een ondersteuning die op moeilijke maakbare
constructies attendeert zou dan tot de mogelijkheden behoren. Het programma geeft dan
bijvoorbeeld een waarschuwing dat het product instabiel is doordat een gat (te) dicht bij
een wand is gepositioneerd en dat dit tot hoge maakkosten leidt. De uitgebreide
databases zijn dan niet meer nodig.
6.6

Overzicht bewerkingskosten

In hoofdstuk vijf is kostenschatting met behulp van statistiek onderzocht, en in dit
hoofdstuk zijn vier andere methoden waarmee de bewerkingskosten berekend kunnen
worden onderzocht. In deze paragraaf worden per methode de voor- en nadelen
aangegeven (zie tabel 6.1). De tijd die het gebruik van de methode de constructeur kost
en de onderbouwing van de prijs, zijn belangrijke criteria. Aan de nauwkeurigheid wordt
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de minste prioriteit toegekend. De tijd om de methode te realiseren en de eenvoud in het
gebruik zijn neutraal.

Tabel 6.1 Voor- en nadelen van de methoden om bewerkingskosten mee te berekenen

Methoden & criteria
1. Statistiek
a) Tijd constructeur
b) Tijd om te realiseren
c) Nauwkeurigheid
d) Onderbouwing prijs
e) Eenvoudig in gebruik
2. Maakbaarheids Factoren
a) Tijd constructeur
b) Tijd om te realiseren
c) Nauwkeurigheid
d) Onderbouwing prijs
e) Eenvoudig in gebruik
3. Classificatiesystemen
a) Tijd constructeur
b) Tijd om te realiseren
c) Nauwkeurigheid
d) Onderbouwing prijs
e) Eenvoudig in gebruik
4. Beslissingsdiagrammen
a) Tijd constructeur
b)
c)
d)
e)

Tijd om te realiseren
Nauwkeurigheid
Onderbouwing prijs
Eenvoudig in gebruik

5. Feature herkenning
(eMPower - Tecnomatix)
a) Tijd constructeur
b) Tijd om te realiseren
c) Nauwkeurigheid
d) Onderbouwing prijs
e) Eenvoudig in gebruik

Positief
a) Weinig tijd
b) Beperkt, weinig programmeren,
geen databases nodig
e) Ja (automatisch)
b) Structuur is er al dus weinig
c) Relatieve prijs nauwkeurig
d) Duidelijke opbouw prijs (met
kostenverhogende factoren
bezig)

Negatief

c) Onnauwkeurig
d) Onbekend hoe tot prijs gekomen
a) Invullen kost veel tijd
c) Absolute prijs onnauwkeurig
e) Nee, onoverzichtelijk (hele A4
invullen)
a) Veel (kenmerken classificeren)
b) Veel (vooral opzetten en testen)
c) Prijs categorie is output
d) Nee (alleen categorie)
e) Nee, 14 getallen toekennen

a) Gedeeltelijk UG ondersteund,
a) Grondvormen herkennen is
ook zelf factoren aflezen uit UG
tijdsintensief voor constructeur
c) Relatief wel, absoluut onbekend b) Database met prijsinformatie
d) Duidelijke opbouw prijs
nodig per grondvorm (+
e) Ja, steeds een vraag
onderhoud)
c) Afhankelijk van input
beantwoorden
constructeurs
a) Kort (wordt doorgerekend)
c) Ja (indien goede database)
d) Goed, bewerkingsbanen bekend

b) Database kost heel veel tijd om
te realiseren en ook om te
onderhouden
e) Nee, erg ingewikkeld

De voorkeursvolgorde van de methoden om bewerkingskosten mee te schatten ziet er
als volgt uit:
1. Beslissingsdiagrammen. Het sterke punt van deze methode is dat de opbouw van de
kostprijs erg duidelijk is. Bovendien is de methode relatief gezien erg nauwkeurig
(wordt iets duurder/ goedkoper door deze wijziging). Met betrekking tot de absolute
prijs is dit onbekend. De methode is eenvoudig in gebruik, de constructeur hoeft steeds
maar één vraag beantwoord te worden. Een nadeel van de methode is dat de
constructeurs het product tot in de grondvormen moeten herleiden. Dat kost veel tijd.
Bovendien is de nauwkeurigheid afhankelijk van de benoemde grondvormen door de
constructeurs. Dit kan eventueel nog verbeterd worden door automatische feature
herkenning. De tijd om de methode te realiseren is te overzien. Er moet een
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programma geschreven worden en een database gevuld worden met prijsinformatie
per grondvorm.
2. Ma Fa bladen. Al kost het invullen van een spreadsheet veel tijd en is het enigszins
onoverzichtelijk, de constructeur wordt wel geconfronteerd met kostenverhogende
factoren. De relatieve prijs is wederom nauwkeurig. De absolute prijs, vergeleken met
PP3 prijzen echter niet. MaFa vindt die ook niet belangrijk. Het gaat er om dat de
constructeur ziet, dat als hij bijvoorbeeld een extra schuine wand toevoegt, dit extra tijd
en dus extra geld kost. De opbouw van de prijs is erg duidelijk en ook zijn de
kostenverhogende factoren herkenbaar. Aangezien de structuur van de MaFa bladen
er al is, zal het weinig tijd kosten om de methode te realiseren. Hooguit de factoren (in
verband met toleranties, stabiliteit, en dergelijke) narekenen aangezien deze enigszins
verouderd zijn.
3. Feature herkenning (eMPower). Dit is wellicht goede optie in de toekomst, maar moet
eerst verder ontwikkeld worden. De software wordt slechts beperkt ondersteund door
Tecnomatix. Zij geven duidelijk aan dat het hun core business niet is. Ze willen enkel
wat ze nu hebben ter beschikking willen stellen, maar het niet verder ontwikkelen. De
methode kan nu alleen gebruikt worden door iemand die èn veel kennis van verspanen
heeft èn het een en ander van software af weet. Het vullen van de databases met
informatie over bewerkingen, gereedschappen, verspaan-snelheden, et cetera kost
veel tijd (circa 2 man/ jaar). Bovendien vergt de database veel onderhoud. Indien een
goede database wordt gebruikt, met een representatief machinepark, is de kostprijs
redelijk nauwkeurig.
4. Classificatiesysteem. Deze methode zou de constructeurs erg belasten. Het werken
ermee is ingewikkeld (veertien getallen aan het werkstuk toekennen) en zou veel tijd
kosten. Bovendien is de output slechts een kostencategorie waar het product invalt en
geen nauwkeurige prijs. Er wordt ook geen onderbouwing van de kostprijs gegeven.
De tijd om een dergelijk systeem te realiseren is fors. Er zouden dan veel producten
geclassificeerd en getest moeten worden om categorieën vast te stellen.
5. Statistiek. De constructeurs zien niet hoe een prijs tot stand komt. Volgens dit
onderzoek zijn die prijzen (de uitkomsten) die met statistiek berekend worden erg
onnauwkeurig. Wel is het zo dat de methode de constructeurs weinig tijd zou kosten,
aangezien de benodigde parameters automatisch uit UG gelezen kunnen worden.
6.7

Conclusie bewerkingskosten

De beslissingdiagrammen lijken het meest geschikt. De methode is wel tijdintensief in
gebruik voor de constructeurs. In deze vorm kan het wellicht beter als een opleidingsmiddel
gebruikt worden. Indien het herkennen van grondvormen automatisch kan worden gedaan
(bijvoorbeeld door middel van feature herkenning met behulp van eMPower van
Tecnomatix) kan alsnog worden overwogen om het standaard bij de constructeurs in te
voeren.
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HOOFDSTUK 7
7.1

MEER KOSTENBEWUSTE ONTWERPERS?

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat het resultaat is van dit afstudeeronderzoek. Is er
iets ontwikkeld dat er toe leidt dat meer constructeurs kostenbewust worden en/ of dat
het kostenbewustzijn (per constructeur) verhoogd kan worden. Hierbij wordt zowel op de
materiaal- en nabewerkingskosten, als op de bewerkingskosten ingegaan. In paragraaf
7.3 wordt vervolgens het programma voor materiaal- en nabewerkingskosten
geëvalueerd. De laatste paragraaf tenslotte, gaat in op het implementatieplan voor dit
programma.
7.2

Resultaat onderzoek

7.2.1

Materiaal- en nabewerkingskosten

In het afstudeerproject is een programma ontwikkeld waarmee de materiaal- en
nabewerkingskosten van producten automatisch berekend kunnen worden (zie figuur
7.1). Zowel het programmeerwerk als het maken van de database is reeds gebeurd. Het
programma is dan ook al operationeel. Het wordt momenteel nog geoptimaliseerd met
suggesties die bij de evaluatie (paragraaf 7.3) zijn geopperd. Hoe dit te werk gaat staat in
de vierde paragraaf van dit hoofdstuk, het implementatieplan.
Zolang de bewerkingskosten echter nog niet berekend kunnen worden, dient het
programma voor materiaal en nabewerkingskosten ook nog niet geïntroduceerd te
worden. Het suggereert dat deze kosten een essentieel deel van de kosten bedragen,
terwijl het in werkelijkheid maar zo’n 15 % van de totale kosten is. Ongeveer ± 85 % van
de kosten betreft de bewerkingskosten. Wel kan het programma dat materiaal- en
nabewerkingskosten berekent voorlopig bij de Cost Engineers ingevoerd worden om hen
te ondersteunen bij het berekenen van PP3 prijzen.
7.2.2

Bewerkingskosten

Wat betreft de bewerkingskosten is er veel onderzoek verricht. Vijf methoden zijn
onderzocht:
kostenschatting
met
behulp
van
statistiek,
MaFa
bladen,
classificatiesystemen, beslissingsdiagrammen en feature herkenning. Er is zeker
vooruitgang geboekt op dit nieuwe vakgebied. Toch is er geen oplossing gevonden die
op korte termijn bij ASML ingevoerd kan worden, zonder de constructeurs fors te
belasten.
De beslissingsdiagrammen lijken de beste mogelijkheid. Toch is deze methode in de
tweede voortgangsbespreking afgehouden, aangezien het voor de constructeurs redelijk
arbeidsintensief is. Zolang de constructeurs zelf alle grondvormen moeten herkennen,
kunnen de beslissingsdiagrammen beter als opleidingsmiddel gebruikt worden. Hier de
methode wel geschikt voor, aangezien het de constructeurs op de kostenverhogende
factoren wijst. Zodra echter featureherkenning, bijvoorbeeld met behulp van software van
Tecnomatix, mogelijk is kan dit op de beslissingsdiagrammen worden toegepast. Dan
zijn er mogelijkheden om ook de bewerkingskosten door de constructeurs te laten
berekenen.
Materiaalkosten
Automatisch berekend
Bewerkingskosten
Met behulp van input constructeur
NaBewerkingskosten

Automatisch berekend

Figuur 7.1 Stand van zaken in hoeverre kosten van producten bepaald kunnen worden
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7.3

Evaluatie programma materiaal- en nabewerkingskosten

7.3.1

Verbetervoorstellen programma materiaal- en nabewerkingskosten

Het programma dat materiaal- en nabewerkingskosten berekend is aan constructeurs
voorgelegd, maar aangezien constructeurs nog nooit met kosten berekenende
programma’s hebben gewerkt, kunnen ze er moeilijk een waardeoordeel over geven. Het
is voor de constructeurs compleet nieuw. Ze kunnen hooguit commentaar geven over de
buttons of iets over de lay-out van het programma zeggen. Echt praktische zaken
kunnen zij niet afwegen.
Vandaar dat het programma van de materiaal- en nabewerkingskosten ook is
geëvalueerd met Cost Engineers. Zij werken momenteel immers ook met dergelijke
berekeningen en kunnen er een kritisch oordeel over geven. Het evaluatieformulier is
opgenomen in bijlage 7.1. Bovendien staat de uitwerking van de opmerkingen van de
afdeling Cost Engineering opgenomen in bijlage 7.2. In tabel 7.1 staan de belangrijkste
zaken opgenomen.
Tabel 7.1 Verbetervoorstellen van de Cost Engineers
Ideeën om programma materiaalkosten te optimaliseren:
• Nu staat alleen rond en vierkant in het programma opgenomen. Dit kan uitgebreid worden met de
andere vormen (plaat, buis, zeskant, et cetera)
• In de database ook een kolom opnemen met pasmaten.
• Meerder toeleveranciers in de database opnemen (nu enkel gevuld met Philips Magazijn 4500).
Bijvoorbeeld uitbreiden met MCB, Noxon, Metaalketen, Kubra en Uddelholm informatie.
• Uitzoeken hoe vaak het fout kiezen van de assen voorkomt. Indien dit vaak is een oplossing voor dit
probleem zoeken.
• Bij het calculeren extra materiaal meenemen in verband met het opspannen van het materiaal.
• De mogelijkheid bieden om extra materiaal te eisen in verband met hoge toleranties aan het materiaal,
zodat het net niet meer uit standaard gehaald kan worden.
• Niet eerst vragen of het uitgangsmateriaal blok of rond dient te zijn, maar een lijst met alle
mogelijkheden laten zien. Pas daarna keuze afmeting en dus ook rond/ blok beslissing nemen.
• In het begin moet een keuze scherm zijn: selecteren op vorm (toon alles in zeskant) of op materiaal
zoeken (N0041).

7.3.2 Nauwkeurigheid programma materiaal- en nabewerkingskosten
Om vast te stellen hoe nauwkeurig de berekende prijzen van materiaal- en
nabewerkingskosten zijn, zijn van vijf producten de prijzen vergeleken met de door Cost
Engineering berekende PP3 prijzen (zie bijlage 7.3). Uit deze test blijkt dat de prijzen die
door het programma berekend worden, in het algemeen lager uitvallen. Dit is echter niet
verontrustend, aangezien de prijzen berekend en niet geschat worden.
Om het verschil tussen de prijzen te verkleinen, zal met een Cost Engineer
gediscussieerd moeten worden waar het verschil in zit. Er zal dus onderzocht moeten
worden of de PP3 prijzen te hoog worden vastgesteld, of dat het programma de prijzen
te laag berekend. Waarschijnlijk is het dit laatste en zijn de prijzen in de database aan de
lage kant. Indien dit zo is moeten de prijzen in database gecorrigeerd worden. Ook kan
het zijn dat er nog andere kostenverhogende factoren meegenomen moeten worden in
het programma. Bij de evaluatie is bijvoorbeeld reeds opgemerkt dat de zaagkosten van
het materiaal ook opgenomen moet worden.
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7.4

Implementatie programma materiaal- en nabewerkingskosten

Ondanks het feit dat het programma voorlopig nog niet ingevoerd kan worden, omdat er
nog geen methode is ontwikkeld om de bewerkingskosten vast te stellen, is er toch
alvast een implementatieplan opgesteld. In een implementatieplan is een aantal zaken
van belang. Deze staan in tabel 7.2 weergegeven.
Tabel 7.2 Checklist belangrijke punten bij implementatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe ziet het implementatieplan eruit?
Hoe ziet de gekozen organisatieverandering eruit?
Welke rol(len) is (zijn) geselecteerd bij het ondersteunen van de implementatie?
Welke mensen vormen een risico bij de implementatie?
Welke interventie-instrumenten zijn gekozen om de implementatie te ondersteunen?
Welke ‘eerste stapjes’ zullen achtereenvolgens worden gerealiseerd?
Overige opmerkingen

In deze paragraaf worden deze punten gedetailleerd toegelicht. De achterliggende
theorie staat in bijlage 7.4 opgenomen [27].
1. Implementatieplan voor het programma materiaal- en nabewerkingskosten
A. Punten waarop de organisatie moet veranderen om de gekozen oplossing in te voeren.
De constructeurs krijgen er een taak bij: het invullen van materiaal- en
nabewerkingskosten op de tekening. De kosten zijn een extra aandachtspunt waar de
constructeurs tijdens het ontwerpen op moeten letten. Ze moeten een nieuw
hulpmiddel leren gebruiken. Bovendien moet het algemene kostenbewustzijn in de
organisatie omhoog. Pas indien de projectleiders de constructeurs op kosten
aanspreken, zullen zij het belang inzien en hier echt rekening mee gaan houden.
B. De inhoud van de verandering.
Invoeren dat de constructeurs per ontworpen onderdeel de materiaal- en
nabewerkingskosten berekenen met behulp van een programma. De prijs dient op de
tekening (in een af te lezen veld, zodat het eventueel naar SAP kan worden
gekopieerd) te worden opgenomen.
C. De betrokkenen bij de verandering.
De afdeling Cost Engineers, de projectleider Cost of Goods en de constructeurs zelf.
Bovendien is bij het optimaliseren van het programma een programmeur van de
afdeling Mechanical Support betrokken. Het hoofd van Mechanical Development is de
baas van de projectleider Cost of Goods en is eindverantwoordelijk voor de
implementatie.
D. De persoon/ functionaris die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke verandering.
Projectleider Cost Of Goods.
E. De start- en einddatum van het veranderingtraject.
Met de implementatie kan gestart worden zodra ook een methode is gevonden om de
bewerkingskosten te schatten. Het totale implementatieproces zal enkele maanden in
beslag nemen.
2. Hoe ziet de gekozen organisatieverandering eruit?
Om het programma dat materiaal- en nabewerkingskosten kan berekenen in te
voeren, zal een werkgroep opgericht moeten worden. Mogelijke participanten van zo’n
werkgroep zijn twee personen van Cost Engineering, een ervaren en een minder

Pagina 51 / 56

TU/e
ervaren constructeur en de projectleider Cost Of Goods. Bovendien is het nuttig als de
programmeur van Mechanical Development af en toe een meeting bij woont.
Tenslotte blijft de afstudeerder nog een maand betrokken bij dit proces. Deze
werkgroep zal de reeds door de afstudeerder opgestelde "Instructie voor
constructeurs" evalueren en uitproberen. Bovendien wordt ervaring met het
programma opgedaan zodat in een latere fase een vraagbaak is gecreëerd waar
nieuwe gebruikers van het programma met hun vragen terecht kunnen.
3. Geselecteerde rol(len) bij het ondersteunen van de implementatie.
Helper. Oftewel de voortgang en het resultaat bewaken.
4. Mensen die een risico bij de implementatie vormen.
• Constructeurs die geen zin hebben in extra werk. Ze zien een extra verplichting
boven op de hoge eisen waar ze al aan moeten voldoen.
• Projectleiders die kwaliteit en doorlooptijd belangrijker vinden en constructeurs niet
op kosten afrekenen en ook niet de tijd geven om op kosten te letten.
5. Gekozen interventie-instrumenten om de implementatie te ondersteunen.
• Propaganda: De verandering moet breed gecommuniceerd worden aangezien het
veel werknemers (constructeurs) aan zal gaan.
• Proefproject: Het programma eerst met een werkgroep verbeteren, dan bij Cost
Engineers invoeren en als derde een test op één afdeling constructeurs uitvoeren.
• Opleiden: De constructeurs moeten leren hoe ze met het programma om moeten
gaan. Er dient een duidelijke handleiding beschikbaar te zijn en de constructeurs
moeten in kleine groepjes cursus krijgen in het gebruiken van het programma.
• Voorbeeldwerking: Van elke afdeling eerst een of twee constructeurs opleiden (niet
de hoofdconstructeurs, die hebben het al druk genoeg). Zo worden op elke afdeling
een paar experts gecreëerd.
6. Voorstel voor te realiseren kleine stapjes om de verandering in te voeren.
a) Werkgroep oprichten met betrokkenen zoals genoemd in punt 2.
b) Instructie voor het gebruik van het programma voor constructeurs schrijven.
c) Met werkgroep instructie doorlopen (waar lopen ze tegenaan).
d) De werkgroep het programma laten testen en optimaliseren aan de hand van de
instructie.
e) Op een afdeling alle constructeurs cursus laten volgen en het beprijzen invoeren.
f) De berekende prijs met de PP3 prijs vergelijken.
g) Evalueren hoe nauwkeurig de prijzen zijn.
h) Verschillen analyseren en indien mogelijk het programma aanpassen zodat het
nauwkeuriger wordt.
i) Betrokkenheid bij projectleiders creëren (zorgen dat de prijs een issue wordt).
j) Integreren in de processen en in werkwijze constructeurs opnemen.
k) Van elke afdeling een constructeur opleiden (cursus met kleine groepjes).
l) Deze constructeurs met programma laten werken.
m) Rest constructeurs opleiden.
n) Programma invoeren op alle afdelingen.
o) Evalueren hoe het programma bevalt.
7. Overige opmerkingen
De opleiding zou door de afdeling Cost Engineering gegeven kunnen worden. Ook zou
het wenselijk zijn dat de hele afdeling met het programma om kan gaan. Indien
constructeurs dan vragen hebben weten ze waar ze terecht kunnen.
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HOOFDSTUK 8
8.1

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

Inleiding

Ter afsluiting van het verslag worden in dit hoofdstuk de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen van het afstudeeronderzoek weergegeven. Het doel van het onderzoek
was om een kostenschattingsmethode te ontwikkelen die de constructeurs stimuleert
tijdens het creatieve ontwerpproces ook op kosten te letten. Indien de constructeurs
inzicht krijgen in de kostenconsequenties van technische specificaties, kunnen ze dure
constructies proberen te vermijden. Opgemerkt wordt, dat dit een ander doel is dan het
realiseren van een kostenschattingstool, die de constructeurs ondersteunt om een
Designers Cost Price af te geven. Een DCP kan bijvoorbeeld gebruikt worden om met
een target te vergelijken om vroegtijdig in te kunnen schatten wat voor (winst)marge een
machine heeft.
8.2

Conclusies

1. De constructeurs zijn momenteel niet kostenbewust.
Uit een oriënterend onderzoek onder de constructeurs, is gebleken dat zij momenteel
weinig gevoel hebben voor de kosten van een door hun bedacht ontwerp. Ze kunnen
wel redelijk goed aangeven welke bewerkingen nodig zijn om een product te
vervaardigen, maar het schatten van de kosten van het product vinden ze moeilijk.
Meestal denken de constructeurs dat de producten (nog) duurder zijn.
2. Producten worden duurder dan noodzakelijk geconstrueerd.
Een ervaren constructeur heeft aangetoond dat producten soms duurder dan
noodzakelijk worden ontworpen. De missie is immers Leading Edge Technology. Bij
herontwerpen van onderdelen is gebleken dat het soms mogelijk is om een
goedkopere constructie te ontwerpen die dezelfde functie kan vervullen.
3. Constructeurs zijn gericht op de functievervulling van een product en hebben
geen inzicht in de cost drivers.
De houding van de constructeurs ten aanzien van kosten komt voort uit het feit dat tot
voor kort kosten bij ASML van ondergeschikt belang waren, ten opzichte van de
kwaliteit en de time-to-market. Enkel herontwerpen op de kosten is, met het oog op de
tijdsdruk om nieuwe machines op de markt te introduceren, niet toegestaan. De
constructeur moet dus tijdens het ontwerpproces reeds zicht hebben op de
kostenverhogende factoren in het maaktraject, aangezien een ontwerp dan eventueel
nog aangepast kan worden.
4. De constructeurs hebben een hulpmiddel nodig dat zicht op
kostenconsequenties van de productgeometrie geeft.
Er moet een hulpmiddel gegenereerd worden die de constructeur ondersteunt om
tijdens het ontwerpproces ook kostenafwegingen te kunnen maken. Op dit moment
kan de constructeur nog op de informatie reageren en eventueel een alternatief
ontwikkelen. De ontwikkelde kostenschattingstool is opgedeeld in materiaalbewerkings- en nabewerkingskosten.
5. Materiaal- en nabewerkingskosten kunnen automatisch berekend worden.
Er is een programma ontwikkeld dat, met slechts beperkte input van de constructeurs,
de materiaal- en nabewerkingskosten van een product kan berekenen. Zolang echter
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de bewerkingskosten nog niet geschat kunnen worden is het verstandig om nog te
wachten om het ontwikkelde programma in te voeren bij de constructeurs. Anders
wekt het namelijk de indruk bij de constructeurs dat deze kosten een essentieel deel
van de totale kostprijs zijn, terwijl het slechts ongeveer 15 % omvat.
6. De methode met beslissingsdiagrammen lijkt de beste manier om
bewerkingskosten te kunnen schatten.
Het onderzoek naar bewerkingskosten vergt meer ontwikkeling. Het realiseren van
een kostenschattingsgereedschap bleek, met de huidige stand van de technologie,
binnen het kader van de tijd van deze afstudeeropdracht, niet realiseerbaar. Wel is
met het afstudeeronderzoek inzicht verschaft in de mogelijkheden die er zijn
betreffende een kostenschattingsgereedschap. Er zijn vijf methoden onderzocht
waarmee kostenschattingen gedaan kunnen worden. Hierbij is veel aandacht besteed
aan het vinden van statistische relaties van cost drivers met de bewerkingskosten.
De beslissingsdiagrammen lijken de beste methode, aangezien de opbouw van de
kostprijs erg duidelijk is en de relatieve kosten erg nauwkeurig (wordt iets duurder of
goedkoper door een wijziging in het ontwerp). De methode is bovendien eenvoudig in
gebruik aangezien constructeurs steeds maar één vraag hoeven te beantwoorden.
Het nadeel van de methode is dat de constructeurs het product tot in grondvormen
moeten herleiden, wat veel tijd kost. Dit kan eventueel verbeterd worden door
automatische featureherkenning (zie tweede aanbeveling).
8.3

Aanbevelingen

1. Verder gaan met onderzoek naar bewerkingskosten.
Om veranderingen op dit complexe gebied te forceren is een actieve houding van
ASML gewenst. Bijvoorbeeld door nauwe contacten met universiteiten, met kennis op
hiervoor relevante vakgebieden, te onderhouden. Het is namelijk een moeilijk
vakgebied waar slechts door veel onderzoek vooruitgang op geboekt wordt.
2. Realiseren dat over de techniek 'feature herkenning' beschikt kan worden.
Software aanschaffen waarmee feature herkenning toegepast kan worden. Hetzij via
Tecnomatix, hetzij op een andere manier. Er moet een bedrijf gezocht worden dat
meedenkt en het onderzoek naar het verder ontwikkelen van deze software als core
business ziet. Er moeten verder getest worden hoe nauwkeurig de feature herkenning
is. Indien feature herkenning namelijk redelijk betrouwbaar is, kunnen de besproken
methoden opnieuw onderzocht en afgewogen worden. Vooral voor statistiek en de
beslissingsdiagrammen zijn er veel meer mogelijkheden indien automatische
featureherkenning mogelijk is.
3. Een draagvlak onder de constructeurs creëren voor kostenschattingsmethode.
Constructeurs moeten meer bij het ontwikkelen van een hulpmiddel betrokken
worden. Voor deze afstudeeropdracht was binnen ASML reeds vastgesteld dat een
kostenschattingsmethode ontwikkeld zou moeten worden. Het zou echter goed zijn
om eerst onder de constructeurs te informeren welke methode om kosten zichtbaar te
maken hen het meeste aanspreekt. Ook moeten de constructeurs er op gewezen
worden dat ze momenteel weinig besef hebben van kosten. Als hen dat nu gezegd
wordt, zullen ze dit waarschijnlijk ontkennen, maar zoals in het oriënterende
onderzoek is gebleken, is het voor constructeurs heel moeilijk om een kostenschatting
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van een door hun ontworpen product te maken. De constructeurs die hier mee
geconfronteerd zijn, hebben meer behoefte aan een dergelijke methode en staan hier
meer voor open.
Er zou onder alle constructeurs een onderzoek uitgevoerd kunnen worden om vast te
stellen welke methode hen het meeste aanspreekt. De constructeurs kunnen
bijvoorbeeld de keuze krijgen uit een aantal reeds gedefinieerde mogelijkheden en
hebben bovendien de gelegenheid om zelf een andere methode toe te voegen. De 14
methoden zoals geformuleerd in bijlage 3.4 zijn aan tien constructeurs voorgelegd, om
een gevoel te krijgen waar hun voorkeur naar uit gaat. Het resultaat van dit
oriënterende onderzoek is opgenomen in bijlage 8.1. Zowel de gemiddelde score, als
de hoogste en laagste waardering staan vermeld. Hun top drie ziet er als volgt uit:
1f) Do’s en don’ts
Gemiddelde 3,30 - Beste beoordeling 1 - Minste beoordeling 8
2j) Interactieve cursus
Gemiddelde 5,30 - Beste beoordeling 1 - Minste beoordeling 11
3c) Adviezen van Cost Engineers Gemiddelde 5,40 - Beste beoordeling 1 - Minste beoordeling 10
De constructeurs hebben een zeer verdeelde mening. De eerste acht methoden
scoren allemaal wel een keer een hoge score (een of twee). Maar dezelfde acht
goede scores ontvangen ook lagere cijfers, variërend van vijf tot zelfs veertien! Er is
een breder onderzoek (onder meer constructeurs) nodig om een goede uitspraak te
kunnen doen welke methode door de constructeurs als meest wenselijke hulpmiddel
wordt gezien.
De aanbeveling komt er dus op neer om eerst te meten hoeveel gevoel de
constructeurs nu hebben voor kosten (bijvoorbeeld door kosten van producten te laten
schatten), vervolgens hen zelf te vragen welke methode zij geschikt achter om dit
talent te ontwikkelen (bijvoorbeeld door een enquête onder constructeurs te houden).
Verder moeten de constructeurs kostenbewust ontwerpen als hun competentie zien.
Hiervoor is een top-down benadering vanuit het management nodig. Pas als laatste
stap moet men daadwerkelijk een methode gaan ontwikkelen.
4. Targets op moduleniveau, betrokkenheid van het management en tijd om op
kostenoverwegingen te reageren, zijn drie belangrijke aandachtspunten om te
bereiken dat constructeurs kostenbewuster gaan ontwerpen.
A) Targets op moduleniveau. Er zullen kostenkostenbreakdowns van de machines
gemaakt moeten worden. Indien per module een target bekend is, kunnen deze
vergeleken worden met een geschatte kostprijs van een module door een
projectleider. Deze schat de kostprijs van een module in, door de DCP’s van de
onderdelen van de desbetreffende module op te tellen. Door het verschil te
analyseren onstaat in een vroeg stadium inzicht over de (winst)marge en kunnen
de specificaties en/ of het ontwerp nog worden aangepast.
B) Betrokkenheid van het management. De projectleiders moeten de constructeurs
stimuleren om ook op de kosten te letten en ook het management zal cost
awareness uit moeten stralen. Nu hebben de doorlooptijd en de kwaliteit van een
product de grootste prioriteit in de organisatie
C) Tijd om te reageren. De constructeurs moeten tijd hebben om te reageren, indien
ze geattendeerd worden op een (te) hoge kostprijs of (te) dure elementen in hun
ontwerp.
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BIJLAGE 1.1

WAT IS EEN NANOMETER?

Om aan te geven hoe nauwkeurig er binnen ASML wordt gewerkt zijn hier vier
voorbeelden opgenomen die aangeven hoe klein een nanometer is (zie figuur
1.1, 1.2, 1.3 en 1.4). De informatie in deze bijlage komt van de poster “Wat is een
nanometer” van de opendag ASML op 26-08-2000.

Een silicium wafer met een doorsnede
van 300 mm bevat in dit voorbeeld
ongeveer 450 chips*
Een chip van 12x12 mm
bevat circa 100 miljoen transistoren
Een transistor wordt opgebouwd
uit structuurtjes van 150 nanometer

Figuur 1.1

Figuur 1.2

Gras groeit zo’n 2 centimeter
per week, dat is 33 nanometer
per seconde!

Een nanometer op een plak silicium van
300 mm is te vergelijken met 1 mm op
een gebied zo groot als Nederland.

Figuur 1.3

Figuur 1.4 Twee Pas 5500 Scanner stages
volgen elkaar bij een snelheid van
500
mm/s
op
2
nanometer
nauwkeurig, vergelijk dit met twee
747 jumbojets achter elkaar vliegend
met een snelheid van 1000 km/ uur
op een afstand van 0,001 millimeter

Bijlagen

Een reticle stage doet de versnelling van
0 tot 100 km/uur in 0,7 seconden,
daarbij verbleekt iedere sportwagen

0,001
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BIJLAGE 1.2

PRODUCTIEPROCES IC’S

De informatie gebruikt in deze bijlage is afkomstig van de introductiemap van ASML en
informatie Intranet (interne site ASML). Fotolithografie is het proces om een patroon van
een reticle over te brengen op een substraat. Zoals reeds beschreven in paragraaf 1.2.1
van het verslag bestaan integrated circuits (IC’s*) uit meerdere lagen van verschillende
soorten materialen zoals bijvoorbeeld aluminium en polysilicon. De IC’s worden
aangebracht op een substraat: de wafer. Dit zijn gepolijste plakken (van 100, 200 of 300
mm doorsnede en circa 5 mm dikte) van een cilindrische mono-kristallijn van silicium. Op
de wafer brengt men vervolgens een
laagje fotoresist aan. Deze stof is
lichtgevoelig en hierin vindt bij belichting
een fotochemische reactie plaats. De
Reticle stage
fotoresistlaag wordt belicht in een
Reticle
stepper of scanner. Een stepper is het
best te vergelijken met een projector die
een soort dia (reticle of masker) met
Projection
een lijnenpatroon verkleint. Korte pulsen
Lens
monochromatisch laserlicht projecteren
circa 100 afbeeldingen van de dia naast
Wafer
elkaar op de wafer (zie figuur 1.5). In
Wafer stage
een ontwikkelingsproces wordt het
lijnenpatroon op de wafer (dat onbelicht
is gebleven) weg geëtst. De ‘gaten’ in
de fotoresistlaag worden middels
opdamptechnieken
opgevuld
met
Figuur 1.5 Essentiële modules Step & Scan
(half)geleider materiaal.
Men kan van halfgeleidermateriaal (zoals silicium of germanium) p- of n-materiaal, de
bouwstenen van transistoren, maken door gelijktijdig slechts een geringe hoeveelheid
dope-elementen (zoals aluminium, fosfor of arseen) mee op te dampen. Met maskers
kan men aanduiden waar de transistoren gevormd moeten worden. Vervolgens kan men
een volgende laag hierop stapelen, te beginnen met het opnieuw aanbrengen van
fotoresist.
Deze stappen worden zo’n 20 tot 30 keer herhaald. Ingewikkelde elektrische circuits
kunnen zo als drie dimensionale structuren zijn opgebouwd uit wel 30 lagen. Het meest
kritieke aspect is dan ook de positionering van de afbeeldingen ten opzichte van de
vorige lagen. Dit moet op een derde van de lijnbreedte nauwkeurig om nog geleiding
tussen de lagen te garanderen. Bij een lijnbreedte (resolutie) van circa 190 nanometer is
dus een absolute nauwkeurigheid van circa 60 nanometer (oftewel 60*10-9 m!) nodig. En
deze nauwkeurigheid wordt gehaald bij een afbeeldingsnelheid van circa een afbeelding
per seconde. Deze snelheid bepaalt rechtstreeks de doorzet van het systeem.

Bijlagen
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Bij de scansystemen wordt de afbeelding er niet in zijn geheel ‘opgeflitst’ (full field
exposure), maar is er een lichtspleet waardoor slechts een gedeelte wordt afgebeeld (zie
figuur 1.6 ). Door hiermee de dia te scannen kan men door zowel de dia als de wafer te
bewegen het lijnenpatroon projecteren. Een voordeel hiervan is dat grotere afbeeldingen
met een fijner lijnenpatroon kunnen worden afgebeeld. Hiermee worden optische
beperkingen die door de lens worden opgelegd enigszins omzeild. Het afbeelding- en
dus IC-oppervlak (imaging field) bij een ASML-scanner is maximaal 26 x 33 mm, terwijl
dit bij een stepper 22 x 22 mm is.

Stepper
Image
Field (22 x
22 mm)

j
kj

Full Field Exposure

Reticle

•

Step & Scan I
Image Field
(26 x 33 mm)

Split Exposure

•
Scan

•

•
Wafer

Figuur 1.6 Het principe van Step & Scan systemen met maximale IC-afmetingen

Bij de laatste stap worden de wafers tenslotte gesneden, opdat elk IC door gouddraden
verbonden in een frame met connectoren kan worden geplaatst. Met deze connector kan
het IC op printplaten worden gezet. Het IC-fabricageprocédé dicteert dat de steppers en
scanner vaak in productielijnen staan tussen andere machines die fotoresist
aanbrengen, etsen of materiaal opdampen.
Alle verkochte machines van ASML zijn nog steeds operationeel. De producten worden
steeds doorverkocht en verder de keten in geschoven. De directe klanten gaan wel snel
over tot vervangingsaankopen aangezien ze voordurend de nieuwste hoogwaardige
technologie in huis willen hebben, om concurrerende IC’s te kunnen produceren. De
‘oude’ machines blijven wel produceren en maken relatief eenvoudige chips voor
bijvoorbeeld horloges of kerstkaarten.

Bijlagen
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BIJLAGE 1.3

MARKTSITUATIE

Figuur 1.7 Marktpositie van ASML begin 2000

De informatie uit deze bijlage komt uit het Jaarverslag
ASML 2000 & www.asml.nl. ASML was oorspronkelijk
onderdeel van Philips en is in 1984 een onafhankelijk
bedrijf geworden. De sterke groei van de semi-conductor
industrie en haar leidende positie als leverancier van
geavanceerde technologie maakte het ASML mogelijk
belangrijke nieuwe klanten te werven (zie figuur 1.7 en
1.8). In 2000 ontving ASML haar allereerste order uit
Japan en werden de eerste systemen naar deze
belangrijke markt verscheept. De aandelen ASML
worden zowel op de Euronext Amsterdam N.V.
verhandeld als via de Nasdaq Stock Market®.

Canon en Nikon, de grootste concurenten van ASML zijn beide goedkoper. Daar staat
tegenover dat ASML er om bekend staat dat de geleverde machines een hogere
productiviteit hebben (hogere value of ownership). Yield x through put = bruikbare IC’s.
Door het werven van nieuwe klanten heeft ASML haar marktpositie versterkt. ASML mag
tien van de top twintig semi-conductor producenten tot haar klanten rekenen.
In het huidige bedrijfsklimaat is het
ontwikkelen en op de markt brengen
van de nieuwste lithografietechnologie alleen niet langer voldoende.
Klanten
vragen
steeds
meer
praktische
ondersteuning
bij
optimalisering van hun lithografie
toepassingen en processen. ASML
breidt dan ook haar toch al
omvangrijke
ondersteuningsactiviteiten uit en versterkt haar
applicatieondersteuning.
In het jaar 1998 – 1999 is het bedrijf
gegroeid van een omzet van U.S. $
784 miljoen naar U.S. $ 1.2 biljoen en
is het marktaandeel gegroeid van 29
naar 37 procent.

Figuur 1.8 Geografische weergave van de afzetgebieden

De netto omzet in 2001 is gedaald (€1.84 miljard) ten opzichte van vorig jaar en er werd
zelfs een netto verlies behaald (€479 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door daling van de
productie activiteiten, lagere bruto marges en toegenomen operationele kosten.
Bovendien heeft de onderneming een lager aantal lithografie systemen geleverd doordat
er sprake is van een onverwachte en scherpe daling van de activiteiten in de halfgeleider
industrie.
ASML's resultaten weerspiegelen de abrupte en heftige neergang van de gehele
halfgeleiderindustrie. Afnemers hebben in 2001 hun behoefte aan kapitaalgoederen in
een hoog tempo verminderd door het annuleren en het naar de toekomst verschuiven
van geplaatste orders. ASML is genoodzaakt door de down-turn een deel van de
flexibele gedetacheerde mensen van projecten af te halen. Toch houdt ASML tevens
rekening met een up-turn (deze wordt eind 2002 verwacht) en worden de relaties met
toeleveranciers en detacheringbureaus warm gehouden.
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BIJLAGE 1.4

PRODUCTEN ASML

De informatie gebruikt in deze bijlage is afkomstig van de introductiemap van ASML en
informatie van Intranet (interne site ASML). Zoals in paragraaf 1.2.2 van het verslag
uitgelegd zijn de producten die ASML vervaardigd, machines waarmee IC’s kunnen
worden geproduceerd. Momenteel heeft men drie productfamilies machines, namelijk de
stepper, de Step & Scanners en de Twinscan. Alle drie maken gebruik van het optische
lithografische proces, wat inhoud dat patronen optische worden afgedrukt op een
fotogevoelige laag. Het lithografische proces is reeds uitgelegd in bijlage 1.2 bij het
productieproces van IC’s.
De machines zorgen ervoor dat het patroon van de IC uiteindelijk op
de chip terecht komt. Om meerdere IC’s op een wafer te zetten met
behulp van een waferstepper (figuur 1.9) wordt de wafer stap voor
stap onder de projectielens verplaatst. Na elke stap wordt een
belichting van het masker geprojecteerd om op die manier de hele
wafer met afbeeldingen te vullen. Het beeldveld van de projectielens
is 22 x 22 millimeter. Hiermee kunnen grote of enkele kleinere IC’s
tegelijkertijd afgebeeld worden. De steeds verdergaande integratie
van IC’s vereist een groter beeldveld en een hogere resolutie.
Omdat dit niet meer mogelijk is, is de waferscanner ontwikkeld.

Figuur 1.10 De waferscanner

Figuur 1.9 De waferstepper

De waferscanner (figuur 1.10) scant het maskerpatroon met een
langwerpige lichtbundel. Daarbij wordt zowel het masker als de wafer
bewogen door de lichtbundel. Een hogere resolutie wordt verkregen
doordat het masker constant gebruik kan maken van het kwalitatief
beste gedeelte van de lens, het midden. Een groter beeldveld wordt
gecreerd doordat ook de waferstage beweegt tijdens het scannen,
hierdoor is het mogelijk om een langwerpig IC te maken. Na elke
scan stapt de waferslede naar de volgende startpositie om
vervolgens weer een nieuwe projectiescan te beginnen.

De nieuwe productfamilie is de ‘Twinscan’ (zie figuur 1.11), met
als verschil dat bij de Twinscan twee wafers tegelijk geplaatst
kunnen worden. Het positioneren neemt redelijk veel tijd in
beslag. Terwijl de ene wafer geplaatst en volledig secuur
gepositioneerd wordt, wordt ondertussen de andere bewerkt.
Deze machine bestaat ook weer uit nieuwe typen en subtypen.
Deze nieuwe productiefamilie behandelt wafers met een
doorsnede van 300 millimeter met een nog hogere
nauwkeurigheid.

Figuur 1.11 De Twinscan

De nieuwe systemen worden hierdoor aanzienlijk groter (twee tot drie keer) dan de
scannerstypes. Een scannersysteem heeft een inhoud van 16 m3, in tegenstelling tot de
nieuwe Twinscansystemen die een inhoud van 45 m3 omvatten. Een Twinscan-systeem
is ongeveer 35 ton zwaar. Inmiddels zijn de eerste Twinscan systemen bij de klanten
geplaatst.
Momenteel is ASML druk bezig met de ontwikkeling van EUV* (Extreme Ultra Violet
Lithography). Deze machines, die een nieuwe technologie bevatten, worden in 2005 op
de markt verwacht. Op deze machines wordt hier verder niet ingegaan.
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BIJLAGE 1.5

INTERN PRODUCTIEPROCES ASML

De informatie gebruikt in deze bijlage is afkomstig van de introductiemap van ASML en
informatie van Intranet (interne site ASML). Het productieproces van ASML kan worden
opgesplitst in twee fasen:
1. Productie van (sub)modules: de toegeleverde onderdelen worden gepickt in het
magazijn en schoongemaakt in een spoelmachine. Vervolgens gaan de onderdelen
naar de werkplek in de cleanroom, waar deze geassembleerd worden tot complete
modules. Sommige modules worden door de leverancier compleet aangeleverd. Het
assembleren en testen is opgesplitst in de werkgroepen optisch, elektrisch en
mechanisch. De productie van modules is door middel van de clean module
losgekoppeld van de stepper productie.
2. Productie van wafersteppers en Step & Scan systemen: de Final Assembly (FASY*)
is de productiestap waarbij de afzonderlijke (sub)modules geassembleerd worden tot
een compleet systeem. Nadat het systeem geassembleerd is, wordt hij getest in een
testcabine. Indien het systeem de Final Acceptance Test (FAT*) doorstaat, wordt het
in modules verpakt en verzonden naar de klant. Bij de klant wordt de machine
wederom geassembleerd en getest. Dit proces wordt in figuur 1.12 weergegeven.

Sub
assembly
Optical

Store

Final
Assembly
(FASY)

Sub
assembly
Electrical

Clean
Store

Unpacking
and
cleaning

System test
and
qualificatio
n (FAT)

Packing
and
shipping

Sub
assembly
Mechanical

Logistics

Module Production

Stepper Production

Service

Figuur 1.12 Intern Productieproces
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BIJLAGE 1.6

ORGANIGRAM ASML

De informatie gebruikt in
deze bijlage is afkomstig
van de interne site van
ASML: Intranet.
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Figuur 1.13 Organigram ASML
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BIJLAGE 1.7

VOORBEELDEN BESPARING DOOR HERONTWERP

In deze bijlage staan een tweetal voorbeelden opgenomen hoeveel op een onderdeel
bespaart kan worden door middel van herontwerpen. Van de eerste twee voorbeelden
zijn ook de tekeningen van het onderdeel voor en na het herontwerp opgenomen (zie
figuur 1.14 tot en met 1.17).
1) origineel
4022.454.73471
herontwerp 4022.455.94831

kosten 30,40 euro
kosten
2,22 euro
--------------------besparing 28,18 euro

2) origineel
4022.454.73733
herontwerp 4022.455.94742

kosten 294,96 euro
kosten 152,00 euro
--------------------besparing 142,96 euro

3) origineel
4022.456.14961
herontwerp 4022.456.14962

kosten nog onbekend
kosten nog onbekend
--------------------besparing +/- 600 euro (geschat door Cost Engineering)

Figuur 1.14 Tekening van 4022.454.73471

Figuur 1.15 Tekening van 4022.455.94831

Figuur 1.16 Tekening van 4022.454.73733

Figuur 1.17 Tekening van 4022.455.94742
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BIJLAGE 2.1
2.1.1

THEORIE OMTRENT ONTWERPEN

Functie, taak, eigenschap en fysieke toestand

Van het object (zie figuur 2.1) worden achtereenvolgens de
functiekenmerken,
de
taakkenmerken
(technische
specificatie), de gedragskenmerken of eigenschappen en
de toestandskenmerken gespecificeerd. Op dezelfde
manier kan nu (bij het bekend zijn van de
toestandskenmerken) ook voor elke gewenste toestandsverandering het productiemiddel worden gespecificeerd.
Per processtap is er een koppeling van de specificatie van
de verschijningsvorm van een productiemiddel om in die
gekozen processtap die specifieke deelvorm te verkrijgen.

Functie

Object
* Taak
* Eigenschappen
* Toestand

Figuur 2.1 De functie en het object
dat de functie gaat vervullen

De functie van een element is gedefinieerd als datgene wat door dat element wordt
teweeggebracht, waarvan het grotere geheel behoefte heeft. De taak houdt datgene in
wat gedaan moet worden zodat deze bijdrage tot stand komt, zodat de functie wordt
vervuld. Bij deze taak gaat het om werk, om activiteiten; bij functie gaat het om de
uitwerking, het effect daarvan. De taak van een product is de beschrijving van de
vervulling van de functie in technische termen en meetbare grootheden. Er vindt dus een
technische analyse plaats van de functievervulling om procescondities, alle beïnvloedbare
en niet beïnvloedbare variabelen te leren kennen [Ackhoff]. Alle externe omstandigheden
die zich kunnen voordoen en die het behandelingsproces van de mens kunnen
beïnvloeden worden in het model meegenomen.
De procescondities bepalen voor de technische oplossing de soort energiestroom
(mechanisch, elektrisch, chemisch, et cetera) en de richting van de krachten en grootte
daarvan werkend in of op het nieuwe hulpmiddel. Gewenste waarden van grootheden
(zoals druk, temperatuur, elektrische en potentiaal-verschillen) alsmede de benodigde
hoeveelheid energie per tijdseenheid worden in het ontwerp bepaald en vastgesteld. Er
dient een constructie bedacht te worden die aan alle eisen voldoet. Los van het gebruik
zal de constructieve oplossing ook moeten voldoen aan de ethische eisen
(gevoelswaarde) zoals gezien door de ontwerper. Om de taak goed te kunnen uitvoeren
zal het product de juiste eigenschappen moeten bezitten. Het product zal bovendien
eigenschappen moeten bezitten om de bewerking te kunnen doorstaan bij het
vervaardigen, dus voor totstandkoming vanuit de aanvankelijke materiaaltoestand.
Een eigenschap is een abstract onderscheiden kenmerk, aan een object of persoon
onafscheidelijk verbonden en is niet direct meetbaar en moet dus afgeleid worden uit
metingen van andere kenmerken. Een eigenschap is een gedragskenmerk. Denk
bijvoorbeeld aan het gedrag van materialen onder bepaalde condities: warmtegeleiding,
elektrische weerstand, sterkte, doordringbaarheid, taaiheid, verdampingswarmte,
hardheid, dichtheid, doorlatendheid. Een eigenschap bepaald de hoeveelheid energie die
nodig is in het proces om tot een toestandsverandering te komen. Dit betreft dus de
hoeveelheid energie die wordt opgenomen, overgedragen, omgezet en/ of weer vrij komt
in een tijdsperiode zonder dat blijvende deformatie of breuk optreedt. Een eigenschap
wordt bepaald door de richting waarin de op het object gerichte kracht werkt. Een
eigenschap is dus ook een maat voor het overwinnen van de weerstand die wordt
ondervonden in een specifiek proces waarin de taak uitgevoerd wordt (en de functie
vervuld). De treksterkte, de weerstand tegen torsie, de elektrische weerstand, et cetera
[van Mal - Levenscyslus van product en productiesysteem].
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2.1.2

Model voor het Ontwerp Proces

In het Model voor het Ontwerp Proces wordt uitgegaan van de inhoudelijke zaken waarover
een ontwerper moet beslissen. Een deel van die beslissingen ligt in de eis om een heel
aantrekkelijk product in de markt te zetten. Een deel van de beslissingen betreft de
kwaliteit, waaronder betrouwbaarheid en duurzaamheid, van het product en het
productiesysteem. Dit laatste berust op een veelzijdige wetenschappelijke kennis van
materialen en processen. De wetenschappelijke aanpak van ontwerpen betrekt in het
ontwerpprocessen grondige studie en specificatie van de taken en eigenschappen van een
te ontwerpen product. Doelstelling is het vervullen van de gespecificeerde functie, met als
basis het wegnemen van de oorzaak van ene probleem.
In het model van het ontwerpproces (figuur 2.2) is een tweedeling gemaakt in het
ontwerpgebeuren. Na de juiste probleemstelling en analyse (achtereenvolgende ‘waarom’
vragen) om tot de oorzaak te komen is eerst een creatieve vonk nodig om een goed
productidee te krijgen. De uitwerking van dit idee in een materialisatie, het
productconcept, is een eerste poging om een goede oplossing te creëren voor een
probleem. De rol van de uitvinder is hier heel belangrijk; diepe kennis is niet noodzakelijk,
wel een brede kennis en een talent om combinaties te kunnen maken. Bij een toetsing zal
blijken dat de oplossing wel ongeveer goed is maar toch beter zou kunnen. Nu volgt een
tweede ronder in het ontwerpgebeuren, er volgen nu een paar stappen die een
wetenschappelijk karakter hebben. De taak wordt nauwkeurig gespecificeerd, de
eigenschappen bepaald en aanpassing van de oplossing voorgesteld.
De functie die door een product vervuld moet worden is het oplossen van het probleem
dat bestaat omdat de huidige toestand of situatie niet overeenkomt met de gewenste.
Toetsing
oplossing

FUNCTIE

TOESTAND

Doel: vervullen wens
van de mens

Middel: in de vervulling van de wens

UITVINDER
WETENSCHAPPER
Eigenschappen middel

Taak
middel

Figuur 2.2 Model ontwerp Proces

In figuur 2.2 is het Model Ontwerpproces weergegeven in termen van:
1) het specificeren van de gewenste toestand, als doel van het ontwerpproces; wat wil
men bereiken; welk ongenoegen moet worden weggenomen en hoeveel is dat waard,
2) het specificeren van de gewenste toestandsverandering in de vorm van een
aanvankelijke toestand en de te bereiken gewenste toestand,
3) vaststellen wat de oorzaak is dat de huidige situatie afwijkt van de gewenste; de
oorzaak vormt een belangrijk deel van de functiespecificatie,
4) specificeren wat de functie van een mogelijk hulpmiddel zou kunnen zijn
5) de creatie van het middel, de fysieke toestand van dat middel, welke volgens de
uitvinder de oplossing zal zijn voor het probleem,
6) de toetsing van de gevonden oplossing; de waardering.
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Indien duidelijk is wat de functie het product moet zijn, zal in de meeste gevallen al heel
snel aan een ‘oplossing’, in de vorm van een materialisatie van een productidee, een
productconcept, gedacht worden voor het vervullen van de functie. Het is de activiteit
van de uitvinder een object te bedenken als oplossing voor het probleem. Als de
oplossing echter getoetst wordt, blijkt dat deze niet altijd meteen voldoet: de functie
wordt niet helemaal volgens verwachting vervuld, het kan beter. Er is een nauw
samenspel tussen degene die weet wat aantrekkelijk is en degene die het zo goed en
goedkoop mogelijk kan produceren.
Een tweede deel van het MOP is dan ook de wetenschappelijke benadering, dit is een
aanvulling op het meer intuïtieve gedeelte van het ontwerpproces door de uitvinder. In
een studie van de handelingsprocessen van de mens en de taak van een hulpmiddel
daarin, die meer in de diepte gaat, wordt de taak van het nieuwe hulpmiddel nauwkeurig
gespecificeerd. De eigenschappen van het middel worden dan bepaald, zodat de taak
met succes ingevoerd kan worden. Andere eigenschappen betekent de fysieke toestand
van het product, het productconcept, moet worden aangepast. Andere materialen
moeten worden gekozen, andere afmetingen of andere vormen.
De wetenschappelijke benadering omvat vervolgens de stappen:
5) de specificatie van de taak (wat moet het doen en zeker niet doen) in de te meten
grootheden
6) de bepaling van de eigenschappen noodzakelijk voor die taak,
7) aanpassing van de fysieke toestand of de uitvoeringsvorm van het eerder bedachte
middel onder stap 5) zodanig dat de gewenste eigenschappen aanwezig zullen zijn.
[van Mal - Levenscyslus van product en productiesysteem].
2.1.3

Iteratie in het ontwerpproces

Wanneer de uitvinder een eerste oplossing heeft bedacht zal dus in het algemeen bij de
toets blijken dat deze oplossing niet voldoet doordat:
A. te weinig bekend is over de precieze taak van het middel,
B. de precieze eigenschappen van het middel dus niet goed bepaald zijn,
C. de fysieke toestand derhalve niet goed bepaald is,
D. de maakbaarheid van het product onvoldoende meegenomen is in de afwegingen.
Er zullen verschillende iteratieslagen in het ontwerpproces nodig blijken met telkens
opnieuw de toets op het functioneren en de verdere opbouw van kennis over de
eigenschappen van het product. Een hoog deskundigheidsniveau in de
wetenschappelijke onderbouwing zal leiden tot snelle reductie van de onzekerheid, een
snelle toename van zekerheid, bij het maken van keuzes. Dit zal leiden tot kortere
termijnen voor nieuwe ontwikkelingen en tot lagere kosten. Bij een goede opbouw van
kennis over de relatie tussen functie, taak, eigenschappen en fysieke toestand wordt ook
een snelle reactie op storingen mogelijk [van Mal - Levenscyslus van product en
productiesysteem].
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2.1.4

Verkorten time-to-market

Gezien de ontwikkelingen op de afzetmarkt wordt de tijdsfactor steeds belangrijker. De
korter wordende productlevenscyclus en de toename van het aantal productvarianten
eisen dat de time-to-market verkort wordt. Dit heeft tot gevolg dat zowel de intensiteit als
de frequentie van ontwerp- en ontwikkelingsactiviteiten toenemen.
De industrie wordt continu geconfronteerd met kortere levenscycli van producten. Een
gevolg hiervan is dat de ontwikkeltijd voor producten verkort moet worden. Door een
snelle product ontwikkeling ontstaan verschillende voordelen ten opzichte van
concurrenten. Indien een product eerder op de markt wordt geïntroduceerd, wordt de
verkooptermijn verlengt (zie figuur 2.3) en wordt een betere prijs voor het product betaalt
zodat de ontwikkelkosten snel zijn terug verdiend (zie figuur 2.4) [Preston G smith &
Donald G. Reinertsen - Developing products in half the time].

Benefit from longer
sales life

Benefit from larger
market share

Sales
volume

Early
intro.

Late
intro.

Figuur 2.3

Unit
cost/
price

Time

Early introduction can increase its sales life and market share

Initial pricing premium
Market price

Your cost

Your introduction

Competitor’s
cost

Manufacturing cost
advantage
Time

Competitor’s
introduction

Figuur 2.4 Early entrants can enjoy premium pricing and cost advantages
from the manufacturing learning curve
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Bovendien wordt de ontwikkeling van productiemiddelen relatief belangrijker. In de
automobielindustrie bijvoorbeeld is de ontwikkeltijd voor een nieuwe generatie producten
ongeveer 5 jaar. Hiervan is 3 jaar voor het ontwerpen en gereedmaken van het
productiesysteem en 2 jaar voor de ontwikkeling en beproeving van het product (proto
bouw en testen). Verkorting van de aanlooptijd moet dan ook in de eerste plaats gezocht
worden in een verhoogde aandacht voor de productietechnische consequenties van een
productontwerp. Hetzelfde geldt voor tussentijdse wijzigingen van het product onder
invloed van technische of commerciële ontwikkelingen (facelift, verbeteringen, et cetera).
Om dit soort wijzigingen snel en doeltreffend te kunnen doorvoeren, moet het
productontwerp een modulaire opbouw hebben, zodat delen gewijzigd kunnen worden
zonder invloed op de rest te hebben. Bovendien gelden bij het ontwerp van het
productiesysteem soortgelijke eisen [Preston G smith & Donald G. Reinertsen Developing products in half the time].
2.1.5

Levenscyclus van een product

Verkopen

Ondernemingen brengen nieuwe producten op de markt met als doel de behoefte van
klanten voor een lange tijd te bevredigen. Toch heeft zelfs een succesvol product slechts
een beperkte levensduur (zie figuur 2.5).

Introductie

Groei

Volwassenheid Teruggang

Figuur 2.5 Product Life Cyclus

Tijd

De fasen die een product doorloopt zijn:
Introductie

Het product wordt geïntroduceerd en er vinden nog veel aanpassingen
plaats. Tot en met deze fase wordt er vooral in het product geïnvesteerd
en levert het weinig op.

Groei

Het product begint meer inkomsten te genereren, maar vereist nog
steeds investeringen. Langzaam gaan de inkomsten de uitgaven
overtreffen. Schaaleffecten zorgen ervoor dat de kosten per product
dalen.

Volwassenheid Het product bereikt haar top van haar marktaandeel en de inkomende
geldstroom is maximaal. Er kan nog meer winst gemaakt worden door
kostenverlaging. Er vind een stabilisatie plaats in de productieketen.
Teruggang

De verkopen worden minder, waardoor ook de inkomsten teruglopen.
De productie, met name de eindassemblage, moet geleidelijk worden
afgebouwd.
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Indien geen nieuwe producten ontwikkeld worden, kan het gebeuren dat een bedrijf op
een gegeven moment alleen nog maar producten voert die zich in de afbouwfase
bevinden. Dit levert een risico op voor het voortbestaan van het bedrijf, aangezien
normaliter de producten in de volwassenheidfase inkomsten genereren voor het
ontwikkelen van nieuwe producten. Innovatie van nieuwe producten en nieuwe
productfuncties is een manier om te zorgen dat de portfolio van het bedrijf gezond blijft
[P. Kotler - Product Life Cycle Concept].
2.1.6

Levenscyclus van nieuwe werkingsprincipes

Wanneer de vraag naar een product in de markt afneemt, moet een vernieuwd product
met nieuwe productfuncties geïntroduceerd worden, om zo voordurend inkomsten te
genereren. Voordurende innovatie moet ervoor zorgen dat een bedrijf concurrerend blijft.
Om nieuwe productfuncties te realiseren is veelal de toepassing van nieuwe technologie
nodig. Door deze technologische vooruitgang volgen versies en typen producten, die
gericht zijn om dezelfde vraag van de klant te vervullen, elkaar op. De aanwezigheid van
concurrenten die ook telkens met nieuwe producten komen, zorgt ervoor dat de huidige
producten naar de teruggangfase gaan.
Bij innovaties die new-to-world zijn, gaat het om producten waardoor de klant en de
gehele markt hun gedrag drastisch moeten wijzigen, maar die wel net zo drastische
nieuwe voordelen opleveren. De innovatie veroorzaakt een paradigmaverandering. Het
technology Adaption Life Cylse model beschrijft een theorie hoe er met ‘new-to-world’
innovaties moet worden omgegaan. Het model gaat ervan uit dat wanneer de markt
wordt geconfronteerd met een innovatie die een nieuw werkingsprincipe heeft, de
klanten zich opdelen in een vijftal groepen, afhankelijk van de mate van risicomijding.
Voorop lopen de risico-immune Innovators, die altijd als eerste willen zijn om iets nieuws
te proberen. Dan volgende de Early Adopters, de Early Majority en de Late Majority. De
Laggards sluiten de rij, zij zijn klanten die totaal niet van risico’s houden.
Het idee om een markt te ontwikkelen door achtereenvolgens het ene profiel na het
andere te veroveren is de basis voor de ‘high tech’ marketing strategie uit de jaren ’80.
Begin met het verschaffen van nieuwe producten aan de Innovators, die met hun
enthousiasme de Early Adopters kunnen mee trekken. Zodra zij geïnteresseerd zijn,
moet alles in werk worden gesteld om van hen tevreden klanten te maken, zodat ze de
juiste referentie bieden voor Early Majority. Deze groep klanten zal immers door deze
groep gegenereerd worden. Nu kan ervaring worden opgedaan zodat de producten
betrouwbaar genoeg worden om aan de eisen van de Late Majority te voldoen. In de
Laggards kan men het beste maar weinig energie steken [van Mal - Levenscyslus van
product en productiesysteem].
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BIJLAGE 2.2
2.2.1

FACTOREN DIE DE KOSTPRIJS BEINVLOEDEN

Factoren die volgens Ma Fa* belangrijk zijn

Al eerder is opgemerkt dat de maakbaarheid en kosten van de onderdelenfabricage van
een productiemiddel in belangrijke mate worden bepaald door de gemaakte keuzes in de
constructiefase. Keuzes ten aanzien van vormgeving van de onderdelen,
nauwkeurigheid van de afmetingen, relaties tussen vormen en materiaaleigenschappen
en dergelijke bepalen:
-

welke bewerkingssoort(en)
moet(en) worden toegepast
de bewerkingsduur/ doorlooptijd
de haalbaarheid van de
bewerking(en)
de opspanproblematiek
de specifieke
verspaningsgereedschappen en
hulpmiddelen
de toegankelijkheid van
machinedelen bij montage/
demontage
de betrouwbaarheid/
storingsgevoeligheid
de totaal te maken kosten

De visgraat in figuur 2.6 is opgesteld
in een workshop maakbaarheid
gegeven door een deskundige op het
gebied van maakbaarheid en kosten
van CTT Philips.

Figuur 2.6 Visgraat met invloedsfactoren maakbaarheid
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2.2.2

Factoren die invloed hebben op de bewerkingskosten

Samen met een werkvoorbereider en de Cost Engineers zijn de volgende factoren
vastgesteld als de meest belangrijke punten die de kostprijs beïnvloeden.
1. Aantal stuks en seriegrootte (voorbereidende werkzaamheden zoals insteltijd
machine worden minder per product indien meer geproduceerd wordt)
2. Keuze machine (enkel stuks op conventionele manier, grote serie op CNC* machine)
3. Gekozen gereedschap (materiaal en snijdsnelheden)
4. Gereedschapswisseltijd (aantal verschillende radiussen en diameters)
5. Aantal opspanningen
- Aantal soorten bewerkingen (draaien, frezen, slijpen, et cetera)
- Aantal te bewerken vlakken
6. Bewerkingstijd
- Verspaand volume
- Aantal pockets en contouren (tijd)
- Stabiliteit product (moeilijker te bewerken en verhoogd uitval risico)
- Soort materiaal (verspaanbaarheid)
- Uitlading (toegankelijkheid/ bewerkbaarheid product en/ of pockets,
hulpgereedschap nodig?)
- Uitlading in machine (ongelukkige vorm, extreem groot, moeilijk op te spannen)
7. Vorm uitgangsmateriaal
8. Geometrie product (stabiel, dunne wandjes, kleine dingen verhoogd uitval risico)
9. Geëiste nauwkeurigheid en tolerantie (en oppervlakte ruwheid)
10. Nabewerkingen veroorzaakt door bewerking (extra tijd, geld, nabewerken)
11. Eenvoud product op te spannen (vorm product, extra materiaal nodig?)
12. Functionele bewerking (niet groter dan nodig is, te diep of zo, gereedschap wordt
onstabiel, kost meer aandacht en dus tijd)
13. Zo min mogelijk onderdelen (producten integreren)
14. Zelfde bevestigingsartikelen (zo min mogelijke diversiteit)
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BIJLAGE 2.3

OVERZICHT GEINTERVIEWDEN

Tabel 2.1 Overzicht van geïnterviewde werknemers in de oriëntatiefase

Naam
H. Haverkorn
T. Cadee
J. Miedema
H. Reinders
R. Tijsma

H. van der Linde
M. Bakermans
H. Lenders
H. Verhoeven
Constructeurs
B. de Smet
M. Willems van Dijk
R. Kok
H. Priem
B. Koek
H. Dijkhuis
J. de Bruijne

Afdeling of unctie
Handling &
Transport
Hoofd Mechanical
Development
PL Cost of Goods

Hoofd Cost
Engineers
Hoofd Mechanical
Support
Mechanical Support
Ervaren Cost
Engineer
System Engineering
Constructeur (&
werkvoorbereider)
Van verschillende
afdelingen
GL Handling &
Transport
GL Precision
Mechanics
Modelshop
Marketing
Marketing
Hoofd Inkoop
Inkoop

Informatie over…
Heeft problematiek opgemerkt en is gestart
met het project
Opdrachtgever
Bedrijfsbegeleider - Houdt zich onder andere bezig met
competentie COG* in het ontwerpproces binnen afdeling
Mdev –Informatie over ontwerpproces, kostenbreakdown
Veel achtergrond en prijsinformatie
Ook inhoudelijk met programma meegedacht
Achtergrond en voorwaarden methoden
Veel vragen met betrekking tot het programma Materiaal &
Nabewerking (heeft het programmeerwerk gedaan)
Algemene informatie
Opbouw kostprijs
Hoe steekt het ontwerpproces in elkaar?
Waar wordt in het proces op kosten gelet?
Informatie met betrekking tot kostenbreakdown?
Factoren die kostprijs beïnvloeden
Meedenken over eisen programma
Ontwerpen/ tekenen van onderdelen
Is ondersteuning wenselijk? Welke voorwaarden?
Algemene informatie ASML
Informatie over ontwerpproces, kostenbreakdown en cost
awareness binnen ASML
Informatie over bewerkingen en kosten.
Betrokkenheid marketing bij ontwerpproces
Hoe worden budgetten en targets vastgesteld?
Rol van de afdeling inkoop bij nieuwe producten
Hoe komt de inkoopprijs tot stand?
Wat doet inkoop met PP3*?
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BIJLAGE 2.4

ROL VERSCHILLENDE AFDELINGEN

In deze bijlage worden de rollen van de verschillende afdelingen/ personen die bij het
PGP proces betrokken zijn beschreven. Dit zijn Marketing, System Engineering, Projecten Groepsleiders, de Modelshop, Constructeurs, Cost Engineers en Inkoop. De taken
van een aantal afdelingen zijn al in hoofdstuk 2 van het verslag aan de orde gekomen en
worden hier slechts beperkt behandeld. Ook zijn van de meeste afdelingen niet alle
activiteiten en taken beschreven, aangezien dit veel te omvattend zou zijn. Alleen die
activiteiten die relevant zijn voor het PGP en/ of betrekking hebben op kosten zijn
opgenomen.
De informatie voor deze gehele bijlage komt voornamelijk uit interviews met werknemers
van de betrokken afdelingen en presentaties en dergelijke van deze afdelingen die op
intranet staan.
2.4.1

Rol Marketing

In paragraaf 2.2 van het verslag is al een aantal belangrijke taken van de afdeling
marketing naar voren gekomen: Het schrijven van de URS*, het onderhouden van
contact met klanten en het maken van roadmaps.
In roadmaps worden een viertal product eisen gedefinieerd (zie figuur 2.7). Costs zou
hier ook tussen moeten staan, maar dit is een grijze driehoek waar weinig inzicht over
bestaat.
Overlay:
Fout bij het op elkaar plaatsen van de lagen (25 nm uitlijning)
Productivity:
Goede productie per eenheid tijd (through put – uptime - % goed)
Critical Dimension: Nauwkeurigheid (~ 110 nm)
Time-to-market:
De waarde van de technologie halveert elk jaar. Des te eerder een
product op de markt komt, hoe meer er aan verdiend kan worden.
Customer Value

OVL

Overlay

PROD

Productivity

CD

Critical
Dimension

Value analysis
(Marketing)
??? Intergration

Costs

Time to
market

Breakdowns
(System Engineering)
Technological
Improvement

Example

Target Cost PP3

Business Drivers

Cost breakdown (Cost
Engineering)
Figuur 2.7 Customer Value Model
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2.4.2

Rol System Engineers

System Engineering (SE*) blijft bij het hele PGP betrokken, maar speelt vooral bovenaan
V-model (paragraaf 2.6.1 van het verslag) een belangrijke rol. De taken van de System
Group (SG*) zijn het specificeren van machines (vertalen van eisen), verifiëren (zorgen
voor integratieplan) en tenslotte het zorgen voor consistentie (rode draad door de jaren
heen). Verder dient System Engineering ervoor te zorgen dat de communicatie op peil
blijft. Sommige projecten kosten meer tijd en betrokkenheid. Voor een bepaald platform
(basismachine) is de rol van System Engineers afgelopen zodra er tientallen machines
werken. Er is echter altijd werk aan upgrades, opties en dergelijk die in feite ook als
product gezien kunnen worden.
Het ontwerpproces verloopt simultaan op verschillende niveaus (zie figuur 2.8). Hierbij
heeft de System Group zowel top-down specificaties als bottum-up input nodig.
Prod. Family

System

Architecture

Fam spec

Draft

Subsystem

Functional breakdown

Draft

Module

Functional breakdown

Draft

Mono

Budget (xyz, timing, $)

Draft

Functional breakdown

Funct. breakdown

Budget

Budget

Budget

Final

Final

Final

Final

Change control

Change control

Change control

Change control

Figuur 2.8 System Engineering Specification evolution

2.4.3

Rol Groepsleiders, Projectleiders en PL COG

Binnen ASML wordt met een matris organisatie gewerkt. Dit houdt in dat er
groepsleiders (GL*) zijn, die werknemers voor een bepaalde tijd beschikbaar stellen aan
projecten. Projectleiders (PL*) zijn verantwoordelijk voor een specifiek project,
bijvoorbeeld een module van de machine. Dankzij deze matrixstructuur werken
werknemers van verschillende disciplines intensief samen in uiteenlopende projecten.
De Projectleider Cost of Goods (PL COG) heeft als doelstelling om te bewerkstelligen
dat de COG op een betere manier wordt uitgedragen in de organisatie, zodat dit tot een
optimaal resultaat leidt. De eerste taak houdt in om binnen M&Dev* de aandacht op Cost
of Goods (COG) te vestigen. De COG zijn de kosten van een eindproduct, bestaande uit
de kosten van de inkoopdelen door ASML, inclusief arbeidskosten bij ASML en enkele
toeslagen, exclusief Cost of Sales (alles wat geen marge is, waar onder ook
transportkosten) en exclusief Ontwikkelingskosten en Algemene Kosten.
De PL COG werkt bijvoorbeeld aan de projecten TwinScan en EUV. Concreet houdt dit
in: 1) Verbeterprojecten voor de TwinScan (herontwerp mogelijkheden opsporen en
daarna initiëren in het reguliere projectmanagement). 2) Zorgen dat er gestructureerder
op de COG wordt gelet bij de ontwikkeling van de EUV. Nu zijn er concepten, solid
models, die nog verder uitgewerkt moeten worden. Bij het maken van
ontwerpafwegingen moet er op kosten worden gelet. Bij enkele deelontwikkelingen is de
PL COG ook betrokken.
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2.4.4

Rol Modelshop

De functie van de modelshop is om fumo’s* (functionele modellen) en proto’s te maken.
Bovendien doet de modelshop ook proeven voor constructeurs. Als zij een idee hebben
kunnen ze de Modelshop laten uitproberen of het inderdaad te realiseren is. Proto’s,
eigendom van ontwikkeling, zijn de eerste machines die van een nieuw type gemaakt
worden. Bij de modelshop komen hele diverse vragen binnen. Van het repareren van
gereedschap of onderdelen van de machine, tot vragen van constructeurs met
betrekking tot maakbaarheid. Altijd heeft het spoed en is er geen tijd om het uit te
besteden. Het liefst doet de Modelshop puur ontwikkelingswerk, net zoals Natlab. De
modelshop wil graag in een vroeg ontwerpstadium meewerken aan ontwikkeling.
In de werkplaats van de Modelshop staat een modern machinepark. Bovendien werken
er goed opgeleide mensen die heel divers werk aankunnen. De bezettingsgraad is
relatief laag is. Een gevolg daarvan is dat de kosten per gefabriceerd onderdeel relatief
hoog zijn en niet representatief voor een seriegewijze productie. Toch is het het waard
om een dergelijke afdeling in huis te hebben. Soms heeft men acuut iets nodig en dan is
het er ook.
2.4.5

Rol van Constructeurs

Constructeurs zijn over het algemeen goed opgeleide werknemers. Meestal met een
HTS of TU achtergrond, maar een enkeling is vanuit de praktijk doorgestroomd. Op het
hele traject van EPS tot P4 status heeft de constructeur zelf impact. Van het in detail
definiëren van specs tot het maken van het geometrisch model en tekeningen in
Unigraphics. De meeste constructeurs binnen ASML zijn jong en hebben weinig
ervaring. Dit terwijl juist voor het vak ontwerpen ervaring heel belangrijk is. De
constructeurs beginnen dan ook meestal met iets simpels, bijvoorbeeld een tool, en
krijgen eerst de kans om de organisatie en de manier van werken te leren kennen.
Vervolgens krijgen ze steeds moeilijkere klussen toebedeeld.
De constructeurs moeten moeilijke formules en lastige sommen oplossen (FEM-men*)
en weten over het algemeen weinig over bewerkingen en dus kosten. Leading edge
technology is de missie, niet een goedkoop product of onderdeel ontwerpen. Toch hoort
het bij het vakmanschap van de constructeur om een ontwerp niet duurder te maken dan
noodzakelijk. Indien de constructeurs meer besef hebben hoe iets gefabriceerd wordt
kan het onderdeel ook maakbaarder en dus goedkoper geconstrueerd worden.
Bij sommige afdelingen is het gebruikelijk dat indien het om een complex onderdeel
gaat, de constructeur zelf met inkoop mee gaat naar toeleveranciers. Voor inkoop is het
namelijk moeilijk om technologisch in te schatten wat een leverancier aan kan, terwijl
een constructeur dit inzicht wel heeft. De kostprijs vindt de constructeur niet interessant,
wel of de leverancier het onderdeel goed kan maken.
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2.4.6

Rol Cost Engineers

Price

De informatie van deze bijlage komt voornamelijk van documentatie van, en interviews met, CE.
De taken van de afdeling Cost
Actual
Engineering zien er als volgt uit:
price
Market
1. Prijzen schatten voor toekomstige
price
machines.
Market value
2. Voor alle onderdelen van de machine
minus Margin
een PP3 prijs bepalen.
PP3
3. Met inkopers mee gaan naar
Market
Calculation based
toeleveranciers.
Estimation of
derived
on design
Prognosis
4. Rapporteren aan Marketing en
the costs
target
Inkoop.
5. Constructeurs adviseren met
betrekking tot maakbaarheid.
Figuur 2.9 Taken van Cost Engineers
Prijzen schatten voor toekomstige
machines/ systemen
Er is nog geen inhoud bekend dus is het niet mogelijk om op detailniveau iets te
berekenen. Het inschatten gebeurt dan ook door ervaren werknemers van de afdeling
(zie figuur 2.9 prognosis/ estimation of costs). Hoe is een nieuwe machine opgebouwd,
wat kosten nieuwe onderdelen en/ of functies? De kostprijs wordt ingeschat op basis van
historische gegevens. Indien dit erg moeilijk is, wordt de ontwikkelaar van het vorige
platform (of type) gevraagd om advies, al moet de Cost Engineer uiteindelijk zelf een
prijs schatten. Formeel staat deze taak van Cost Engineering nergens vastgelegd.

1.

2. Voor alle onderdelen van de machine een PP3 prijs bepalen
Als een module uitontwikkeld is wordt er in principe voor elk onderdeel een kostprijs
berekend (zie figuur 2.9 Calculation based on design). De Cost Engineers kijken welk
materiaal wordt gebruikt, naar de bewerkingstijden (waar een bepaald uurtarief aan
gekoppeld is) en naar nabewerkingen en dergelijke (zie figuur 2.10, PP3 blad).
Bovendien wordt er een percentage van 10 % (winst) op de kostprijs gezet en wordt er
ook rekening gehouden met initiële kosten e.d. Volgens eigen zeggen zijn de onderdelen
ongeveer 10 % nauwkeurig en de modules ongeveer 20 %, maar volgens Inkoop zijn de
PP3’s minder nauwkeurig.
Ongeveer twee keer per jaar wordt er van de formulieren om tot een PP3 te komen een
update gemaakt. Zo wordt soms het formulier vereenvoudigd voor gebruikers en wordt
het af en toe aangepast aan een nieuwe technologie. De PP3 prijs is eigenlijk te laat
voor de constructeur (deze kan de prijs wel opvragen om inzicht te ontwikkelen, maar
doet dit weinig) maar dient vooral als richtlijn voor inkoop. In de ontwikkeling wordt er
naar gestreefd dat alle modulen tegelijk klaar zijn. Dit brengt met zich mee dat alle
constructeurs op ongeveer hetzelfde tijdstip het onderdeel ontworpen hebben.
Als iedereen op het zelfde moment prijzen wil weten is er niet voldoende capaciteit. Ze
kunnen niet iedereen antwoorden en moeten prioriteiten stellen. Dit leidt er toe dat op
het moment dat inkoopprijzen met de toeleveranciers bepaalt, slechts 5 a 10 % van de
PP3 prijzen zijn berekend. Dit is niet zo erg, indien de belangrijkste er maar wel zijn
(20 % van de onderdelen zorgt voor 80 % van de kosten). Ook indien van een 12NC*
een ander puntnummer (door kleine wijzigingen) ontstaat, blijft hier toch dezelfde PP3
prijs aan hangen.

Bijlagen

Pagina 24 / 122

Time

TU/e
Mechanica calculatiemodel
KOSTPRIJS-CALCULATIE

Code nummer (12NC) :
Omschrijving
:
serie grootte

:

Materiaal
Materiaal + Inkoop
materiaal toeslag
Materiaal kosten

10%

Bewerken
Harden
Anodiseren
Vernikkelen
coaten
Passiveren
Gloeien
[min]

Draaien
Frezen
Draaien CNC
Frezen CNC
Frezen CNC 6 assig
Slijpen vlak/rond
Boren CNC

instel

bewerken

prijs

uurtarief

Laser snijden (vast instel 4,-)
Plaat werk
Solderen
Lassen
Draad/zink vonken
Montage, testen inclusief wassen et cetera
Overhead
materiaal loon kosten

17.50%

Winst incl. Risico

10%

Sub assy's, Maakdelen et cetera
Target prijs

0.00
Figuur 2.10 PP3-blad, calculatie van cost engineers
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3. Soms gaat een Cost Engineer met een inkoper mee naar een toeleverancier
Dit is het geval indien de leverancier een veel hogere prijs vraagt dan de PP3 prijs. Wel
dient opgemerkt te worden dat de PP3 prijs altijd wel iets lager zal zijn dan de
inkoopprijs. Dit is ook logisch aangezien de PP3 gebaseerd is op een normale
marktsituatie en dus kan afwijken van een incidentele situatie op een bepaald moment,
bij een bepaalde leverancier. Soms heeft men extreme haast met het inkopen van een
onderdeel of wordt er via via ingekocht, et cetera De PP3 moet dan ook worden gezien
als een advies, dat niet perse hoeft worden opgevolgd.
4. Rapporteren aan Marketing en Inkoop
Ten eerste wordt er maandelijks informatie (uit SAP) aangeleverd voor de rapportage
van inkoop. Inkopers kunnen hierin zien wat hun prijs heeft gedaan ten opzichte van
voorgaande maanden. Daarnaast worden er ook rapporten gemaakt ten behoeve van
Business Cases. Managers kunnen hieruit halen wat een heel systeem kost
5. Constructeurs adviseren met betrekking tot maakbaarheid
In het verleden werd dit wel eens spontaan gedaan door enthousiaste CE’s. Dit werd
hen echter niet in dank afgenomen (ook omdat dit niet formeel geregeld was). Toch zou
er eerder in het proces op de kosten gelet moeten worden en hebben Cost Engineers de
kennis in huis om hier een belangrijke rol bij te spelen.
2.4.7

Rol Inkoop

De primaire taak van de afdeling inkoop is het onderhandelen over de inkoopprijs van
onderdelen met toeleveranciers. De inkoopprijs wordt meestal via een offerte
vastgesteld. Soms vraagt men steekproefsgewijs de prijs op bij een soortgelijke
leverancier. Er wordt nooit een eigen calculatie gemaakt, wel wordt de PP3 prijs als
indicatieve referentie voor het prijsniveau gehanteerd. Hierin wordt ook rekening
gehouden met opstartkosten en het leertraject van de toeleveranciers. Vooral de
prijsstelling van de runners (20 % van de artikelen zorgt voor 80 % van de omzet) is
essentieel, voor kleinere bestellingen is dit minder belangrijk. Indien de offerteprijs van
een toeleverancier ver boven de PP3 ligt, en inkoop kan het niet eens worden over de
prijs, gaat er een Cost Engineer mee die zich het verschil laat uitleggen. Per leverancier
gebeurt dit een a twee keer per jaar.
Het afgelopen jaar is de PP3 voor de inkopers in waarde gestegen. Nu steeds meer PP3
prijzen bekend zijn is er ook binnen inkoop meer aandacht voor. Primair is de PP3
bedoeld als referentiekader voor inkopers om tot een reële inkoopprijs te komen. Bij het
tot stand komen van de (eerste) inkoopprijs heeft slechts ongeveer 5 tot 10 procent van
de onderdelen een PP3 prijs. De inkopers gebruiken de PP3 dan ook vooral bij
discussies met leveranciers om prijsreducties te realiseren. Het is per inkoper erg
verschillend hoeveel procent met behulp van PP3 als referentiekader wordt ingekocht,
maar gemiddeld is dit ongeveer 15 % van de items. Het varieert voor bepaalde inkopers
slechts 5 % (met name bij inkopers van modules) voor andere oplopend tot 40 %.
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De PP3 prijzen voor modules zijn niet betrouwbaar. Het inschatten van assemblagekosten levert veel problemen op en maken de PP3 voor complexe producten,
bijvoorbeeld samenstellingen, onnauwkeurig. Hierdoor wordt voor de duurste onderdelen
van de machine de PP3 niet als richtprijs gebruikt. Bij andere items wordt in grote mate
niet naar de PP3 gekeken omdat deze simpelweg niet bekend is. Het is echter ook niet
noodzakelijk dat er voor alle producten een PP3 in SAP staat, alleen voor de runners is
dit echt belangrijk. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de PP3 praktisch nooit
wordt bijgesteld (zelfs bij een ander puntnummer van een onderdeel blijft hier toch
dezelfde prijs aan hangen), terwijl dit wel gebeurt voor 40 % van de ingekochte
onderdelen.
In de toekomst wil inkoop zich meer met de supply chain management gaan
bezighouden. Bijvoorbeeld contracten met de toeleveranciers opstellen, scherp
definiëren wat er van hen verwacht wordt (technische, total costs, continu verbeteren, et
cetera). De taak om ervoor te zorgen dat alle onderdelen en dergelijke er op tijd zijn,
wordt doorgeschoven naar de logistieke afdeling (die zich met productie planning
bezighoud en met de coördinatie van de supply chain). Ook wil Inkoop graag eerder in
het ontwikkelingsproces betrokken worden.
Bovendien dient de afdeling inkoop er ook voor te waken dat toeleveranciers niet meer
dan 30 % afhankelijk zijn van ASML. Indien een bedrijf voor 90 % afhankelijk is van
ASML, zijn de reserves in een slechte periode voor ASML zo uitgeput en gaat het bedrijf
over de kop. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat niet voor alle modules de prijs via
de afdeling inkoop word vastgesteld. Alle OEM* wordt wel door ASML gespecificeerd,
maar niet ontworpen. Voor deze modules wordt in de directiekamer een inkoopprijs
bepaald en komt de afdeling inkoop er niet aan te pas.
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BIJLAGE 2.5
2.5.1

TOELICHTING PGP

Opstellen PRS

Zoals in paragraaf 2.5.2 van het verslag wordt genoemd, is om een
Marketing - URS
PRS document te maken informatie nodig van Marketing (URS),
van Goodsflow (MRS) en van Customer Support (CSRS) (zie ook Goodsflow - MRS
PRS
figuur 2.11). Marketing analyseert de vraag van de klant op basis
van roadmaps en stelt een User Requirments Specification (URS) Cust supp - CSRS
op. De input van de klant is erg vrijblijvend en resulteert niet tot een
formele committent voor de klant. Wel kan Marketing de toekomstige Figuur 2.11 Opstellen PRS
vraag van de markt eruit afleiden, zodat men zich hierop kan
inrichten. De output van marketing is een knoop op de roadmap met betrekking tot een
viertal product eisen (Overlay, Productivity, Critical Dimension en Time to Market, zie
ook respectievelijk bijlage 2.4.1 en 2.1.4).
Momenteel wordt geen afweging gemaakt tussen de specs en de kosten die het
realiseren van de specs met zich mee brengt. Uit de mix van specs en de marktstudie
wordt weliswaar een schatting gehaald van wat de machine mag kosten, er is echter
nauwelijks een check of dit wel reëel is in deze fase. Op dit moment in de PGP wordt
voornamelijk de discussie gevoerd “wat wil de klant en wat kunnen wij”. Belangrijke
vragen als: ‘Wat is de bijdrage van een spec aan de kostprijs?’ of ‘Als ik de spec een
beetje bijstel, wat is het effect op de kostprijs?’ worden niet gesteld. Nu gaat men altijd
voor het beste, altijd betere performance, het product wordt steeds duurder.
Over de hele linie houden de Program Managers (PM) (direct onder M&T) de
vooruitgang/ ontwikkeling in de gaten. Zij bewaken het totale proces. Gedefinieerd wordt
‘wat’ (aan welke specificaties moet de machine voldoen) en bovendien ‘wanneer’ (tijdstip
dat de machine op de markt geïntroduceerd wordt). Hier zouden de kosten ook een
criterium moeten zijn.
Goodsflow formuleert Manufacturing Requirements Specifications (MRS): Wat heeft
het ontworpen platform voor consequenties voor de fabriek? Hierbij wordt zowel naar het
maakproces als naar de logistieke consequenties gekeken. Als de machine bijvoorbeeld
16 ton weegt, moet er weer extra tools worden ontworpen voor het verplaatsen,
vervoeren, et cetera.
Customer Support stelt ook aanvullende eisen: (Customer) Support Requirements
Specifications ((C)SRS). Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de service
kosten van de nieuwe machine 4 ton per jaar gaan kosten. Het is de bedoeling dat de
CS niet verdient aan het servicecontract, maar er ook geen geld op het onderhoud hoeft
toe te leggen. De PRS is niet altijd op tijd af of nog niet compleet, zodat deze later wordt
aangevuld en er dus in een later stadium nieuwe eisen opdoemen.
Een PRS wordt opgesteld door de informatie van de URS, MRS en CSRS te combineren
(zie figuur 2.11). In het verleden was er een afdeling Manufacturing & Service
Engineering. Nu dienen de afdelingen Goodsflow en Custumer Suppot voor hun eigen
belang op komen in de PRS. Dit is nu nog redelijk zwak. Goodsflow en Customer
Support zouden pro-actief bij het proces betrokken moeten zijn, maar reageren
momenteel meer op de output.
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2.5.2

Overige documentatie in PGP

Element Design Report (EDR): verslaggeving van hele proces
In dit document wordt beschreven hoe het ontwerp tot stand is gekomen en op grond
waarvan belangrijke beslissingen zijn genomen. Bovendien staan er de bewijzen
(berekeningen) dat wat er in de EDS staat klopt. Het komt echter nog al eens voor dat dit
document in verband met tijdsdruk niet wordt gemaakt.
Preliminary Investigation Report (PIR)
Dit document is optioneel en is meestal een rapport van een brainstormsessie, een
feasability study, et cetera Tijdens het ontwerpen komen de constructeurs soms
problemen tegen die extra onderzoek vereisen. Deze worden parallel onderzocht en
opgelost en in een PIR gedocumenteerd. De PIR bevat informatie zoals:
probleemdefinitie, suggesties, alternatieven, eerste schattingen met betrekking tot
kosten, draft ontwerpen, beschrijving van onderzoeken, et cetera De PIR wordt altijd
afgesloten met een hoofdstuk ‘Conclusies en Aanbevelingen’.
Test Performace Specification (TPS)
Project Management is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het systeem en de
subsystemen getest worden. De constructeur die een module ontworpen heeft, is zelf
eindverantwoordelijk voor het testen van die module. De directe baas (projectleider of
hoofd constructeur) moet zijn goedkeuring uitspreken en het document de status
“accepted’ geven.
De TPS beschrijft de testcases die moeten worden uitgevoerd om te bewijzen dat het
ontworpen onderdeel aan de gestelde eisen, reeds vastgelegd in de EPS, voldoet. Het is
wenselijk dat de TPS niet wordt geschreven door de auteur van de EPS. De
testresultaten worden beschreven in een TAR.
Test Analyse Report (TAR)
De constructeur is ook zelf verantwoordelijk voor de TAR, maar wederom is de
goedkeurig van de groepsleider of hoofdconstructeur nodig. De status ‘accepted’ geeft
deze goedkeuring weer. De resultaten van de uitgevoerde tests, die in de TPS zijn
beschreven, staan in de TAR gedocumenteerd. De TAR heeft altijd een hoofdstuk
‘Conclusies en Aanbevelingen’. Indien een onderdeel of een module niet aan een test
blijkt te voldoen, moet het probleem worden opgelost. Mogelijkheden hierbij zijn
verandering van de implementatie of specificatie.
General Information Document (GID)
De constructeur van het element is verantwoordelijk voor de inhoud en de status van dit
document. De GID is overigens optioneel en geen verplicht document. De GID van een
systeem of element bevat een identificatie van een element, een korte beschrijving van
de omvang en het doel. In het algemeen beschrijft dit document alle onderwerpen die
niet worden beschreven in andere documenten. Zoals: organisatie, standaarden,
distributielijst van documenten, terminologie en afkortingen, element structuur schema’s,
et cetera.
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Change Request (CR)
De constructeur van het betrokken element is verantwoordelijk voor een Change
Request. CR’s moeten gebruikt worden als er veranderingen in de EPS van het
betrokken onderdeel gemaakt moeten worden, omdat de EPS niet geïmplementeerd kan
worden. De CR is geadresseerd aan de constructeur van de direct hoger element
(bottum up). Indien deze het niet op kan lossen wordt het doorgestuurd naar de
verantwoordelijke van een niveau hoger, totdat het probleem wel opgelost kan worden.
De implementatie van een CR wordt gevolgd door een System of Element Development
Process. CR’s voor de SPS moeten door de Project Manager naar de Product Manager
gestuurd worden.
Problem Report (PR)
Problems Reports kunnen door iedereen geschreven worden die een probleem
signaleert in de TPD of in het systeem. De PR moet worden opgelost op het laagst
mogelijke niveau. Indien er veranderingen in de SPS of EPS nodig zijn, dient een CR
gebruikt te worden.
2.5.3

Overige begrippen in PGP

Functioneel Model (Fumo)
Om geen verwarring te hebben over het verschil van prototypen van onderdelen en
complete machines, worden de proto’s van onderdelen Fumo’s genoemd. Soms worden
deze in de Modelshop zelf gemaakt, vaak wordt dit ook aan een toeleverancier
uitbesteed.
Proto
Als het ontwerp af is word er een proto gemaakt. Vaak blijkt dan dat het ontwerp nog
aangepast moet worden. In dit geval loopt het puntnummer van het ontwerp op, maar
blijft het 11NC hetzelfde. M&T bouwt de proto’s zelf (eigendom en op budget van
ontwikkeling). Een Proto wordt alleen verkocht als een klant er echt om vraagt (gebeurt
bijna nooit). Het doel van de proto is om te kijken of het model werkt en om hiervan te
leren en verbeteringen door te kunnen voeren.
Pilot
De eerste serie machines die van een nieuw type die gebouwd worden, worden pilots
genoemd. Pilots (eigendom van Goodsflow) worden meestal aan de eerste klanten
verkocht. Deze kunnen er nog maar beperkt mee produceren, maar kunnen al wel de
nieuwe technologie leren kennen en hun eigen productieproces hier alvast op inrichten.
Er kunnen nog steeds wijzigingen in het ontwerp optreden.
Volume productie
Als “R4V” (Release for Volume) wordt gegeven neemt Operations/ Goodsflow het verder
over. Vanaf dit moment is het ontwerp bevroren en kan de volumeproductie beginnen.
Alleen via IP’s (later in deze paragraaf uitgelegd) kunnen nog wijzigingen worden
doorgevoerd.
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Factory Acceptance Test (FAT)
De FAT is een afsluitende test in fabriek (nog bij ASML) om zich ervan te verzekeren dat
het systeem aan de gestelde specificaties voldoet. Als de test op de site wordt
uitgevoerd heet het een SAT (Site Acceptance Test).
Dit wordt gedaan aan de hand van een ATP (Acceptance Test Performance). Deze
testspecificatie is een verkorte weergave van de SPS en bewijst dat systeem voldoet
aan de gestelde eisen. Een machine gaat altijd met een FAT naar de klant. Het kan wel
zijn dat er delta’s met de klant zijn afgesproken en dat de performance van de machine
later op de site nog verbeterd wordt.
Improvement Proposal (IP)
Iedereen kan in principe als hij of zij een mogelijkheid tot verbetering ziet, een IP
indienen. In een IP staat onder andere de voorgestelde verandering en de draagwijdte
van het voorstel vermeld. De IP’s worden door een beoordelingscommissie (MRB =
Material Review Board) beoordeeld op de haalbaarheid, de terugverdientijd, et cetera
Als de IP inderdaad een goed idee is wordt het aan de werklijst van een PDM’er
(Product Development Manager) toegevoegd. Er ontstaat een nieuw mini project, dat
langs dezelfde lijnen als het originele project wordt uitgevoerd.
Nadat het probleem/ de IP aan een owner is toegekend heet het een ECR (Element
Change Request). Soms wordt een abstract probleem voorgelegd aan constructeur en
moet hij zelf een oplossing bedenken (bijvoorbeeld gat veroorzaakt kramp in hand) en
soms wordt heel concreet de gewenste verandering aangegeven (bijvoorbeeld het gat is
te klein). In de praktijk blijkt het IP-proces erg moeizaam en langzaam te verlopen.
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BIJLAGE 3.1

RESULTATEN KOSTENSCHATTINGEN

De grafieken in deze bijlage zijn het resultaat van het onderzoek uitgevoerd onder de
constructeurs, zoals beschreven in hoofdstuk drie van het verslag.
In figuur 3.1 (gelijk aan figuur 3.4 in het verslag) staan de 12 producten op de x-as
uitgezet en de geschatte (totale) kostprijs van de constructeurs (in guldens!) op de y-as.
De dikke blauwe lijn is de PP3 prijs (de prijs die door de afdeling cost engineering van
ASML wordt berekend, wat het product volgens ASML mag kosten).
Aangezien deze figuur nogal druk is worden dezelfde resultaten nogmaals maar nu
gesplitst in drie grafieken vertoond, in figuur 3.2, 3.3 en 3.4. Hier is de dikke gele lijn de
PP3-prijs en de overige horizontale lijnen wederom de schattingen van de constructeurs.
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Om inzicht te krijgen in de opbouw van schattingen van de constructeurs zijn van de 12
producten afzonderlijke grafieken gemaakt (figuur 3.5 t/m 3.16) . Hierbij staan op de x-as
de PP3 (nr. 1) en de constructeurs (nr. 2 t/m 11) en zijn de geschatte (totale) kostprijs
van de constructeurs (in guldens!) op de y-as uitgezet. De opbouw (materiaal-,
bewerking en nabewerking) van een geschatte kostprijs zijn nu duidelijk te
onderscheiden.
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BIJLAGE 3.2

ACHTERGROND CONSTRUCTEURS

In deze bijlage staan de achtergrond gegevens van de constructeurs die mee hebben
gedaan aan het onderzoek hoe kostenbewust de constructeurs zijn. Per constructeur
zijn het aantal jaren werkervaring (hierbij onderscheid gemaakt tussen intern bij ASML
en in totaliteit), de gevolgde opleiding en het referentiekader dat gebruikt is bij het
schatten van de prijzen opgenomen.
Tabel 3.1 Achtergrond informatie van constructeurs

Achtergrond

2

3

4

5

6

Jaar werken
Jaar bij ASML
Opleiding
Referentiekader

34
18
HTS WTB
Werkervaring

0.75
2
MTS - HTS
Praktijk +
opleiding

12
7
TU WTB
Leveranciers

4.75
0.6
HTS + HBO
Praktijkervaring

2
2
HTS WTB
Klussen

Achtergrond
Jaar werken
Jaar bij ASML
Opleiding
Referentiekader

7
5.5
1.25
UT WTB
Modelshop

8
14
0.5
MTS WTB
Combinatie

9
21
3
LTS
Werkplaats

10
22
12
HTS
Werkervaring

11
2.5
2.5
MTS - HTS
Opleiding + praktijk
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BIJLAGE 3.3

GENOEMDE BEWERKINGEN CONSTRUCTEURS

Tabel 3.2 Gekozen bewerkingen per constructeur

Opgave bewerkingen door: PP3
Product
a) 4022.454.56601
Frezen
Vernikkelen

2

3

4

5

Zagen
Boren
(Frezen)

Zagen
Boren/ frezen
draadtappen

Zagen
Frezen
Boren
Tappen

Frezen
Boren
Tappen
Ruimen

6
Frezen
Tappen

b) 4022.454.51063

Frezen
Laseren
Vernikkelen

Frezen
Boren

Frezen
knippen

Zagen
Frezen
Boren
Tappen
Ruimen

CNC stansen Knippen
Tappen
Frezen

c) 4022.454.35131

Draaien
Frezen
Boren

Frezen
Boren

Frezen
Boren

Zagen
Frezen
Boren

Frezen
Boren

Frezen

d) 4022.454.34154

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen

e) 4022.454.33642

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen
Boren

Zagen
Frezen
Draaien
Boren
Tappen

Frezen
Draaien
Tappen

Frezen
Draaien

f) 4022.454.33263

Frezen
Harden
Passiveren

Frezen

Frezen

Zagen
Frezen

Frezen
Draaien
Lassen

Frezen
Slijpen

g) 4022.454.32304

Frezen
Boren
Vernikkelen

Frezen
(Boren)

Frezen
Boren
Tappen

Zagen
Frezen
Boren
Tappen

Frezen
Laseren
Boren
Slijpen
Tappen
Frezen/ Boren
CNC stansen

h) 4022.454.26541

Frezen
Anodiseren

Frezen

Frezen/ boren
Draaien

Zagen
Frezen
Boren
Tappen

Frezen
Tappen

Frezen

i) 4022.454.26295

Frezen
Vernikkelen
Montage

Draaien
Frezen

Frezen
Boren

Zagen
Draaien
Frezen
Boren

Draaien
Boren
Ruimen

Draaien
Frezen
Gloeien
Persen
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Ruimen
j) 4022.454.60722

Frezen
Slijpen
Boren
Passiveren

Zagen
Boren
(Frezen)

Frezen

Zagen
Frezen
Boren

Boren
Frezen

Frezen
Slijpen

k) 4022.454.57951

Frezen
Slijpen
Passiveren

Frezen

Frezen

Zagen
Frezen
Boren
Ruimen
Slijpen

Frezen

Frezen
Slijpen

l) 4022.454.50811

Frezen
Vernikkelen

Frezen

Frezen

Zagen
Frezen
Boren
Tappen/ Ruimen

Frezen
Tappen

Frezen
Slijpen
Gloeien

Opgave bewerkingen door: PP3
Product
a) 4022.454.56601
Frezen
Vernikkelen

7

8

9

10

11

Frezen
Boren
Tappen

Zagen
Frezen
Tappen

Zagen (op lengte)
Boren
Tappen
Afbramen
Vernikkelen

Frezen
Boren
Tappen

Frezen
Boren
Tappen

Frezen

Zagen

Frezen

Lasersnijden

Knippen

Laseren
Vernikkelen

Frezen
Boren
Tappen

Waterstralen

Boren/ tappen
Afwerken
Vernikkelen

Boren
Tappen
Frezen/
stansen

Snijden
(waterstraal)
Handtappen
+ ruimen

c) 4022.454.35131

Frezen
Boren

Frezen
Boren

Frezen

Zagen
Frezen
Boren
Afbramen
Vernikkelen

Frezen

Frezen

d) 4022.454.34154

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen

Zagen
Draaien
Frezen
Boren
Afbramen
Vernikkelen

Draaien
Frezen

Draaien
Frezen

e) 4022.454.33642

Draaien
Frezen

Frezen
Boren

Frezen

Zagen
Draaien

Frezen
Boren

Frezen
Draaien

b) 4022.454.51063
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Tappen

Frezen
Boren
Afbramen
Vernikkelen

Tappen

f) 4022.454.33263

Frezen
Harden
Passiveren

Frezen
Boren

Frezen

Zagen
Draaien
Frezen
Afbramen
Harden

Frezen

Frezen

g) 4022.454.32304

Frezen
Boren
Vernikkelen

Frezen
Boren
Tappen

Waterstraalsnijden
Frezen

Lasersnijden
Frezen
Boren
Afbramen
Vernikkelen

Knippen
Frezen
Boren
Tappen

Waterstraalsnijden
Boren
Draadtappen

h) 4022.454.26541

Frezen
Anodiseren

Frezen
Boren

Zagen
Frezen

Zagen
Frezen
Boren/ tappen
Afbramen
Anodiseren

Frezen
Boren

Frezen

i) 4022.454.26295

Frezen
Vernikkelen
Montage

Draaien
Boren

Draaien
Frezen

Zagen
Draaien
Frezen
Boren
Afbramen
Vernikkelen

Draaien
Frezen
Boren

Verloren
wasmethode

j) 4022.454.60722

Frezen
Slijpen
Boren
Passiveren

Frezen
Boren

Zagen
Boren

Zagen
Boren
Afbramen
Passiveren

Frezen
(Boren)

Frezen

k) 4022.454.57951

Frezen
Slijpen
Passiveren

Frezen
Boren

Frezen

Zagen
Frezen
Frezen
Slijpen
Kotteren, afbramen
Boren, passiveren

Frezen
Slijpen
Wervo

l) 4022.454.50811

Frezen
Vernikkelen

Slijpen
Frezen
Boren

Frezen

Zagen
Frezen
Boren/ ruimen/
tappen
Afbramen
Vernikkelen

Frezen

Tappen
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BIJLAGE 3.4

METHODEN DIE KOSTENBEWUSTZIJN VERGROTEN

In paragraaf 3.5 van het verslag zijn reeds verschillende mogelijkheden genoemd om de
constructeurs kostenbewuster te laten designen. Hieronder staan deze mogelijkheden
verder uitgewerkt.
a)

Ondersteuning die op moeilijk maakbare constructies attendeert. Het komt er op
neer dat met behulp van software automatisch de productgeometrie wordt
doorgerekend en bijvoorbeeld een vlak gaat knipperen indien de lengte-diepte
verhouding verkeerd is of dat een product instabiel is.

b)

Berekening PP3 prijs. Snelle terugkoppeling van de Cost Engineers wat de PP3
prijs is (wat het product volgens ASML zou mogen kosten).

c)

Adviezen van Cost Engineers kunnen constructeurs helpen bij het letten op
maakbaarheid (bewerkingsmogelijkheden, toleranties, materiaal keuze, et cetera).
Bijvoorbeeld (twee) wekelijkse ronde over afdeling. Constructeurs kunnen ook zelf
de Cost Engineers met vragen benaderen.

d)

Kostenaspecten meenemen in wekelijkse bespreking met groep constructeurs
(+ hoofdconstructeur) onderling. Al dan niet met Cost Engineer erbij.

e)

Een methode die een indicatie van de kosten van het ontworpen product geeft, na
input van de constructeur met betrekking tot de productgeometrie.

f)

Do’s en don’ts. In de vorm van een boekje of op intranet veel voorkomende fouten
publiceren. Hierin typische ontwerpfouten die hoge kosten veroorzaken in kaart
brengen en tips aandragen hoe er eenvoudiger geconstrueerd kan worden).

g)

Wekelijks een file van een product aan alle constructeurs door mailen (door een
Cost Engineer) en daarbij de opbouw van de kostprijs en enige tips bespreken.

h)

Eigen ontwerp terug gemaild krijgen met kostprijs en soorten bewerkingen.

i)

Een methode die automatisch een indicatie van de kosten geeft. Zonder input van
de constructeurs maar met behulp van automatische featureherkenning wordt een
prijs berekent.

j)

Interactieve cursus verzorgd door Cost Engineering. Hierin probleemgevallen en
alternatieven bespreken.

k)

Lezingen over cost drivers.

l)

Meer ervaring op doen. Workshop in de Modelshop door bijvoorbeeld mee te
kijken met het fabriceren van een soortgelijk product dat op de betreffende afdeling
ontworpen wordt.

m) Oude ASML machines bestuderen. Nieuwe constructeurs een machine uit elkaar
laten halen en weer te laten assembleren. Wat valt je op wat zou beter kunnen? De
constructeur ziet ook de consequenties van het ontwerp voor de maakbaarheid en
assembleerbaarheid.
n)

Excursie bij toeleveranciers. (Half) jaarlijks bezoek aan een toeleverancier om te
kijken hoe er gewerkt wordt, wat bijvoorbeeld kleinere toleranties met zich mee
brengen en wat voor nieuwe technologieën de toeleverancier gebruikt et cetera
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BIJLAGE 3.5

OPDRACHTFORMULERING ASML

Afstudeeropdracht van Nicole Kamphuis, Technische Universiteit Eindhoven,
Afdeling Technologiemanagement, vakgroep Product en Proces Kwaliteit, geschreven
door Jan Miedema, bedrijfsbegeleider.
“Onderzoek naar hulpmiddelen ter versterking van het kostenbewustzijn van de
constructeur door middel van het genereren van kostenschattingen van onderdelen,
toegespitst op freesdelen”
Het onderwerp van deze afstudeeropdracht behoeft een betrekkelijk uitgebreide:
Inleiding
In de ontwikkeling van foto-lithografische systemen voor de halfgeleiderindustrie
("chipsmachines") is ASML vanuit een krachtige technologische kennisbasis en
steunend op een vakkundig en hooggespecialiseerd toeleveringnetwerk in staat geweest
producten te ontwikkelen met prestaties die in de tijd voortdurend toegenomen zijn en
daarenboven op veel aspecten ook ten opzichte van de concurrentie technologisch een
voorsprong genomen hebben. In combinatie met de aard van de technologische
ontwikkelingen van de halfgeleiderproducten (de "chips" zelf) en het marktpotentieel
daarvan, heeft dit geleid tot scherpe prioriteitsstelling op de technologische prestaties
van de ASML-producten en het zo snel mogelijk introduceren daarvan in de markt.
ASML is daarmee - gemiddeld over de tijd - zeer succesvol geweest in termen van
bedrijfsresultaten, marktaandeel en groei van de onderneming.
Als resultaat beschikt ASML over een technologisch hoogwaardig corps ontwikkelaars,
hoogopgeleid, jong, enthousiast en tegelijk weinig ervaren en met evenmin het zicht op
ontwikkelingspraktijken die in andere takken van industrie gebruikelijk zijn. Het gevolg is
dat in de ontwikkeling- en voortbrengingspraktijk de prioriteit op de kostprijs relatief
gering is en dat de ontwikkelaars bovendien weinig tot geen ervaring met betrekking tot
diezelfde kostprijs hebben. In de regel hebben ontwikkelaars vanuit hun opleiding ook
weinig kennis met betrekking tot kostprijsaspecten opgedaan, juist omdat dit sterk
bedrijfsgebonden zaken zijn. In de ontwikkeling van de halfgeleiderindustrie blijken de
kostprijzen per machine sterk toe te nemen, in die mate dat de daarmee verbonden
bedrijfsrisico's een probleem gaan vormen. Dit betekent dat er geleidelijk een hogere
prioriteit aan kostprijsaspecten gegeven moet worden. Deze verandering heeft gevolgen
voor de bedrijfsvoering als geheel en voor de ontwikkelingspraktijk in het bijzonder. In dit
verband is de behoefte ontstaan de ontwikkelaar meer kostprijsbewust te maken en
daarbij te ondersteunen met gerichte training en praktische hulpmiddelen.
Tegen deze achtergrond is er bij ASML plaats voor de hieronder omschreven
Afstudeeropdracht
Na een verkenning van de algemene bedrijfsprocessen bij ASML en de wijze waarin
kostprijsaspecten daarin een rol spelen, wordt gevraagd onderzoek te doen naar de
mogelijkheden de ontwerper/ constructeur te ondersteunen met hulpmiddelen die zijn
kostprijsbewustzijn kunnen vergroten en hem waar mogelijk een gekwantificeerd inzicht
geven in de kostprijs van zijn onderhanden werk.
In de wetenschap dat werkstukvoorbereiding vanuit de productdefinitie tot op heden niet
geautomatiseerd kon worden en op zijn best door experts (bijvoorbeeld
werkstukvoorbereiders bij machinefabrieken) computer-ondersteund - dus interactief Bijlagen

Pagina 40 / 122

TU/e
plaatsvindt, is het niet reëel een nauwkeurige kostenschatting vanuit de gewenste
hulpmiddelen te verwachten. Met het op systematische en inzichtelijke wijze genereren
van ordegrootteschattingen zou echter al een belangrijke ondersteuning geleverd
worden aan de ontwerper/ constructeur. Bij het gevraagde onderzoek naar hulpmiddelen
voor de constructeur in deze zin, dient in kaart gebracht te worden welke bronnen
daarvoor kunnen dienen, waarbij de binnen ASML reeds structureel voorhanden zijnde
informatie en databases als eerste in aanmerking genomen moeten worden. Hieronder
vallen het computer-ondersteund ontwerpsysteem Unigraphics (UG) en de bijbehorende
database I-Man, evenals het bedrijfsbesturingssysteem SAP. Daarnaast kunnen (min of
meer) algemeen toegankelijke bronnen buiten ASML beschouwd worden, zoals
databases van halfproducten (grondstof-, vorm- en prijsinformatie), bijvoorbeeld Philips
Magazijn 4500, evenals gegevens uit de vakliteratuur. In het onderzoek wordt gevraagd
ook kennis te nemen van de inzichten met betrekking tot maakbaarheid en kostprijs
zoals die aanwezig is elders binnen ASML, bijvoorbeeld de groep Cost Engineering en
de Modelshop. In de verkenning, selectie en verwerking van de diverse gegevens ligt het
voor de hand dat gebruik gemaakt wordt van statistische methoden en wellicht van
andere methoden als groepentechnologie en dergelijke. Uitgangspunt voor de te
onderzoeken hulpmiddelen zal zijn dat de ontwerper/ constructeur inzicht geboden wordt
met betrekking tot (ordegrootte van) de kostprijs van onderdelen van de ASML-machines
(in ontwikkeling en/ of bestaand), zonder hem daarbij noemenswaardig te belasten. Voor
de voortgang is het wenselijk dat op regelmatige basis proto-hulpmiddelen gecreëerd
worden waarin de op dat moment verkende informatiebronnen gebruikt worden en die
proto-hulpmiddelen steeds te evalueren. Daarmee kan een reeks aan hulpmiddelen
verkend worden met uiteenlopende bruikbaarheid en toepassing of kan een protohulpmiddel geleidelijk groeien in gebruikte informatie en toepasbaarheid.
Bottlenecks die het vergaren en/ of verwerken van de vereiste informatie hinderen of
belemmeren moeten in kaart gebracht worden. Waar bottlenecks niet eenvoudig of niet
binnen de termijn van de afstudeeropdracht weggenomen kunnen worden, wordt
gevraagd deze te beschrijven en eventueel aanbevelingen te doen hoe deze wellicht
nadien behandeld kunnen worden. Het onderzoek zal worden afgesloten met een
verslag waarin de gevolgde aanpak, de geraadpleegde informatiebronnen en de
verworven inzichten beschreven worden, alsmede met aanbevelingen voor het gebruik
en de toepasbaarheid van de gewenste hulpmiddelen voor de constructeur.
De afstudeeropdracht omvat beknopt omschreven derhalve:
• verkenning van de algemene bedrijfsprocessen bij ASML met betrekking tot kostprijs
• verkennen van bronnen en hun bruikbaarheid voor de gewenste hulpmiddelen voor
de ontwerper/ constructeur
• beschrijving van mogelijkheden tot selectie en verwerking van gegevens uit die
bronnen, eventueel gebruikmakend van statistische methoden, groepentechnologie
en dergelijke
• concipiëren van (proto-) informatiehulpmiddelen en het stapsgewijs evalueren ervan
• een benadering van grof naar fijner, van klein naar groot
• het inventariseren en beschrijven van ondervonden bottlenecks
• een eindevaluatie van een of meer hulpmiddelen
• vastlegging van het verloop van het onderzoek en het eindresultaat c.q. de
verworven inzichten in een verslag.
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BIJLAGE 4.1 BEREKENEN VAN MATERIAALKOSTEN
Zoals in paragraaf 4.3 is toegelicht, moeten de constructeurs gevoel krijgen wat de
materialen voor de door hun ontworpen constructies kosten. Met behulp van een
programma kunnen de materiaalkosten relatief eenvoudig berekend worden. Naast het
berekenen van de goedkoopste optie moet het programma ook verwante materialen
(gelijkwaardige alternatieven) aandragen.
Berekenen van de materiaalkosten
A. Automatisch uit UG de grootste afmetingen van het product lezen (l – b – h) = input
voor programma.
B. Het programma berekent het omgeschreven volume, de massa van het
uitgangsmateriaal en de oppervlakte van het product.
C. De constructeur controleert de maten en of het onderdeel uit meerdere solids
bestaat. Indien dit het geval is worden de afmetingen van de verschillende solids
opgegeven en moet de constructeur zelf de totale afmeting opgeven.
D. In database de meest geschikte vorm kiezen.
E. Indien opties dicht bij elkaar liggen, de beste kiezen, maar ook andere tonen.
F. Prijs bekenen met behulp van database.
G. Op de getoonde prijs wordt nog een extra 10 % marge gezet, in verband met
handling kosten (bestellen, afzagen, et cetera) van de toeleverancier.
H. Aantal alternatieven weergeven (levertijd, afmeting, prijs, leveranciers) en de
verschillende prijzen aan de constructeur tonen.
Er is een database waar in Simon Jans alle gegevens van MAG 4500* in heeft gezet.
Het uitbreiden van deze database is al mogelijk, maar hoeft pas later. Eerst wordt de
methodiek verder geoptimaliseerd, het programma getest en geëvalueerd met
gebruikers.
Opmerking
De leveringstijden in de database opnemen met andere prijzen is niet nodig. De
constructeur heeft hier niets mee te maken moet alleen op kosten in verband met de
constructie letten. Spoed en strategische beslissingen en dergelijke vallen hier buiten.
Dit is een beslissing voor inkoop.
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BIJLAGE 4.2
/*

PROGRAMMERING MATERIAALKOSTEN (C)

print de tabel */
iNum_mat = iNum;
for (iNum=0; iNum<iNum_mat; iNum++) {
if (iShape == 5) {
// rechthoekig
sprintf(cTekst, "%3d %s %-8s %-10s %-8s %-8s %-15s %-11s %-10.4f %-18s \n",
iNum+1, cMat, cVorm_tot[iNum], cLength[iNum], cWidth[iNum], cHeight[iNum],
cVendor[iNum], cPrice[iNum], dEuro_mm[iNum], cOrder_code[iNum]);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
}
else {
// rond
sprintf(cTekst, "%3d %s %-8s %-10s %-8s %-15s %-11s %-10.4f %-18s \n",
iNum+1, cMat, cVorm_tot[iNum], cLength[iNum], cDiameter[iNum],
cVendor[iNum], cPrice[iNum], dEuro_mm[iNum], cOrder_code[iNum]);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
}

}
dLengte = iPar[1];
dVolume = dVolume_ruw[iPar[0]-1] / 1000000000;
dWeight = dVolume * dDensity;
dPrice = atof(cPrice[iPar[0]-1]); // prijs kg/m3
dKost_enkel = dLengte * dEuro_mm[iPar[0]-1];
sprintf(cTekst, "Materiaal nummer %d gekozen met lengte %d mm, met prijs per produkt %6.2f\n",
iPar[0], iPar[1], dKost_enkel);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);

/*
/*
/*

/*
//
//

iRet = uc1603("Materiaalkeuze", 1, cMat_keuze, 2);
if (iRet == 1)
back gekozen */
goto nummer;
else if (iRet == 2)
/*
cancel gekozen */
else if (iRet == 6)
ander materiaal */
goto nummer;

goto einde;

vraag aantal produkten
*/
iNum_products = 1;
sprintf(cChoice[0], "%s", "Nr. of products");
iRet = uc1607("Choose number of Products", cChoice, 1, &iNum_products, 0);
if (iRet == 1)
back gekozen */
goto nummer;
sprintf(cTekst, "\n\n%s\n","Overzicht van totale kosten");
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "Aantal Produkten
:%11d\n", iNum_products);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "Prijs per produkt
: %8.2f\n", dKost_enkel);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "Kostprijs per produkt (incl. handling kosten) : %8.2f\n\n", dKost_enkel * 1.1);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
Figuur 4.1 (Deel van) programma materiaalkosten (in “C”)
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BIJLAGE 4.3

PROGRAMMA MATERIAALKOSTEN (AFBEELDINGEN)

Figuur 4.2 Op de tekening staat van welk materiaal het product gemaakt moet worden en welke nabewerkingen nodig zijn
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Figuur 4.3 Door “Control” en “U” tegelijk in te drukken kan het programma “materiaalkosten” geselecteerd worden

Figuur 4.4 Door op OK te klikken wordt het programma gestart
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Figuur 4.5 Soms moet het materiaal nog worden gekozen, meestal wordt dit automatisch uit UG
afgelezen (afhankelijk van hoe de constructeur het in UG heeft ingevuld)

Figuur 4.8 Een informatiescherm wordt
afgedrukt, hierop staan de door UG
gevonden lengte, breedte en hoogte

Figuur 4.6 Door op een materiaal te
klikken wordt het geselecteerd

Figuur 4.7 “Next menu” verwijst
naar een tweede menu materialen
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Figuur 4.9 De constructeur wordt gevraagd of het uitgangsmateriaal rond of blokvormig dient te zijn

Figuur 4.10 Door op een keuze te klikken gaat het programma verder
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Figuur 4.11 Het programma vraagt de constructeur om de lengte, breedte en hoogte te controleren

Figuur 4.12 De door UG gevonden waarden
staan voorgedrukt en kunnen met OK bevestigd
worden. De waarden kunnen echter ook
overschreven worden

Figuur 4.13 Het informatieschermpje toont nog steeds de gevonden UG waarden
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Figuur 4.14 Een lijst verschijnt met alle mogelijke maten van het betreffende materiaal die in de database staan opgenomen

Figuur 4.15 De constructeur bepaalt zelf wat hij als lengte, breedte en hoogte aanhoudt

Figuur 4.16 De constructeur kan nu een materiaalnummer uitkiezen en de benodigde lengte invullen
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Figuur 4.17 Het programma berekent hoeveel de prijs per product is bij dit gekozen materiaal

Figuur 4.18 De constructeur kan beslissen nog een
andere afmeting door te rekenen of om door te gaan
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Figuur 4.19 Indien hij besluit terug te gaan kan hij opnieuw een materiaalnummer en lengte kiezen
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Figuur 4.20 Ook deze variant wordt dan doorgerekend

Figuur 4.21 Vervolgens wordt gevraagd voor hoeveel producten een berekening gemaakt dient te worden
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Figuur 4.22 De totaalprijs met betrekking tot materiaal wordt berekend door er 10 % handlingkosten bij te tellen

Figuur 4.23 Nadat de materiaalkosten bekend zijn gaat het programma automatisch door naar de nabewerkingskosten

Bijlagen

Pagina 53 / 122

TU/e
BIJLAGE 4.4

TOELICHTING NABEWERKINGEN

1. Harden: Verhogen van de hardheid van staal door een warmtebehandeling. De
warmtebehandeling bestaat uit het verhitten van het staal tot een van de
staalkwaliteit afhankelijke temperatuur (1200 a 1330 graden Celsius), gevolgd door
het afschrikken (snel afkoelen) in een geschikt medium (water, olie, lucht). Ook de
keuze van het afschrikmiddel is afhankelijk van de staalkwaliteit.
2. Anodiseren: Anodiseren is een samentrekking van de woorden ‘anodisch’ en
‘oxideren’. Bedoeld wordt een galvanisch proces waarmee op met name aluminium
en aluminiumlegeringen kunstmatig een oxidelaag wordt aangebracht. Het product
wordt dan in het anodiseerbad verbonden met de pluspool van de stroombron. De
belangrijkste redenen voor het anodiseren van aluminiumproducten zijn de
verhoging van de weerstand tegen corrosie (technisch anodiseren), het verbeteren
van de slijtvastigheid (hardanodiseren) en het verbeteren van het uiterlijk door
bijvoorbeeld inkleuren (decoratief anodiseren).
3. Vernikkelen: Met behulp van stroom een laagje op het product aanbrengen. De
bedekking bestaat uit elektrolytische neergeslagen nikkel en chroom of uit koper,
nikkel en chroom.
4. Passiveren: Roestvrij staal wordt met behulp van een bijtproces (met salpeterzuur)
oxidebestendig gemaakt. Daarna niet meer aanraken, anders wordt de laag
aangetast.
5. Gloeien: Onder gloeien wordt verstaan het onderwerpen van metalen producten of
halffabrikaten aan een temperatuur cyclus, met als doel de eigenschappen van het
product of halffabrikaat voor de toepassing of verwerking te optimaliseren
(bijvoorbeeld spanningen die tijdens de bewerkingen in het materiaal zijn ontstaan
op deze manier te laten verdwijnen).
6. Veredelen/ ontlaten: Voor veel toepassingen is een gehard en niet ontlaten staal te
bros. Om deze reden worden onderdelen en producten na het afschrikken in het
algemeen opnieuw verhit, ontlaten, op een veel lagere temperatuur dan de hardingof austeniteer temperatuur. Door deze behandeling neemt de taaiheid toe. Dit gaat
gepaard met een daling van de hardheid en de sterkte. Welke combinatie van sterkte
en taaiheid uiteindelijk bereikt wordt, hangt af van de staalkwaliteit en de hoogte van
de ontlaattemperatuur. Is de ontlaattemperatuur hoog (>500 graden Celsius) dan
spreekt men van veredelen, bij een lage ontlaattemperatuur (< 300 graden Celsius)
over harden en ontlaten.
7. Nitrocarboneren: Het Nitrotec-proces is in principe een afgeleide van het
gasnitrocarboneren, met de belangrijke toevoeging van een oxidatiestap direct voor
het afschrikken. De behandeling wordt uitgevoerd in een gemodificeerde ‘sealed
quench’ oven met een externe oxidatie en emulsie afschrikking en dient ter
verbetering van glij- en loopeigenschappen en slijtagebestendigheid.
8. Verzinken: Thermisch verzinken is een proces waarbij de objecten gedurende korte
tijd in vloeibaar zink van circa 450 graden Celsius worden gedompeld. Daarbij vormt
zich aan het staaloppervlak een systeem van zink-ijzerlegeringslagen, afgedekt door
een zuivere zinklaag.
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BIJLAGE 4.5

PROCEDURE NABEWERKINGSKOSTEN

De kosten per proces zijn in een database opgenomen. Met behulp van de oppervlakte
of het gewicht van het product (die beide automatisch uit UG gelezen kunnen worden)
worden de nabewerkingskosten per nabehandeling berekend.
Onderstaande specificaties (figuur 4.24) zijn gebruikt als basis voor het programma voor
het berekenen van nabewerkingskosten. Vervolgens is het programma echter flink
aangepast en verbeterd. Het uiteindelijke programma ziet er dan dus ook anders uit.
Selecteer nabewerking
- Lees (automatisch) alle nabewerkingen af uit UG
- Laat velden zien met alle gevonden nabewerkingen
- Handmatig nog meer bewerkingen toevoegen?
* Nee -> verder
* Ja: selecteer uit lijst nabewerkingen (eventueel meerdere)
- Toon afmeting product / gewicht product
Klopt dit? * Ja -> verder
* Nee -> handmatig invoeren, invulscherm en
informatiescherm (Info = l, b, h Opp, Sg, gewicht)
en volume en soortelijk gewicht materiaal)

Nabewerkingen
- Harden
- Passiveren
- Etc
- Alle nabewerkingen
in database (tabel)
Informtatie
Lengte
Breedte
Hoogte
Opp
Soortelijk gewicht
Gewicht

Indien categorie I (aantal & opp)
- Is het aantal producten > 100? - Nee, normale prijs kolom 1
- Ja, goedkoper kolom 2
- Lees kosten vernikkelen af in tabel (kolom 1 of 2)
Stel dat opp product =
en vermenigvuldig dit met opp product = kosten per product
- Dit zijn de kosten voor de nabewerking per product
- Vernikkelen

(2*l*b + 2*l*h
+2*b*h)
sg*volume
(volume als
l*b*h -> klopt
niet helemaal)

3,8 dm2
1.216

Indien categorie II (gewicht)
- Indien lichter dan 10 kg -> ‘prijs kolom 1’ x ‘gewicht’
- Harden
- Indien zwaarder dan 10 kg -> ‘prijs kolom1' x 10’ + ‘prijs kolom2' x (gewicht – 10 kg)‘
Meerdere nabewerkingen
- Toon overzicht van kosten van alle nabewerkingen
en tel deze op (alles in Euro's)

- Harden
- Passiveren
Totale nabew.

Figuur 4.24 Proces bij berekenen nabewerkingskosten
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BIJLAGE 4.6

PROGRAMMERING NABEWERKINGSKOSTEN (C)

sprintf(cTekst, "Gekozen Nabehandeling : %-38s%10.2f%11.2f%8s%10s\n", cTreatment,
dPrice_treat[0][iChoice], dPrice_treat[1][iChoice],
"nvt", "nvt");
else
sprintf(cTekst, "Gekozen Nabehandeling : %-38s%10s%11s%10.2f%10.2f\n", cTreatment,
"nvt", "nvt",
dPrice_treat[2][iChoice], dPrice_treat[3][iChoice]);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
/*

vraag om de properties van het model */
for (iLoop=0; iLoop<11; iLoop++)
dAcc_value[iLoop] = 0.0;
dAcc_value[0] = dAcc_value[1] = 1.0;
UF_CALL(UF_MODL_ask_mass_props_3d(tagObject_array, 1, 1, 3, dDensity, 1,
dAcc_value, dMass_props, dStatistics));
sprintf(cTekst, "Oppervlakte = %10.4f dm2 en Gewicht = %10.4f kg\n", dMass_props[0]/100,
dMass_props[2]/1000);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
dMass_props[2] = dMass_props[2]/1000 * iNum_products;
if (iChoice < iCat) {
/*
category 1
*/
dDm2 = dMass_props[0] / 100.0;
if (iNum_products < 101) {
/*
prijzen dPrice[0] 1 - 100 produkten*/
dKost_nabewerking[0] = dDm2 * dPrice_treat[0][iChoice] * iNum_products;
}
else { /*
prijzen dPrice[1] 101-500 produkten
*/
dKost_nabewerking[0] = dDm2 * dPrice_treat[1][iChoice] * iNum_products;
}
}
else { /*
category 2
*/
if (dMass_props[2] < 10.0) {
/*
gewicht onder 10 kilo */
dKost_nabewerking[0] = dMass_props[2] * dPrice_treat[2][iChoice] ;
}
else { /*
gewicht boven 10 kilo */
dKost_nabewerking[0] = (dMass_props[2] - 10) * dPrice_treat[3][iChoice] +
dPrice_treat[2][iChoice] * 10 ; }
}
sprintf(cTekst, "Kosten nabewerking alle produkten
: %8.2f\n", dKost_nabewerking[0]);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "Kosten nabewerking per produkt
: %8.2f\n\n", dKost_nabewerking[0] /
iNum_products);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "%s\n",
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\n");
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "%s\n", "Totaal overzicht (per product)");
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "Materiaalkosten : %8.2f\n", dKost_enkel * 1.1);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "Kosten nabewerking
: %8.2f +\n", dKost_nabewerking[0] / iNum_products);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "%s\n",
"
------");
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
sprintf(cTekst, "Totaal kosten per produkt (exclusief bewerkingskosten) : %8.2f\n",
dKost_enkel * 1.1 + dKost_nabewerking[0] / iNum_products);
UF_UI_write_listing_window(cTekst);
Figuur 4.25 (Deel van) programma nabewerkingskosten (in “C”)
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BIJLAGE 4.7

PROGRAMMA NABEWERKINGSKOSTEN (AFBEELDINGEN)

Figuur 4.26 De constructeur kan de gewenste nabewerking selecteren (indien dit niet automatisch door UG wordt uitgelezen)

Figuur 4.27 De voorkeur nabehandelingen
staan in een keuzescherm weergegeven

Figuur 4.28 Door op een nabehandeling te
klikken wordt deze vanzelf doorgerekend
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Figuur 4.29 De nabewerkingskosten worden berekend door de oppervlakte of het gewicht te
vermenigvuldigen met een standaardtarief dat in de database staat opgenomen
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Figuur 4.30 Behalve de nabewerkingskosten worden ook de totale kosten (exclusief bewerkingskosten!!!) getoond
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Omgeschreven blok

Product volume

Verschil volume
(minimaal verspaand
volume)

Aantal features

PP3 prijs

Bewerkings kosten
(tijd x tarief)

Materiaal kosten

Nabewerkingskosten

Materiaal soort

LIJST MET PARAMETERS

Prod opp

Volgnummer

12 nc (4022.)

BIJLAGE 5.1

UG

l*b*h

UG

D-E

Optelling

PP3

min*tarief

PP3

PP3

UG

480.02013

1

9400.47

63436.50 12579.32

50857.2

53

20.00

14.67

1.36

2.27

T633/80

480.02021

2

9394.62

125280

24691.46

100588.5

145

41.00

32.08

2.72

2.27

T633/80

480.02033

3

4062.16

34398

7842.68

26555.3

113

40.00

33.00

0.91

2.72

T633/80

480.02044

4

7753.86

15624

10114.42

5509.6

61

26.00

14.67

6.35

2.27

N219

480.02082

5

1210.73

1960

1383.53

576.5

51

11.00

7.33

0.11

1.82

N219

480.02094

6

4282.52

26325

8878.29

17446.7

112

25.00

19.25

0.57

2.27

T633/80

480.02101

7

6387.37

40613

14814.19

25798.3

134

23.00

18.33

0.32

2.27

T633/80

480.02124

8

295

170.00

110.50

39.93

6.35

T633/80

480.02132

103734.87 2067676 800649.99 1267026.1

9

3041.81

10179

6033.00

4146.0

49

13.00

9.17

0.27

2.27

T633/80

480.02141 10

5220.81

13965

9041.53

4923.5

84

19.00

14.67

0.25

2.27

T633/80

480.02153 11

8541.73

32400

29032.51

3367.5

52

15.00

11.00

0.91

1.82

T633/80

480.02164 12

131505.25

144000

1029.77

142970.2

92

30.00

22.92

1.27

2.95

T633/80

480.02193 13

39148.23

528126

231342.77 296783.2

186

57.00

36.83

10.89

4.54

T633/80

480.02202 14

16958.24

19440

48

13.00

9.17

0.45

1.82

T633/80

480.02214 15

19942.86

480.02223 16

57055.39

480.02312 17

4744.34

39375

6985.80

480.02323 18

4368.26

33808

7250.04

480.02344 19

11192.35

105600

18117.60

87482.4

480.02713 20

4610.37

16335

10925.92

5409.1

480.02842 21

402.76

340

255.39

84.5

45

132.79

19307.2

91200

81071.32

10128.7

135

34.00

26.58

1.27

2.95

T633/80

855855

234541.19 621313.8

532

96.00

66.00

16.34

5.45

T633/80

32389.2

162

28.00

20.17

2.72

2.27

N219

26558.2

138

29.00

22.00

2.00

2.27

N219

203

37.00

26.58

4.54

2.72

N219

150

27.00

22.75

0.45

1.82

T633

7.00

4.58

0.02

0.91 N1130/06

480.02853 22

330.84

227

141.63

85.0

41

5.00

3.67

0.02

0.80

T633

480.02874 23

1722.93

7950

1915.34

6034.7

87

23.00

18.33

0.34

1.82

T633

480.02882 24

3612.90

53280

5393.61

47886.4

105

51.00

35.75

6.81

2.27

N401

480.02943 25

908.78

1674

991.94

682.1

44

12.00

9.00

0.07

1.31

T633/80

Figuur 5.1 Lijst met 25 van de 100 onderdelen
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BIJLAGE 5.2
5.2.1

PLAATJES PARAMETERS

Omgeschreven blok
Omgegeschreven Blok (BWK)

2000.00

Bew kosten (Euro's)

Bew kosten (Euro's)

Omgegeschreven Blok (BWK)
1500.00
1000.00

y = 1E-05x + 26.051
R2 = 0.359

500.00
0.00

1E+07 2E+07 3E+07 4E+07 5E+07 6E+07

0

140
120
100
80
60
40
20
0

y = 4E-05x + 14.759
R2 = 0.6741

0

500000

Omgeschr blok (mm3)

1500000

2000000

2500000

Figuur 5.2b Omgeschreven blok (lineair)
Extremen eruit (5)

Figuur 5.2a Omgeschreven blok (lineair)

Correlatiecoëfficiënt
a = 0,36
b = 0,67

1000000

Omgeschr blok (mm3)

Formule regressielijn
y = 1E-05 x + 26,05
y = -4E05 x + 14,75

Uitzonderingen die eruit worden gelaten om in te kunnen zoomen op de rest staan in tabel 5.1
Tabel 5.1 Uitschieters omgeschreven blok
12NC product
4022.480.0356
4022.480.0366
4022.480.0499
4022.480.0871
4022.480.0921

5.2.2

Omgeschr blok
5083750
52302250
11116034
9284970
52949436

Prijs (€)
94.25
1470
469.33
143
66

Reden uitzondering
Hol blokje
Groot en complex
Erg lang (361,6 mm)
Zeer complex, veel features (1400 mm)
Erg lang (419 mm)

Product Volume
Product Volume (mm3)

2000
1500

y = 0.0001x + 11.608
R2 = 0.8453

1000
500
0
0

2000000 4000000 6000000 8000000 1000000 1200000
0
0

Bew kosten (Euro's)

Bew kosten (Euro's)

Product Volume (mm3)
140
120
100
80
60
40
20
0

y = 1E-04x + 15.937
R2 = 0.6409

0

200000

Product vol (mm3)

Figuur 5.3a Product volume (lineair)

Correlatiecoëfficiënt
a = 0,85
b = 0,64

400000

600000

800000

Product vol (mm3)

Figuur 5.3b Product volume (lineair)
Extremen eruit (3)

Formule regressielijn
y = 1,0 E-04 x + 11,61
y = 1 E-04 x +15,94

Tabel 5.2 Uitschieters product volume
12NC product
4022.480.0366
4022.480.0499
4022.480.0870

Product volume
9960083
7847985
3040317

Prijs (€)
1470.00
469.33
143

Bijlagen

Reden
Groot en complex
Erg lang (361,6 mm)
Zeer complex, veel features (1400 mm)
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5.2.3

Verspaand volume
Verspaand volume
Bewerk k (Euro's)

2000
1500
1000

y = 9E-06x + 31.794
R2 = 0.2562

500
0
0

500
400

y = 4E-05x + 20.126
2
R = 0.4183

300
200
100
0
0

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000
0
0
0
0
0
0

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000
0
0
0
0
0
0
0
versp vol (mm3)

versp vol (mm3)

Figuur 5.4a Verspaand volume (lineair)

Correlatiecoëfficiënt
a = 0,26
b = 0,42

Figuur 5.4b Verspaand volume (lineair)
Extremen eruit (3)

Formule regressielijn
y = 9 E-06 x + 31,79
y = -4 E –05 + 20,13

Tabel 5.3 Uitschieters verspaand volume
12NC product
4022.480.0366
4022.480.0921
4022.480.0499

Versp volume
42342166.7
52101122.9
7847985

5.2.4

Prijs (€)
1470.00
66
469.33

Reden
Groot en complex
Erg lang (419 mm)
Erg lang (361,6 mm)

Product oppervlakte
Product Opp (BWK)

2000
1500
y = 0.0009x - 1.7558
R2 = 0.7931

1000
500
0
0

200000

400000

600000

800000

Bew kosten (euro's)

Product Opp (BWK)
Bew kosten (euro's)

Bewerk k (Euro's)

Verspaand volume

1000000 1200000

y = 0.0003x + 18.395
R2 = 0.6008

150
100
50
0
0

100000

200000

300000

400000

500000

Product opp (mm2)

Product opp (mm2)

Figuur 5.5a Product oppervlakte (lineair)

Correlatiecoëfficiënt
a = 0,79
b = 0,60

200

Figuur 5.5b Product oppervlakte (lineair)
Extremen eruit (2)

Formule regressielijn
y = 9,0 E-04 – 1,76
y = 3,9 E-04 + 18,40

Tabel 5.4 Uitschieters product oppervlakte
12NC product
4022.480.0366
4022.480.0499

Product volume
1136353
754679

Prijs (€)
1470.00
469.33

Bijlagen
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5.2.5

Aantal features
Aantal features

2000
Bewerk k (Euro's)

Bewek kosten (euro's)

Aantal Features (BWK)

1500
y = 0.4481x - 29.248
R2 = 0.6268

1000
500
0
0

500

1000

1500

2000

2500

200
y = 0.1936x + 1.1761
2
R = 0.776

150
100
50
0
0

200

Aantal features

600

Figuur 5.6b Aantal features (lineair)
Extremen eruit (2)

Figuur 5.6a Aantal features (lineair)

Correlatiecoëfficiënt
a = 0,63
b = 0,78

400
Aantal features

Formule regressielijn
y = 0,45 x – 29,25
y = 0,19 x + 1,18

Tabel 5.5 Uitschieters aantal features
12NC product
4022.480.0366
4022.480.0499

Product volume
1136353
754679

Prijs (€)
1470.00
469.33

Bijlagen
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BIJLAGE 5.3 TOELICHTING STATISTISCHE ANALYSE
5.3.1

Relevante theorie

De vergelijking van de regressielijn ziet er als volgt uit y = mx + b
(of y = m1x1 + m2x2 + …. + b indien meerdere parameters worden gebruikt)
m

de richtingscoëfficiënt wordt als volgt berekent: m = (Σxy)*(Σy)
n(Σ(x2))-(Σx)2

b

de constante (kan op 0 worden gesteld, dan gaat de regressielijn door het punt
(0,0)) of wordt als volgt berekent: b = (Σy)*(Σ(x2))- (Σx)*(Σxy)
n(Σ(x2))-(Σx)2

y

de doelfunctie, wordt bepaald door de PP3, de bewerkingskosten of de relatieve
bewerkingskosten

x

zijn te te kiezen parameters (verspaand volume, blok volume, etc.)

n

is het aantal producten dat bekeken wordt.

b en m moeten zodanig gekozen worden dat deze rechte zo goed mogelijk bij de punten
in het scatterdiagram aansluit. Veelal wordt hiertoe de som van de kwadraten der
verticale afstanden van de punten tot die rechte zo klein mogelijk gemaakt. Deze
zogenaamde kleinste-kwadraat-methode komt neer op het minimaal maken (door keuze
van m en b) van de uitdrukking:
n
Q = Σ (yi – b – mxi)2
i=1
Indien m (regressiecoefficient) en b (regressieconstante)berekent zijn, kan door het
invullen van willekeurig punt de resressielijn worden bepaald.
[Applied statistics and probability for engineers - D. C. Montgomery & G.C. Runger John Wiley & Sons – 1994]
5.3.2

Informatie over LINEST

LINEST (een statistiekfunctie in Microsoft Excel) berekent het een en ander automatisch
door en toont de volgende informatie. Selecteer 5 bij 4 cellen in excel en typ
={LINEST(F7:F83, L7:D83, TRUE, TRUE)} en CTRL Shift Enter tegelijk indrukken.
Tabel 5.6 Gegevens die LINEST in Microsoft Excel berekend

1
2
3
4
5

A
mn
sen
r2
F
ssreg

B
mn-1
sen-1
Sey
df
ssresig

C
…
…
…
…
…

D
m2
se2

E
m1
se1

F
b
Seb

De betekenis van deze afkortingen staan op de volgende pagina uitgelegd.
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m

De richtingscoëfficiënt

se1,...,sen

De standaard fout voor de coëfficiënten m1, m2,...,mn.

seb

De standaard fout voor de constante b (seb = #N/A als const is
FALSE).

r2

De correlatie coëfficiënt. Vergelijkt de geschatte en de werkelijke ywaarden. Varieert tussen 0 en 1. Als er een perfecte correlatie is dan is
r2 1. Bij 0 is er geen correlatie.

sey

De standaard fout voor de geschatte y.

F

De F-waarde van de ingegeven getallen. Hiermee kan onderzocht
worden of er een relatie is tussen de afhankelijke en onafhankelijke
vairabelen.

df

Aantal vrijheidsgraden

ssreg

Regressieve som van de kwadraten

ssresid

De residuele som van de kwadraten.

5.3.3

Formules toetsen

F-toets
- Vrijheidsgraden berekenen v1 = k = aantal variabelen v 2 = n-(k+1) waarbij n =
aantal steekproef (v2 is overigens al door het programma berekent, namelijk df).
- Zoek in tabel de kritische waarde waarbij de formule wordt verworpen. (v1, v2 en
Betrouwbaarheid interval moeten bekend zijn – α kiezen).
- Indien F berekent > F kritisch (tabel) dan wordt de formule geaccepteerd, indien
kleiner verworpen.
T-toets
• Slope coefficient / estimated standard error = m3 / se3.
• Waarde in tabel aflezen (T-toets, A opgeven, v2 = aantal vrijheidsgraden).
• Indien de (absolute) berekende waarde > de waarde uit de tabel dan, dan is de
variabele geschikt om een volgende waarde te voorspellen. Indien de waarde kleiner
is dan is de variabele onbetrouwbaar als parameter.
Kijken naar afwijkend percentage
Om te kijken hoe nauwkeurig de formule is worden de honderd producten in de formule
ingevuld en wordt de voorspelde waarde per product berekend (kolom 4, tabel 5.10,
bijlage 5.6.3). Vervolgens wordt het verschil berekend (kolom 5) tussen de voorspelde
waarde en de prijs van de bewerkingskosten volgens de PP3 prijs (kolom 3). Door deze
afwijkingen (kolom 5) te delen door de PP3 prijs (kolom 3) ontstaat er een percentage
(kolom 6). Door dit percentage absoluut te nemen (kolom 7), alle honderd afwijkingen
van de formules op te tellen, en te delen door honderd, wordt de gemiddelde afwijking
bekend.
[Applied statistics and probability for engineers - D. C. Montgomery & G.C. Runger John Wiley & Sons – 1994]
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5.3.4

Statistiek toegepast op gegevens

Voorbeeld 1
De volgende formule wordt als voorbeeld genomen om de statistiek toe te passen:
Y = m1*VV + m2*AF + m3*PV + constante
Formule A1
Door deze regels in Excel in te vullen en met LINEST te gaan rekenen, worden
eenvoudig de gevraagde parameters verkregen.
Als de eerste tien producten worden aanschouwt (n = 1 t/m 10) ontstaan de volgende
gegevens:
Tabel 5.7 LINEST gegevens van voorbeeld (n = 1 t/m 10)

-0.000108102
4.41272E-05
0.91004186
20.23256283
1590.455324

0.000167 0.712942
-6.2439
2.53E-05 0.282144 5.230711
5.118877
#N/A
#N/A
6
#N/A
#N/A
157.2174
#N/A
#N/A

De formule ziet er als volgt uit:
Y = -1,08 E-04 * VV + 1,67 E-04 * AF + 0.71 * PV + -6.24

Formule A2

Voorbeeld 2
Als alle honderd producten worden aanschouwt (n = 1 t/m 100) ontstaan de volgende
gegevens:
Tabel 5.8 LINEST gegevens van voorbeeld (n = 1 t/m 100)

-7.03115E-06
7.40699E-06
0.586943585
42.6293041
68670.14609

1.70E-05 0.195527 -2.10366
2.28E-05 0.018417 3.146394
23.17231
#N/A
#N/A
90
#N/A
#N/A
48326.01
#N/A
#N/A

In deze situatie ziet de formule ziet er als volgt uit:
Y = 7,03 E-06 VV * 1,70 E-05 AF + 0.20 * PV + -2.10

Formule A3

F-toets en T-toets uitvoeren
F-toets
Hier v1=3 en v2 = 100-(3+1)=96
F kritisch = 4,76 (tabel 3,6, α = 0,05 -> 2,76 )
42,629 > 2,76 dus formule wiskundig gezien geaccepteerd
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T-toets
Variabele 1 = verspaand volume
0.20/ 0.018 = 10,62
v2=96 α = 0,05 -> T-values = 1,66
De absolute waarde 10,62 is ruim groter dan de 1,66. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat de coëfficiënt m1 een belangrijke variabele is om de output te bepalen (zeer
geschikt).
Variabele 2 = Aantal features
1.7E-05/ 2.28E-05= 0,75
v2=96 α = 0,05 -> T-values = 1,94
De absolute waarde 0,75 is kleiner dan de 1,66 de coëfficiënt m2 is geen belangrijke
variabele om de output te bepalen (niet geschikt).
Variabele 3 = Product volume
-7.03 E-06 / 7.41 E-06 = -0.95
v2=6 9 α = 0,05 -> T-values = 1,94
De absolute waarde 0,95 is kleiner dan de 1,66 de coëfficiënt m3 is geen belangrijke
variabele om de output te bepalen (niet geschikt).
Constante
-2.10 / 3.15 = 0,67
v2=96 α = 0,05 -> T-values = 1,94
De absolute waarde 0,67 is kleiner dan de 1,94 de coëfficiënt m3 is geen belangrijke
variabele om de output te bepalen (niet geschikt).
Conclusie
Var 1 = VV = zeer geschikt
Var 2 = AF = niet geschikt
Var 3 = PV = niet geschikt
Constante = niet geschikt
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BIJLAGE 5.4
1.
2.
3.
4.

ALLE MOGELIJKE FORMULES MET AF, VV, PO EN PV

Aantal Features
Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume

5. Aantal Features
6. Aantal Features
7. Aantal Features
8. Product Oppervlakte
9. Product Oppervlakte
10. Product Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Volume
Verspaand Volume
Verspaand Volume

11. Aantal Features
12. Aantal Features
13. Aantal Features
14. Verspaand Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Oppervlakte

15. Aantal Features

1.
2.
3.
4.

Verspaand Volume

Product Oppervlakte
Product Volume
Verspaand Volume
Product Volume

Product Oppervlakte Product Volume

y = m1 * AF (+ C)
y = m1 * VV (+ C)
y = m1 * PO (+ C)
y = m1 * PV (+ C)

5. y = m1 * AF + m2 * VV (+ C)
6. y = m1 * AF + m2 * PO (+ C)
7. y = m1 * AF + m2 * PV (+ C)
8. y = m1 * PO + m2 * PV (+ C)
9. y = m1 * PO + m2 * VV (+ C)
10. y = m1 * PV + m2 * VV (+ C)
11. y = m1 * AF + m2 * VV + m3 * PO (+ C)
12. y = m1 * AF + m2 * PO + m3 * PV (+ C)
13. y = m1 * AF + m2 * PV + m3 * VV (+ C)
14. y = m1 * VV + m2 * PO + m3 * PV (+ C)
15. y = m1 * AF + m2 * VV + m3 * PO + m4 * PV (+ C)
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BIJLAGE 5.5

INFORMATIE LINEST

Tabel 5.9 LINEST gegevens

1. AF
0.443007
-26.822
0.034486 10.81537
0.627407 93.84015
165.0217
98

2. VV
9.32E-06 26.6057
1.58E-06 13.46131
0.262919 131.9864
34.9569
98

3. PO
0.000906 0.558415
4.67E-05 7.310412
0.79342 69.87398
376.3927
98

4. PV
0.000109 11.46356
4.69E-06 6.176024
0.846057 60.3186
538.5999
98

AF
b
0.443007
-26.822

VV
b
9.32E-06 26.6057

PO
b
0.000906 0.558415

PV
b
0.000109 11.46356

5. AF VV
3.98E-06 0.391608 -25.4968
1.17E-06 0.036094 10.28433
0.667016 89.16832
97.15247
97

6. AF PO
0.001043 -0.08255 7.101973
0.000116 0.06376 8.866895
0.796929 69.6342
190.3329
97

7. AF PV
0.000169 -0.30655 42.09751
1.16E-05 0.054852 7.693895
0.883553 52.73067
367.9975
97

VV
AF
b
3.98E-06 0.391608 -25.4968

PO
AF
b
0.001043 -0.08255 7.101973

PV
AF
b
0.000169 -0.30655 42.09751

8. PO PV
0.000101 7.26E-05 10.42266
1.74E-05 0.00015 6.560803
0.84643 60.55526
267.3169
97

9. PO VV
1.68E-07 0.0009 0.522301
1.02E-06 5.7E-05 7.350218
0.793478 70.2234
186.342
97

10. PV VV
1.77E-06 0.000103 10.04587
8.03E-07 5.23E-06 6.092928
0.853362 59.17274
282.2469
97

PV
PO
b
0.000101 7.26E-05 10.42266

VV
PO
b
1.68E-07 0.0009 0.522301

VV
PV
b
1.77E-06 0.000103 10.04587

11.AF VV PO
0.00106 -2.6E-07 -0.08758 7.55569
0.000135 1.07E-06 0.067344 9.104647
0.797053 69.9745
125.6769
96

12. AF PO PV
0.00015 0.000194 -0.31964 40.62185
1.7E-05 0.000131 0.055231 7.71181
0.88615 52.40994
249.074
96

PO
VV
AF
b
0.00106 -2.6E-07 -0.08758 7.55569

PV
PO
AF
b
0.00015 0.000194 -0.31964 40.62185

13. AF PV VV
1.44E-06 0.000163 -0.29736 40.02047
7.07E-07 1.18E-05 0.054164 7.639189
0.8884 51.88959
254.7393
96
2057680 258482.9

14. VV PO PV
0.00011 -9.8E-05 2.02E-06 11.24979
1.8E-05 0.000166 9.1E-07 6.443443
0.85389 59.37206
187.02
96
1977759
338404

VV
PV
AF
b
1.44E-06 0.000163 -0.29736 40.02047

PV
PO
VV
b
0.00011 -9.8E-05 2.02E-06 11.24979

15. AF VV PO PV
0.000156 8.54E-05 1.22E-06 -0.30456 39.69651
1.76E-05 0.000149 8.12E-07 0.055788 7.686908
0.888784 52.07216
189.7991
95
2058569 257593.5
PV
PO
VV
AF
0.000156 8.54E-05 1.22E-06 -0.30456 39.69651
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BIJLAGE 5.6
5.6.1
1.
2.
3.
4.

RESULTATEN

Formules opgesteld met behulp van LINEST

Y = 0,44 AF – 26,82
Y = 9.32 E-06 VV + 26,61
Y = 9,11 E-04 PO –2,61
Y = 1,09 E-04 PV + 10,78

5. Y = 0,39 AF + 3,98 E-06 VV – 25,50
6. Y = -0,083 AF + 1,04 E-03 PO + 7,10
7. Y = -0,31 AF + 1,69 E-04 PV + 42,10
8. Y = 7,26 PO + 1,01 E-04 PV + 10,42
9. Y = 9,0 E-04 PO + 1,68 E-07 VV + 0,52
10. Y = 1,03 E-04 PV + 1,77 E-06 VV + 10,05
11. Y = -0,088 AF + -2,59 E-07 VV + 1,11 E-03 PO + 7,56
12. Y = 1,94 E-04 PO – 0,32 AF + 1,50 E-04 PV + 40,62
13. Y = -0,30 AF+ 1,63 E-04 PV + 1,44 E-06 VV + 40,02
14. Y = 2,02 E-06 VV + -9,80 E-05 PO + 1,14 E-04 PV + 11,25
15. Y = -0,30 AF + 1,22 E-06 VV + 8,54 E-05 * PO + 1,56 E-04 PV + 40,0
5.6.2

Berekenen T-toets en F-toets

Tabel 5.10. Voorbeelden van toetsen met F-toets en T-toets
5. AF & VV
v1 = 2
v2 = 97
F tabel = 3.15
T tabel = 1,66
1. AF
v1 = 1
v2 = 98
F tabel = 4.00
T tabel = 1,66

F-toets
F = 97,15
F > F kritissch
Ruim
geaccepteerd
F-toets
F = 165.02
F > F kritissch
Ruim
geaccepteerd

T-toets
VV
3.40
T > T kritisch
Net
geaccepteerd
T-toets
AF
12.85
T= 1,66
Geaccepteerd

AF
b
10.85
-2.48
T > T kritisch T > T kritisch
Geaccepteerd
Net
geaccepteerd

b
-2.48 -> 2.48
T= 1,66
Net
geaccepteerd

Bijlagen

2. VV
F-toets
v1 = 1
v2 = 98
F = 34.96
F tabel = 4.00 F > F kritissch
T tabel = 1,66
Ruim
geaccepteerd

T-toets
VV
5.91
T > T kritisch
Net
geaccepteerd

b
1.98
T > T kritisch
Amper
geaccepteerd
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Tabel 5.11. Alle formules getest met F-toets

Alle producten
Formule v1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4

v2

98
98
98
98
97
97
97
97
97
97
96
96
96
96
95

Tabel F F-toets
3,15
165,02
3,15
34,96
3,15
376,39
3,15
538,60
3,15
97,15
3,15
190,33
3,15
368,00
3,15
267,32
3,15
186,34
3,15
282,25
3,15
125,68
3,15
249,07
3,15
254,74
3,15
187,02
3,15
189,80

Conclusie
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd

Tabel 5.12. Alle formules getest met T-toets

Alle producten
Formule v2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

98
98
98
98
97
97
97
97
97
97
96
96
96
96
95

Tabel T T-toets (m1) T-toets (m2) T-toets (m3) T-toets (m4) T-toets (b)
1.66
12.88
-2.48
1.66
5.90
1.98
1.66
19.40
0.08
1.66
23.29
1.86
1.66
3.40
10.83
2.48
1.66
8.99
-1.30
0.80
1.66
14.57
-5.65
6.38
1.66
5.80
0.05
1.59
1.66
0.16
15.79
-0.07
1.66
2.20
19.69
1.65
1.66
7.85
-2.43
-1.30
0.83
1.66
8.82
1.48
-5.79
5.27
2.04
13.81
-5.49
5.24
1.66
1.66
6.11
-0.59
2.22
1.75
1.66
8.86
0.57
1.50
-5.46
5.16
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Geaccepteerd
Ja - Ja
Ja - Ja
Ja - Nee
Ja - Ja
Ja - Ja - Ja
Ja - Nee - Nee
Ja - Ja - Ja
Ja - Nee - Nee
Nee - Ja - Nee
Ja - Ja - Nee
Ja - Ja - Nee - Nee
Ja - Nee - Ja - Ja
Ja - Ja - Ja - Ja
Ja - Nee - Ja - Ja
Ja - Nee - Nee - Ja - J
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5.6.3

Berekenen van gemiddelde procentuele afwijking

Tabel 5.13 Voorbeeld berekenen van procentuele afwijking bij AF en VV

1

AF
VV
Optelling D-E
53
145
113
61
51
112
134
295
49
84

2

3

4

5

BK
min*tarief Geschat PP3-gesch

50857.18
100588.54
26555.32
5509.58
576.47
17446.71
25798.31
1267026.14
4146.00
4923.47

14.67
32.08
33.00
14.67
7.33
19.25
18.33
110.50
9.17
14.67

-4.54
31.69
18.86
-1.59
-5.52
18.43
27.08
95.07
-6.29
7.42

19.21
0.40
14.14
16.25
12.86
0.82
-8.75
15.43
15.46
7.25

6

%
130.95
1.24
42.85
110.82
175.31
4.25
-47.72
13.96
168.63
49.42

7

Abs %
130.95
1.24
42.85
110.82
175.31
4.25
47.72
13.96
168.63
49.42
Totale afwijkingen
(percentage optellen)

De totale afwijking delen door het
aantal waarneminen geeft het
gemiddelde asbolute afwijking

5.6.4

Procentuele gemiddelde afwijking

Procentuele gemiddelde afwijking tussen de geschatte waarde en de PP3 prijs.
1.
2.
3.
4.

Aantal Features
Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume

111
153
142
142

5. Aantal Features
6. Aantal Features
7. Aantal Features
8. Product Oppervlakte
9. Product Oppervlakte
10. Product Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Volume
Verspaand Volume
Verspaand Volume

11. Aantal Features
12. Aantal Features
13. Aantal Features
14. Verspaand Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Oppervlakte

15. Aantal Features

Verspaand Volume

117
71
163
54
72
54
Product Oppervlakte
Product Volume
Verspaand Volume
Product Volume

71
157
155
59

Product Oppervlakte Product Volume 154

Bijlagen
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5.6.5 Alle procentuele afwijkingen (van een formule)
Tabel 5.14. Alle procentuele afwijkingen van de formule met de kleinste gemiddelde afwijking (nr. 10 PV en VV)

22
60
67
24
-39
43
37
14
-16
25
-19

6
-13
56
13
-10
64
-15
-84
31
35
36
-16
46
-20
0
51
20
-24
46
3
51
1
62
-84
50
-43
55
15
51
39
-85
55
-120
24
41
4
-174 -175
20
37
44
-23
23
-76
Gemiddelde 54 % afwijking

-120
-96
71
34
46
-22
-152
-87
-86
-86
-85

28
-21
41
-125
-39
56
35
64
33
20
50

-7
45
24
-6
-17
22
32
-237
-134
23
-174

-167
-11
-187
22
55
70
-187
35
-60
-85
43
-85

De gemiddelde absolute afwijking is redelijk, namelijk 54 procent. De grootste afwijking
is echter 187 procent. Aangezien een constructeur niet weet of hij met een goede of
minder betrouwbare schatting te maken heeft, is een dergelijke schatting niet goed
genoeg om gebruikt te worden.
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BIJLAGE 5.7

INFORMATIE LINEST KLASSE I

Tabel 5.15. Informatie LINEST Klasse I
1. AF
0.447036592 -28.1729984
0.040628763 14.59305961
0.627068787 108.8699595
121.065095
72

2. VV
9.22E-06 30.90465
1.85E-06 18.34759
0.256917 153.6782
24.89368
72

3. PO
0.000911 -2.61159
5.49E-05 9.981958
0.792973 81.11617
275.7803
72

4. PV
0.000109 10.77907
5.49E-06 8.412862
0.845163 70.1505
393.0057
72

AF

VV
b
9.22E-06 30.90465

PO
b
0.000911 -2.61159

PV
b
0.000109 10.77907

0.45

b

-28.17

5. AF VV
3.96294E-06 0.396416245 -28.08947
1.36769E-06 0.042451606 13.89681
0.666504524 103.6754053
70.94822076
71

6. AF PO
0.00107 -0.09563 4.983867
0.000139 0.076423 11.64939
0.79744 80.79935
139.7565
71

7. AF PV
0.000177 -0.34565 46.94256
1.37E-05 0.065122 9.889624
0.889149 59.77243
284.7492
71

VV
AF
b
3.96294E-06 0.396416245 -28.08947

PO
AF
b
0.00107 -0.09563 4.983867

PV
AF
b
0.000177 -0.34565 46.94256

8. PO PV
7.73252E-05 0.000100261 9.407447
0.000176112 2.03853E-05 9.018744
0.845582475 70.54708316
194.3961858
71

9. PO VV
1.89E-07 0.000905 -2.68324
1.19E-06 6.67E-05 10.06025
0.793047 81.6708
136.0364
71

10. PV VV
1.78E-06 0.000103 8.790224
9.38E-07 6.11E-06 8.330043
0.852665 68.91014
205.4482
71

PV
PO
b
7.73252E-05 0.000100261 9.407447

VV
PO
b
1.89E-07 0.000905 -2.68324

VV
PV
b
1.78E-06 0.000103 8.790224

11.AF VV PO
0.001090917 -3.1086E-07 -0.102084 5.614326
0.000161995 1.24665E-06 0.081172 11.99655
0.797619545 81.33832176
91.96106742
70

12. AF PO PV
3.16E-06 0.000145 -0.00011 15.55146
7.55E-06 2.77E-05 5.86E-05 2.648936
0.999379 9.057876
8049.828
15

PO

AF
b
-0.10208 5.61433

PV
PO
AF
b
0.00000 0.00014 -0.00011 15.55146

13. AF PV VV
1.39202E-06 0.000170711 -0.335253 44.30131
8.05631E-07 1.39582E-05 0.064512 9.873228
0.893683265 58.95379112
196.1366621
70

14. VV PO PV
0.000113 -9.4E-05 2.02E-06
10.191
2.11E-05 0.000195 1.06E-06 8.867148
0.853151 69.28615
135.56
70

VV
PV
AF
b
1.39202E-06 0.000170711 -0.335253 44.30131

PO
PO
VV
b
0.000113 -9.4E-05 2.02E-06

VV
0.00109 -3.1086E-07

15. AF VV PO PV
0.00016155 0.00010636
2.03403E-05 0.000171098
0.894275366 59.21387639
145.9097041
69
2046402.952 241933.5378

10.191

1.11E-06 -0.34459 43.70259
9.25E-07 0.066515 9.963447

PV
PO
VV
AF
b
0.00016155 0.00010636 1.11E-06 -0.34459 43.70259
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RESULTATEN KLASSE I

Formules opgesteld met behulp van LINEST
1.
2.
3.
4.

Y = 0,44 AF – 28,17
Y = 9,21 E-06 VV + 30,90
Y = 9,11 E-04 PO - 2,61
Y = 1,09 E-04 PV + 10,78

5. Y = 0,40 AF + 3,96 E-06 VV – 28,09
6. Y = -0,10 AF + 1,07 E-03 PO + 4,98
7. Y = -0,35 AF + 1,77 E-04 PV + 46,94
8. Y = 1,00 E-04 PO + 7,73 E-05 PV + 9,41
9. Y = 9,05 E-04 PO + 1,89 E-07 VV - 2,68
10. Y = 1,03 E-04 PV + 1,78 E-06 VV + 8,79
11. Y = -0,10 AF - 3,11 E-07 VV + 1,09 E-03 PO - 5,61
12. Y = 1,80 E-03 PO + 0,073 AF - 4,65 E-04 PV + 1,57
13. Y = -0,34 AF + 1,71 E-04 PV + 1,39 E-06 VV + 44,30
14. Y = 2,02 E-06 VV - 9,38 E-05 PO + 1,13 E-04 PV + 10,19
15. Y = -0,35 AF + 1,11 E-06 VV + 1,06 E-04 PO + 1,61 E-04 PV + 43,70
Procentuele gemiddelde afwijking
Procentuele gemiddelde afwijking tussen de geschatte waarde en de PP3 prijs
1.
2.
3.
4.

Aantal Features
Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume

105
178
93
53

5. Aantal Features
6. Aantal Features
7. Aantal Features
8. Product Oppervlakte
9. Product Oppervlakte
10. Product Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Volume
Verspaand Volume
Verspaand Volume

11. Aantal Features
12. Aantal Features
13. Aantal Features
14. Verspaand Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Oppervlakte

15. Aantal Features

Verspaand Volume

120
89
163
49
94
50
Product Oppervlakte
Product Volume
Verspaand Volume
Product Volume

87
70
154
55

Product Oppervlakte Product Volume150
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Tabel 5.16. Alle formules getest met F-toets (klasse I)

Klasse I
Formule

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(74 producten)
v1
v2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4

72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
69

Tabel F F-toets
3,15
121,07
3,15
24,89
3,15
275,78
3,15
393,01
3,15
70,95
3,15
139,76
3,15
284,75
3,15
194,40
3,15
136,04
3,15
205,45
3,15
91,96
3,15
80,49
3,15
196,14
3,15
135,56
3,15
145,91

Conclusie
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd

Tabel 5.17. Alle formules getest met T-toets (klasse I)

Klasse I
Formule v2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
69

Tabel T T-toets (m1) T-toets (m2) T-toets (m3) T-toets (m4) T-toets (b)
1.68
10.90
-1.93
1.68
4.98
1.68
1.68
16.59
-0.26
1.68
19.85
1.28
1.68
2.91
9.33
-2.02
1.68
7.70
-1.25
0.43
1.68
12.92
-5.31
4.75
1.68
0.44
4.92
1.04
1.68
0.16
13.57
2.25
1.68
1.90
16.86
1.06
1.68
6.73
-0.25
-1.26
0.47
1.68
0.42
5.23
-1.88
5.87
1.68
1.73
12.23
-5.20
4.49
1.68
5.36
0.48
1.91
5.87
1.68
7.96
0.62
-5.18
4.39
4.39

Bijlagen

Geaccepteerd
Ja - Ja
Ja - Ja
Ja - Nee
Ja - Nee
Ja - Ja - Ja
Ja - Nee - Nee
Ja - Ja - Ja
Nee - Ja - Nee
Nee - Ja - Ja
Ja - Ja - Nee
Ja - Nee - Nee - Nee
Nee - Ja Ja - Ja
Ja - Ja - Ja - Ja
ja - Nee - Ja - Ja
Ja - Nee - Ja - Ja - Ja
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INFORMATIE LINEST KLASSE II

Tabel 5.18. Informatie LINEST (klasse II)
1. AF
0.114163 2.7424141
0.016504 1.858857
0.737853 4.3046751
47.84915
17
AF

0.11

b

2.74

2. VV
0.000229 9.426573
4.89E-05 1.557613
0.564236 5.550007
22.01198
17

3. PO
0.00101
0.000266
0.459357
14.44406

VV
b
2.29E-04

PO

9.43

0.00

4. PV
0.0002445 10.76546
0.0001202 2.232661
0.1956709 7.540236
4.1356284
17

7.699644
2.109769
6.181917
17
b

PV

7.70

0.00

b

10.77

5. AF VV
0.085226 0.0001031 3.6115847
0.019225 4.416E-05 1.6963043
0.80444 3.8324175
32.90811
16

6. AF PO
0.000531 0.092228 1.713157
0.000169 0.015102 1.542964
0.837691 3.491431
41.28879
16

7. AF PV
0.000114 0.1060514 2.176687
6.83E-05 0.0164336 1.800374
0.776752 4.0947437
27.83452
16

AF

PO
AF
b
0.000531
0.0922

PV
AF
0.000114

0.0852

VV
b
0.000103

3.61

1.71

0.11

b

2.18

8. PO PV
-0.000768 0.002935 5.3991189
0.000199 0.0005355 1.6731473
0.720461 4.5819851
20.61856
16

9. PO VV
0.000165 0.000457 7.919475
6.52E-05 0.000318 1.839548
0.61402 5.384125
12.72644
16

10. PV VV
0.000219 3.523E-05 9.201408
5.91E-05 0.000107 1.740181
0.567168 5.7015386
10.48294
16

PV
PO
b
-0.000768
0.00294

VV
PO
b
0.000165 0.000457
7.9195

VV
PV
b
0.000219 0.0000352

5.3991

11.AF VV PO
0.000421 4.587E-05 0.0839124 2.314015
0.000207 4.926E-05 0.0175995 1.678424
0.84656 3.5060337
27.58604
15

12. AF PO PV
-0.000465 0.001797
0.000123 0.000357
0.917027 2.578195
55.26046
15

PO
VV
AF
b
0.000421 0.0000459
0.0839

PV
PO
AF
b
-0.000465 0.00180
0.0730

2.31

13. AF PV VV
8.48E-05 5.743E-05 0.0862817 3.172505
5.04E-05 7.298E-05 0.0195039 1.805227
0.812194 3.8788335
21.62328
15
VV
PV
AF
b
0.0000848 0.0000574
0.0863

14. VV PO PV
-0.000632 0.002284
0.000209 0.000656
0.760497 4.380285
15.87656
15

3.173

9.2014

0.073026 1.566511
0.01225 1.140036

1.57

9.22E-05 5.930462
5.82E-05 1.634313

PO
PO
VV
b
-0.000632 0.00228 0.0000922

5.93

15. AF VV PO PV
-0.000455 0.0017433 1.111E-05 0.071415 1.715125
0.000131 0.0004123 3.87E-05 0.013834 1.28546
0.917512 2.6608659
38.93059
14
1102.547 99.122904
PV
PO
VV
AF
b
-0.000455 0.001743 0.000011
0.0714
1.7151
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RESULTATEN KLASSE II

Formules opgesteld met behulp van LINEST
1.
2.
3.
4.

Y = 0,11 AF + 2,74
Y = 2,29 E-04 VV + 9,43
Y = 1,01 E-03 PO + 7,70
Y = 2,44 E-04 PV + 10,77

5. Y = 8,52 E-02 AF + 1,03 E-04 VV + 3,61
6. Y = 0,092 AF + 5,31 E-04 PO + 1,71
7. Y = 0,11 AF + 1,14 E-04 PV + 2,18
8. Y = 2,94 E-03 PO - 7,68 E-04 PV + 5,40
9. Y = 4,57 E-04 PO + 1,65 E-04 VV + 7,92
10. Y = 3,52 E-05 PV + 2,19 E-04 VV + 9,20
11. Y = 0,084 AF + 4,59 E-05 VV + 4,21 E-04 PO + 2,31
12. Y = 1,8 E-03 PO + 0,073 AF - 4,65 E-04 PV +1,57
13. Y = 0,086 AF+ 5,7 E-05 PV + 8,48 E-05 VV + 3,17
14. Y = 9,2 E-05 VV + 2,28 E-03 PO + - 6,32 E-04 PV + 5,93
15. Y = 0,071 AF + 1,11 E-05 VV + 1,74 E-03 * PO + 4,55 E-04 PV +1,72
Procentuele gemiddelde afwijking
Procentuele gemiddelde afwijking tussen de geschatte waarde en de PP3 prijs.
1.
2.
3.
4.

Aantal Features
Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume

34
47
46
62

5. Aantal Features
6. Aantal Features
7. Aantal Features
8. Product Oppervlakte
9. Product Oppervlakte
10. Product Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Volume
Verspaand Volume
Verspaand Volume

11. Aantal Features
12. Aantal Features
13. Aantal Features
14. Verspaand Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Oppervlakte

29
23
27
32
39
45
Product Oppervlakte
Product Volume
Verspaand Volume
Product Volume

23
17
26
31

15. Aantal Features Verspaand Volume Product Oppervlakte Product Volume 17
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Tabel 5.19. Alle formules getest met F-toets (klasse II)

Klasse II
Formule

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(19 producten)
v1
v2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4

17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
14

Tabel F F-toets
3,59
47,85
3,59
22,01
3,59
14,44
3,59
4,14
3,63
32,91
3,63
41,29
3,63
27,83
3,63
20,61
3,63
12,72
3,63
10,48
3,68
27,59
3,68
55,26
3,68
21,62
3,68
15,87
3,74
38,93

Conclusie
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Net geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd

Tabel 5.20. Alle formules getest met T-toets (klasse II)

Klasse II
Formule v2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
14

Tabel T T-toets
T-toets (m1) T-toets (m2) T-toets (m3) T-toets (m4 T-toets (b)
0.69
1.48 Nee - Nee
1.72
1.72
4.68
6.05 Ja - Ja
1.72
3.80
3.64 Ja - Ja
1.72
2.04
4.82 Ja - Ja
1.72
4.47
2.33
2.13 Ja - Ja - Ja
1.72
3.14
6.11
1.11 Ja - Ja - Nee
3.63
1.67
0.65
1.21 Nee - Nee - Nee
1.72
-3.86
5.48
3.23 Ja - Ja - Ja
1.72
2.53
1.44
4.30 Ja - Nee - Ja
1.72
3.71
0.33
5.29 Ja - Nee - Ja
1.75
2.03
0.93
4.77
1.38 Ja - Nee - Ja - Nee
1.75
-3.78
4.99
5.96
1.37 Ja - Ja - Ja - Nee
1.75
1.68
0.79
4.43
1.76 Nee - Nee - Ja - Ja
1.75
-30.24
3.48
1.58
3.64 Ja - Ja - Nee - Ja
1.76
-3.47
4.22
0.29
5.17
1.33 Ja - Ja - Nee - Ja - Ne
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INFORMATIE LINEST KLASSE III

Tabel 5.21. Informatie LINEST klasse III

1. AF
0.202246293 3.546218
0.134333333 11.10112
0.311929523 9.701806
2.266697478
5

2. VV
0.000543 11.25829
0.000124 2.725888
0.793223 5.318478
19.18062
5

3. PO
-0.00039 23.49766
0.000421 6.087984
0.146158 10.80749
0.855886
5

4. PV
-9.9E-05 22.51209
0.000108 5.370562
0.143903 10.82176
0.840456
5

AF

VV
b
0.000543

PO
b
-0.00039 23.4977

PV
b
-9.9E-05

0.2022

b

3.53

3.53

22.51

5. AF VV
0.000495455 0.057086 7.509348
0.000151875 0.090234 6.599836
0.812031407 5.669357
8.640075384
4

6. AF PO
-1.7E-06 0.201837 3.59625
0.000578 0.205603 21.17357
0.311931 10.84694
#N/A
0.906685
4
#N/A

7. AF PV
-1.1E-05 0.19258
0.00014 0.194092
0.312989 10.8386
0.911161
4

VV
AF
b
0.000495455 0.057086 7.509348

PO
AF
b
-1.7E-06 0.20184 3.59625

PV
AF
b
-1.1E-05 0.19258 4.65424

8. PO PV
-1.04836E-05 -0.00035 23.40123
0.000865722 0.003372 10.47568
0.146189586 12.08292
0.342440392
4

9. PO VV
0.000517 -0.00017 13.50688
0.000133 0.000223 4.047518
0.820496 5.540229
9.141836
4

10. PV VV
0.000518
-4E-05 12.90251
0.000136 5.84E-05 3.766906
0.8146 5.63049
8.787477
4

PV
PO
b
-1.04836E-05 -0.00035 23.40123

VV
PO
b
0.000517 -0.00017 13.50688

VV
PV
b
0.000518
-4E-05 12.90251

11.AF VV PO
-0.000139457 0.000505 0.020424 11.72163
0.000343135 0.000172 0.135746 12.74618
0.821840767 6.373304
4.612956369
3

12. AF PO PV
-0.00039 0.001594 0.244684 -4.23713
0.000959 0.003954 0.253678 30.54104
0.348294 12.18952
0.534433
3

PO
VV
AF
b
-0.000139457 0.000505 0.020424 11.72163

PV
PO
AF
b
-0.00039 0.001594 0.244684 -4.23713

13. AF PV VV
0.000499209 -2.7E-05 0.032175 10.26881
0.000172746 8.34E-05 0.12789 11.31897
0.818430564 6.434012
4.507534862
3

4.65424
18.7847

14. VV PO PV
0.000228 -0.00105 0.000529 15.38108
0.000445 0.001723 0.000149 5.780628
0.834985 6.133696
5.060054
3

VV
PV
AF
b
0.000499209 -2.7E-05 0.032175 10.26881
15. AF VV PO PV
0.000271679 -0.00126 -0.02332 0.000544 17.77658
0.000648554 0.002694 0.190566 0.000223 20.80798
0.83621127 7.484247
2.552713097
2
571.9502583 112.0279

PO
PO
VV
b
0.000228 -0.00105 0.000529 15.38108

PV
PO
VV
AF
b
0.000271679 -0.00126 -0.02332 0.000544 17.77658
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RESULTATEN KLASSE III

Formules opgesteld met behulp van LINEST
1.
2.
3.
4.

Y = 0,20 AF + 3,55
Y = 5,43 E-04 VV + 11,26
Y = -3,90 E-04 PO + 23,50
Y = -9,92 E-05 PV + 22,51

5. Y = 0,057 AF + 4,95 E-04 VV + 7.51
6. Y = 0,20 AF -1,69 E-06 PO + 3,60
7. Y = 0,19 AF -1,10 E-05 PV + 4,65
8. Y = -3,49 E-04 PO -1,05 E-05 PV + 23,40
9. Y = -1,74 E-4 PO + 5,17 E-04 VV + 13,51
10. Y = -3,97 E-05 PV + 5,18 E-04 VV + 12,90
11. Y = 0,020 AF + 5,1 E-04 VV -1,39 E-04 PO +11,72
12. Y = 1,59 E-03 PO + 0,25 AF + 3,92 E-04 PV – 4,24
13. Y = 0,032 AF – 2,71 E-05 PV + 4,99 E-04 VV + 10,27
14. Y = 5,29 E-04 VV + 1,05 E-03 PO + 2,28 E-04 PV + 15,38
15. Y = -0,023 AF - 5,4 E-04 VV - 1,26 E-03 + 0 * PO + 2,72 E-04 PV +17,78
Procentuele gemiddelde afwijking
Procentuele gemiddelde afwijking tussen de geschatte waarde en de PP3 prijs.
1.
2.
3.
4.

Aantal Features
Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume

42
42
44
44

5. Aantal Features
6. Aantal Features
7. Aantal Features
8. Product Oppervlakte
9. Product Oppervlakte
10. Product Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Volume
Verspaand Volume
Verspaand Volume

11. Aantal Features
12. Aantal Features
13. Aantal Features
14. Verspaand Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Oppervlakte

15. Aantal Features

Verspaand Volume

25
42
41
44
21
22
Product Oppervlakte
Product Volume
Verspaand Volume
Product Volume

21
41
22
21

Product Oppervlakte Product Volume 21
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Tabel 5.22. Alle formules getest met F-toets (klasse III)

Klasse III (7 producten)
Formule v1
v2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2

Tabel F F-toets
5,79
2,27
5,79
19,18
5,79
0,86
5,79
0,84
6,94
8,64
6,94
0,91
6,94
0,91
6,94
0,34
6,94
9,14
6,94
8,79
9,55
4,61
9,55
0,53
9,55
4,51
9,55
5,06
19,00
2,55

Conclusie
Verworpen
Geaccepteerd
Verworpen
Verworpen
Geaccepteerd
Verworpen
Verworpen
Verworpen
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Verworpen
Verworpen
Verworpen
Verworpen
Verworpen

Tabel 5.23. Alle formules getest met T-toets (klasse III)

Formule v2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2

Tabel T T-toets (m1) T-toets (m2) T-toets (m3) T-toets (m4) T-toets (b)
2.02
0.15
0.32
2.02
4.38
4.13
2.02
-0.93
-3.86
2.02
-0.09
3.93
2.13
3.26
0.06
1.14
2.13
0.00
0.10
0.17
2.13
-0.08
0.99
0.25
2.13
-0.01
-0.10
2.23
2.13
3.89
-0.76
3.34
2.13
3.81
-0.68
3.42
2.35
2.89
2.94
0.15
0.92
3.53
-0.41
0.40
0.10
-0.14
2.35
2.88
-0.32
0.25
0.91
2.35
0.51
-0.61
3.55
2.66
2.92
0.42
-0.47
-0.12
2.44
0.85

Bijlagen

Geaccepteerd
Nee - Nee
Ja - Ja
Nee - Ja
Nee - Ja
Ja - Nee - Nee
Nee - Nee - Nee
Nee - Nee - Nee
Nee - Nee - Ja
Ja - Nee - Ja
Ja - Nee - Ja
Ja - Ja - Nee - Nee
Nee - Nee - Nee - Nee
Ja - Nee - Nee - Nee
Nee - Nee - Ja - Ja
Nee - Nee - Nee - Ja -
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OVERZICHT SPREIDING BEWERKINGSKLASSEN

Klasse I

250

250

200

200

Bewerking
Materiaal

100

Nabew.

PP3

150

Bewerking
Materiaal

100

Nabew.

Kosten (Euro's)

200
PP3

150

Kosten (Euro's)

Ksoten (Euro's)

Klasse III

Klasse II

250

50

50

min

max

Materiaal
Nabew.

50

min

gemiddeld

Bewerking

100

0

0

PP3

150

max

0

gemiddeld

min

Mate

Mate

Figuur 5.7 Spreiding bewerkingskosten
klasse I

max

gemiddeld

Mate

Figuur 5.8 Spreiding bewerkingskosten
klasse II

Figuur 59 Spreiding bewerkingskosten
klasse III

Tabel 5.24. Tabel met uiterste waarden van alle paramaters

Nabewerki
ngskosten

Materiaal
kosten

Bewerking
s kosten
(tijd x
tarief)

PP3 prijs

Aantal
features

Verschil
volume
(minimaal
verspaand
volume)

Product
volume

Omgeschr
even blok

Prod opp

Alle min-max-gemiddelde van alle parameters

Klasse I: zeer goed verspaanbare materialen
min
330.84
max
1136353.04
gemiddeld
57013.46

226.60
52949435.62
2457716.17

132.79
9960083.27
357065.19

84.97
52102470.21
2100650.98

15
2091
175

5.00
3403.00
98.52

3.67
1470.00
49.79

0.02
1565.54
45.18

0.00
45.38
4.53

Klasse I met grote uitzondering 1470 eruit:
min
330.84
max
754679.00
gemiddeld
43521.72

226.60
52949435.62
1834659.50

132.79
7847984.86
237027.47

84.97
52102470.21
1597632.04

15
2091
157

5.00
1006.00
57.22

3.67
469.33
32.04

0.02
908.00
26.18

0.00
45.38
4.02

Klasse I met uitzondering 1470 en 469 eruit:
min
330.84
max
314404.55
gemiddeld
34519.73

226.60
5083750.00
1717173.75

132.79
800649.99
140686.23

84.97
4373394.40
1576487.52

15
534
132

5.00
237.00
45.21

3.67
110.50
26.50

0.02
103.46
22.37

0.00
15.88
3.50

Klasse II: goed verspaanbare materialen
min
402.76
max
17192.57
gemiddeld
5878.45

339.90
110700.00
30097.81

255.39
47831.77
11740.75

70.33
87482.40
18357.07

30
208
95

5.00
43.18
20.11

3.00
32.08
13.64

0.02
9.53
2.56

0.00
6.81
1.76

Klasse III: slecht verspaanbare materialen
min
1587.51
max
32358.23
gemiddeld
10721.58

5625.00
118250.00
47011.60

1578.95
115769.68
32157.89

1168.08
47886.39
14853.71

35
118
78

14.54
91.44
34.14

8.25
35.75
19.32

0.39
9.08
3.58

0.00
2.72
1.81
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INFORMATIE LINEST GEMENGDE POPULATIE

Tabel 5.25. Informatie LINEST gemengde populatie
1. AF
0.26443
0.01803
0.70043
215.11
141418

58.9175
-0.23315
3.77477
25.6403
92
60483

Formule
AF
0.26

b
-0.23

2. VV
140.457
7.4E-05 27.2802
1.2E-05 4.42954
0.30917 38.9
41.1737
92
62422.4 139479

3. PO
9.1987E-05
4.3044E-05
0.04729288
4.56692848
9548.50457

186.786245
34.8674583
5.14680267
45.7251959
92
192353.006

Formule
VV
0.0

Formule
PO
0.00009187

b
34.86746

b
27.28

5. AF& VV
48.6126
0.23109 3.8E-05 -1.46873
0.01698 7.1E-06 3.31626
0.7724 22.4714
154.416
91
155950 45951.8

6. PO & A
0.26223
0.01857
0.70135
106.853

Formule
AF
VV
b
0.23109 3.8E-05 -1.46873

Formule
AF
0.26

8. Prod Opp & Prod 165.423

9. Prod Opp & VV

-4.9E-05 7.1E-05 31.1772
6E-05 2.2E-05 5.0419
0.14322 43.5997
7.6058
91
28916.3 172985
Formule
PO
PV
b
-4.9E-05 7.1E-05 31.1772

57.5500653
1.3157E-05 -0.5333794
2.4867E-05 3.83187432
25.7412163
91

Prod opp
0.00

4. Prod Vo
5.8E-05
1.5E-05
0.13698
14.6019
27655.6

Formule
PV
b
5.8E-05 30.7784
7. AF & PV
2.2552E-05
9.00759E-06
0.719738259
116.8482388
145316.2417
Formule
PV
0.000022552

b
-0.53
135.001732

164.847
30.7784
5.00886
43.5198
92
174246

52.3958
0.25148 -1.62245
0.01828 3.71282
24.9362
91

AF
0

10. Prod Vol & VV

c
-1.62245
134.002

7.1E-05 3.6744E-05 25.9784668
1.2E-05 3.781E-05 4.62892083
0.31627 38.9485951
21.0466
91
63855.1 138046.368

6.6363E-05 1.7E-05 26.0407
1.35296E-05 1.6E-05 4.58187
0.317436499 38.9153
21.16046447
91
64090.90864 137811

Formule
VV
PO
7.1E-05 0.0000367

Formule
VV
PV
b
0.000066363 1.7E-05 26.0407

b
25.97847

11. Aantal Features, Verspaand Volume, 49
ContstanteProd Opp
-7.9E-06 3.9E-05 0.23201 -1
2.2E-05 7.3E-06 0.01726 3
0.77273 22.58
101.999 90
156014 45887.1

12. Aantal Features, Product Oppervlakte, Product Volume

Formule
PO
VV
AF
-7.9E-06 3.9E-05 0.23201

Formule
PV
PO
0.00003906 -6.165E-05

b
-1

3.906E-05
1.2747E-05
0.72956513
80.9324413
147300.302

-6.165E-05 0.2523401 -1.23264618
3.4091E-05 0.01806424 3.673682363
24.6308768
90
54601.2081
AF
0.25234

Const
-1.23265

13. Aantal Features, Product Volume, Verspaand V 14. Verspaand Volume, Product Oppervlakte, Product Volume
3.7E-05 2.5E-06 0.23057 -1.58758
8.1E-06 9.3E-06 0.01718 3.36305
0.77258 22.587
101.917
90
155986 45915.6
Formule
VV
PV
AF
constan
3.7E-05 2.5E-06 0.23057 -1.588

133.572

1.154E-05 1.6596E-05 6.7385E-05 25.83305095
2.3434E-05 5.5817E-05 1.4026E-05 4.657676596
0.32
39.11
14.00
90.00
Formule
PV
0.00

PO
0.00

VV
0.00

const
25.83

15. Aantal Features, Verspaand Volume, Product Oppervlakte, Product Volum 48.4699954
1E-05
0
3.5E-05 0.23193 -1.42465
1.4E-05
0
8.5E-06
0.0173 3.37585
0.77422
23
76.2956
89
156315 45586
Formule
PV
1E-05

PO
0

VV
AF
c
3.5E-05 0.23193 -1.42465
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RESULTATEN GEMENGDE POPULATIE

Nieuwe lijst producten met uiteenlopende eigenschappen opgesteld.
Formules opgesteld met behulp van LINEST
1.
2.
3.
4.

Y = 0,26 AF – 0.23
Y = 7.4 E-05 VV + 27,28
Y = 9,20 E-05 PO + 34,87
Y = 5,76 E-05 PV + 30,78

5. Y = 0,23 AF +3,83 E-05 VV – 1,47
6. Y = 0,26 AF + 1,32 E-05 PO – 0,53
7. Y = 2,26 E-05 AF + 0,25 PV –1,62
8. Y = -4,91 E-05 PO + 7,09 E-05 PV + 31,18
9. Y = 3,67 PO + 7,10 E-05 E-05 VV + 25,98
10. Y = 1,66 E-05 PV + 6,64 E-05 VV + 26,04
11. Y = 0,23 AF + 3,87 E-05 VV -7,90 E-06 PO -1
12. Y = –6,17 E-05 PO + 0,25 AF + 3,91 E-05 PV –1,23
13. Y = 0,23 AF+ 2,47 E-06 PV + 3,73 E-05 VV –1,588
14. Y = 6,74 E-05 VV + 1,70 E-05 PO + 1,15 E-05 PV + 25,83
15. Y = 0,23 AF + 3,50 E-05 VV –2,60 E-05 PO + 1,04 E-05 PV – 1,42
Procentuele gemiddelde afwijking
Procentuele gemiddelde afwijking tussen de geschatte waarde en de PP3 prijs.
1.
2.
3.
4.

Aantal Features
Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume

59
140
187
165

5. Aantal Features
6. Aantal Features
7. Aantal Features
8. Product Oppervlakte
9. Product Oppervlakte
10. Product Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Volume
Verspaand Volume
Verspaand Volume

11. Aantal Features
12. Aantal Features
13. Aantal Features
14. Verspaand Volume

Verspaand Volume
Product Oppervlakte
Product Volume
Product Oppervlakte

15. Aantal Features

Verspaand Volume

49
58
52
165
135
134
Product Oppervlakte
Product Volume
Verspaand Volume
Product Volume

49
54
48
134

Product Oppervlakte Product Volume 49
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Tabel 5.26. Alle formules getest met F-toets (gemengde populatie)

Gemengde populatie (94 producten)
Formule v1
v2
Tabel F F-toets
1
1
92
3,15
215,11
2
1
92
3,15
41,17
3
1
92
3,15
4,57
4
1
92
3,15
14,60
5
2
91
3,15
154,42
6
2
91
3,15
106,85
7
2
91
3,15
116,84
8
2
91
3,15
7,10
9
2
91
3,15
21,05
10
2
91
3,15
21,16
11
3
90
3,15
102,00
12
3
96
3,15
80,93
13
3
90
3,15
101,92
14
3
90
3,15
14,00
15
4
89
3,15
76,30

Conclusie
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Net geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd

Tabel 5.27. Alle formules getest met T-toets (gemengde populatie)

Gemengde (94 producten)
Formule v2
Tabel T T-toets (m1) T-toets (m2) T-toets (m3) T-toets (m4) T-toets (b)
1
92
1.66
14.67
-0.01
2
92
1.66
6.17
6.17
3
92
1.66
2.14
6.77
4
92
1.66
3.87
6.14
5
91
1.66
13.59
5.35
-0.44
6
91
1.66
13.98
0.53
-0.14
7
91
1.66
2.50
13.68
-0.44
8
91
1.66
-0.82
3.23
6.18
9
91
1.66
5.92
0.97
5.61
10
91
1.66
4.91
1.06
5.67
11
90
1.66
-0.04
5.34
13.53
-0.33
12
96
1.66
3.08
-1.81
13.89
-0.34
13
90
1.66
4.57
2.69
13.37
-0.47
14
90
1.66
0.49
0.30
4.81
5.54
15
89
1.66
0.71
1.00
0.04
13.29
-0.42
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Conclusie
Ja - Nee
Ja - Ja
Ja - Ja
Ja - Ja
Ja - Ja - Nee
Ja - Nee - Nee
Ja - Ja - Nee
Nee - Ja - Ja
Ja - Nee - Ja
Ja - Nee - Ja
Nee - Ja - Ja - Nee
Ja - Ja - Ja - Nee
Ja - Ja - Ja - Nee
Nee - Nee - Ja - Ja
Nee - Nee - Nee - Ja - Nee
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PROBLEMEN MET UG

Han Haverkorn heeft negen problemen geformuleerd die er (mede) voor zorgen dat het
niet mogelijk is om meer parameters uit UG te lezen, om te gebruiken voor een
kostenschatting bijvoorbeeld met statistiek.
1. Het UG model wordt vaak opgebouwd door optellen (block, cylinder, pad, boss,
blend. Frezen kan alleen aftrekken zijn. Wel kan UG de overall maten (X,Y,Z) geven.
UG zegt niet of van een cylinder of een blok wordt uitgegaan.
2. Een holte kan door sketch – extrude gedefinieerd. Hieruit kan niet direct een te
frezen holte worden afgeleid (grond oppervlak x diepte).
3. UG geeft pockets (holten) aan met de afmetingen en hoekradius. Als de holte vijf
wanden heeft, is dit ook de te frezen holte. Als er slechts vier of drie materiele
wanden zijn kan een grotere frees gebruikt worden, die uitsteekt buiten de holte, wat
sneller gaat. Als een holte één of twee tegenover elkaar gelegen wanden mist,
betreft het een sleuf (slot). Het is dan niet meer duidelijk hoe lang de materiele holte
is.
4. Vaak wordt een radius als blend gegeven. Het is dan niet direct duidelijk bij welke
pocket de blend deel uitmaakt. Soms is blend een optelling, soms een aftrekking.
5. Gaten worden vaak als instance – array gegeven. Dat moet vertaald worden naar
afzonderlijk gaten.
6. Het commando “unite” moet vertaald worden naar alle samenstellende deel
commando’s.
7. Soms worden in UG meerdere pockets genoemd, die direct aan elkaar grenzen. Het
is dan niet duidelijk wat bij het frezen gecombineerd kan worden.
8. Soms is een model opgebouwd uit een bestaand model met enkele toevoegingen.
Hoe moet dan het oorspronkelijke model in de berekening worden betrokken.
9. Hoe kan van een chamfer de totale lengte bepaald worden.
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MAFA BLADEN

Figuur 6.1 Maakbaarheid en kostencalculatie formulier
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BESCHRIJVEN GRONDVORMEN

6.2 A
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6.2 B

19.
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6.2 C
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6.2 D

Figuur 6.2 Werkstuk herleiden tot grondvormen
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Database I

DATABASES
Bewerkbaarheidsklasse

De materialen zijn in een drietal groepen zodanig ingedeeld dat de materialen die
eenzelfde bewerkingsgedrag vertonen in één klasse vallen. De onderverdeling is als
volgt:
Klasse I : Zeer goed bewerkbaar, de materialen K315 K384 K623 N100
N925 N1131 R001 R019 R153 R187 R1179 R1281 T056 T094 T633 T668 T1024
T1051 T1054 T1094
Klasse II : Goed bewerkbaar, de materialen K121 K209 K334 K400 K486 K722 K905
K977 N010 N012 N013 N041 N095 N096 N099 N144 N146 N219 N247 N284 N285 N295 N314
N315 N380 N398 N434 N1011 N1145 R014 R108 R132 R147 R311 R1161
Klasse III: Slecht bewerkbaar, de materialen N089 N092 N094 N129
N137 N145 N297 N401 N405 N579 N621 N775 N920 N1019 N1054 N1101 N1130
N1149 N1155 N1169 N1198

Database II Nauwkeurigheisdsklassen
Klasse I:

Normaal, normale machine- en gereedschapcondities, kan met de standaard
hulpmiddelen worden bereikt. Grenzen: - Opp. ruwheid > 3,2
- Maat/V&PL > 0,2

Klasse II: Nauwkeurig, hoge machine- gereedschapcondities, kan bereikt worden door
speciale voorzorgen te treffen of door middel van meerdere bewerkingen.
Grenzen: - Opp. ruwheid ≤ 3,2 - > 0,8
- Maat/V&PL ≤ 0,2 - > 0,02
Klasse III: Zeer nauwkeurig, maximale machine- en gereedschapcondities, we zitten
hier aan de grens van de bewerking en kan alleen worden bereikt door speciale voorzieningen te treffen en door middel van meerdere bewerkingen.
Grenzen: - Opp. ruwheid ≤ 0,8 - > 0,2
- Maat/V&PL ≤ 0,02 - > 0,005
Klasse IV: Zeer specifiek, voor zowel de oppervlakteruwheid als de nauwkeurigheid is
nog een klasse toegevoegd in verband met de eisen voor speciale
toepassingen door middel van precisie bewerkingen.
Grenzen: - Opp. ruwheid ≤ 0,2
- Maat/V&PL ≤ 0,005
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Database III Bewerkingen aan features toekennen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inwendig

Uitwendig

1. Cilinder
2. Conus
3. Groef
4. Plat vlak
5. Profiel
6. Excenter
7. Schroefdraad
8. Kartel
9. Cilinder/ center
10. Conus
11. Groef
12. Profiel/ kamer
13. Excenter
14. Schroefdraad
Grondvormen vlakbewerkingen
15. Plat vlak
16. Hoek
17. Profiel
18. Gleuf
19. Profiel
20. Uitsparing
21. Kamer

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

Inw.

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Kotteren

Ruimen

Boren

X

X

Uitw.

Slijpen

Grondvormen rondbewerkingen

Frezen

Draaien

Bewerking

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

Database IV Seriefactor
Aantal

Factor

1

2

3

4

5

6

7

8

10

1,00

0,84

0,78

0,74

0,71

0,69

0,67

0,66

0,65

0,63

Aantal

14

16

20

25

Factor

0,62

0,61

0,60

0,59

30
0,57
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12

40

55

80

100

>100

0,56

0,55

0,54

0,53

0,52
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VOORBEELD MAFA-BEREKENING

De tekening van het product van het ingevulde Ma Fa blad in paragraaf 6.2.1 ziet er als volgt uit:

Figuur 6.3 Voorbeeld (tekening onderdeel)
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VERGELIJKING PP3 & MAFA PRIJZEN

Om te kunnen vaststellen hoe nauwkeurig de MaFa berekende prijs (figuur 6.5) is,
vergeleken met de door de Cost Engineers berekende PP3 prijzen (figuur 6.6), is een
Cost Engineer gevraagd om zes onderdelen van de “Pijpflenszetter” (figuur 6.4) van de
workshop Maakbaarheid door te rekenen. De resultaten staan in tabel 6.1.
Tabel 6.1 Vergelijking MaFa en PP3 prijzen

MaFa
1. Huis
5010 1
208,63
2. Draadstang 5010 2
128,67
3. Stang
5010 3
onbekend
4. Klem-stuk
5010 4
540,27
5. Knop
5010 5
onbekend
6. Drukstuk
5010 6
onbekend
7. Kogel – 6
8. CYL-SCHR-BZK-M4X20

PP3 (alleen bewerkingskosten)
48,48
18,18 + 8,08 = 28,68
14,14 = 15,84
14,14+10,10+14,14+12,12 = 50,50
12,12
12,12

NB. Alle prijzen in NLG (aangezien de workshop een paar jaar geleden gegeven is!)

Figuur 6.4 Pijpflenszetter

Uit deze vergelijkingen blijkt dat er een groot verschil is tussen de PP3 prijs en MaFa.
Het zijn maar een paar vergelijkingen, maar het wijst erop dat MaFa de producten veel
duurder inschat dan de Cost Engineer. MaFa onderstreept wel dat absolute prijzen niet
zo belangrijk zijn. Het gaat er om dat een constructeur gevoel ontwikkelt waarom iets
een bepaalde prijs heeft. Een zo makkelijk aangebrachte schuine wand bijvoorbeeld,
zorgt toch weer voor een extra bewerking en dus hogere kosten.
OFFERTE/ KOSTPRIJS-CALCULATIE
Code nummer (12NC) :
Omschrijving
:
serie grootte

Change date

12.04.2002

Calculated by

Jan Pustjens

5010-4
klemstuk

:

15

Materiaal
Materiaal + Inkoop
materiaal toeslag
Materiaal kosten

Euro
2.15
0.22
2.37

21.15
10%

NGL
4.74
0.47
5.21

€
€
€

Bewerken
€
€
€
€
€
€

Harden
Anodiseren
Vernikkelen
coaten
Passiveren
Gloeien

Slijpen omtrek alle blokjes in 1 keer
Boren potgaten
Twee helften tegen mekaar kaliber
Gaten boren kotteren
Schuine kant omtrek frezen
Bankwerken
Boren CNC
Draad/ zink vonken
Graveren

[min]

instel
3
2
3
3

bewerken Prijs (NGL)
4
6.42
55 €
3
4.58
55 €
55 €
4
6.42
55 €
3
5.50
55 €
45 €
55 €
60 €
45 €

Laser snijden
Plaatwerk
Solderen
Lassen

90
45
45
45

Montage, testen inclusief wassen etc.
Overhead

Winst incl. Risico

10%

14.14
12.12

€
€
€
€

40 €

17.50%

materiaal loon kosten

uurtarief
14.14
10.10

25.28

55.71

2.53

5.57

27.81

61.28

Sub assy's, Maakdelen etc.
Target prijs
Figuur 2.6 PP3-blad, calculatie van cost engineers

Figuur 6.5 Ingevuld MaFa schema

Figuur 6.6 Ingevuld PP3 blad
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SLEUTEL CLASSIFICATIESYSTEEM LOQUET

Figuur 6.7 Sleutel van classificatiesysteem van de onderdelen per families
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Figuur 6.8 Hoofdsleutel omwentelingsdelen
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Figuur 6.9 Willekeurig product dat geclassificeerd is

Uitleg geclassificeerd onderdeel : Product 00272640 023 483
Hoofd code
1–0
Klasse:
Rond
2–0
Type:
Onderdeel zonder gegroefde as noch vertanding
3–2
Langsbuitenvorm:
Willekeurig variërend (zonder vormelement)
4–7
Verhouding L/D:
≥5
5–2
Afmeting D:
≥ 25
6–6
Langsbinnenvorm:
Schroefdraad evenwijdig met de as
7–4
Aanvullende niet-ronde elementen: Gleuf of/ en spleet en vlak (buiten)
8–0
Hulpgaten:
Zonder
Aanvullende code (uitgangsproduct)
9–0
Vorm van het uitgangsproduct:
10 – 2
Afmeting of behandeling:
11 – 3
Materiaal:

Ronde stang
e ≥10 (zonder bewerkingstoeslag)
Niet-gelegeerd staal R ≥ 50 kg/ mm2

Aanvullende code (fabricage)
12 – 4
Toleranties:
13 – 8
Fabricageprocédés:
14 – 3
Thermische behandelingen:

Buiten- en/ of plaatstolerantie (IT 6 – 7)
Slijpen
Thermo chemische behandeling
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Figuur 6.10 Willekeurig product dat geclassificeerd is

Uitleg geclassificeerd onderdeel: Product 00535208 550 150
Hoofd code
1–0
Klasse:
Rond
2–0
Type:
Onderdeel zonder gegroefde as noch vertanding
3–5
Langsbuitenvorm:
Willekeurig variërend (ringvormige groef)
4–3
Verhouding L/D:
≥ 0,5
5–5
Afmeting D:
≥ 200
6–2
Langsbinnenvorm:
Variërend in één richting
7–0
Aanvullende niet-ronde elementen: Zonder aanvullende niet-ronde elementen
8–8
Hulpgaten:
Gaten in twee of meerdere richtingen
Aanvullende code (uitgangsproduct)
9–5
Vorm van het uitgangsproduct:
10 – 5
Afmeting of behandeling:
11 – 0
Materiaal:

(vorm) gietstuk of spuitgietstuk
e ≥ 10
Niet-gelegeerd gietijzer

Aanvullende code (fabricage)
12 – 1
Toleranties:
Buiten- en/ of plaatstoleranties (IT 8 – 9)
13 – 5
Fabricage procédés: Draaien en/ of kotteren en/ of draadsnijden met beitel
14 – 0
Thermische behandelingen:
Zonder
Bijlagen
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BASIS BESLISSINGSDIAGRAMMEN
Pagina 1
Aantal
producten?

< @@

@@ < ##

> ##

Conventioneel

CNC

Welk
materiaal?

Programma vergelijkt antwoord met
klassen in database 1 en kent een
klasse (en dus bewerkbaarheidsfactor)
aan product toe

Bijvoorbeeld
K209

Zeer goed
bewerkbaar
Factor X

Slecht
bewerkbaar
Factor Z

Goed
bewerkbaar
Factor Y

Features
herkennen

Uitwendig

Inwendig

Rond (p2)

Vlak (p3)

=

=

=

=

NVT

Feature A maat

Feature A maat

Feature A maat

Rond (p4)

Vlak (p5)

+

+

+

Feature C maat 1

Feature C maat 1

Feature C maat 1

Dit wordt ingevuld naar mate
de beslissingsdiagrammen
worden doorlopen
Op blokje klikken levert
detail kostenoverzicht
pagina 7 op

Feature C maat 2

=

Totale kosten
Uitwendig
Rond

=

Totale kosten
Uitwendig
Vlak

=

Totale kosten
Inwendig
Rond

=

Totale kosten
Inwendig
Vlak

=

Totale
bewerkings
kosten

Figuur 6.11 Overzicht beslissingsdiagrammen
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GRONDVORMEN HERKENNEN

Figuur 6.12 Selecteren van grondvormen
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KOSTEN BEPALENDE FACTOREN
Geleid vanaf pagina 2,3,4 of 5.
Per feature de volgende vragen
doorlopen

Pagina 6

a. Hoeveel van
deze features
zijn er?

Meer,
namelijk

1

b. Hebben de
features
dezelfde maat/
vorm/afmeting?

Ja

Nee: Waarschuwing: per andere afmeting
moet dit traject opnieuw doorlopen worden

***

c. Gaten in
hetzelfde vlak?

Nee een gat in A, en de gat
in vlak B

d. Hoeveel
keer
gereedschap
omstellen
nodig?

Omstelfactor:
Bijvoorbeeld 2

Ja

e. Wat is de
afmeting van
de eerste
feature?
Lengte
Breedte
Hoogte
Diameter
Radius

Programma
onthoudt
maten

f.
Oppervlakte
ruwheid?

Bijvoorbeeld 0,6

Programma onthoudt
oppervlakte ruwheid

g. Maat en
vorm &
plaats
toleranties?

Bijvoorbeeld 0,001

Programma onthoudt m/
v&p toleranties

Programma combineert oppervlakte ruwheid &
m/v&p toleranties en raadpleegt database II

A=1

B = 1,6

C = 1,8

D=2

E = 2,8

F = 3,3

G=5

Ga naar pagina 7

Figuur 6.13 Factoren die kosten per grondvorm verhogen
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Afkomstig
van pagina 6

h. Parallel of
Loodrecht op
rotatie-as?

Pagina 7

Nee: extra
factor @@@

Programma
onthoudt
extra tijd

Nee
(Instabiliteits
factor 1,5)

Programma
onthoudt
extra tijd

Ja

i. Stabiel
product

Ja

j. Toegankelijk
voor
gereedschap?

Nee
(Toegankelijkheis
factor 1,5)

Programma
onthoudt
extra tijd

Ja

k. Product
gehard?

Ja (extra tijd)

Programma
onthoudt
extra tijd

Nee

Programma selecteert in database per afmeting Feature de
meest geschikte bewerking en berekent tevens de kosten
(insteltijd + (aantal * cyclus tijd)) * standaardtarief

Laat aan constructeur zien:
Feature standaard Y
Factor Stabiel
Factor Toegankelijkheid
Factor Etc
Totale prijs deze Featureen = @@@

In database verwerkt:
- Materiaalklasse
- Nauwkeurigheidsfactor
- Hardheidsfactor

Toon per Feature de berekende tijd / kosten en registreer
op pagina 1

l Zijn er nog
features met
andere
afmetingen?

Ja, automatisch
terug geleid naar
***

Figuur 6.14 Berekenen kostprijs per grondvorm
(basistijd vermenigvuldigen met kostprijs
verhogende factoren)
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DATABASES BESLISSINGSDIAGRAMMEN

Database I, II, III
Deze databases zijn identiek aan de databases van Ma Fa (zie bijlage 6.3).
Database IV

Bewerkingstijden voor alle gedefinieerde features

Database nodig (getallen redelijk snel te berekenen)
- Grondvorm (21)
- Materiaalklasse (3)
- Soort bewerking (gem 2)
- Nauwkeurigheidsklasse (7)
- Voor/ na frezen
- Gereedschap
Per grondvorm (2 x 3 x 7)
Per grondvorm in 10 maten
Dus in totaal) 29 x =

Pagina 9

Lengte niet zo belangrijk
Aantal verschillende
diameters (Insteltijd * aantal
verschillende diameters =
totale omstel tijd)

42
420
12180

Kosten per grondvorm (afhankelijk van soort bewerking - hier een vast uurtarief aan hangen)
Cilinder

Bewerking/Afmeting
Draaien
d=1
Slijpen
Kotteren

Conus

d=2

etc.

Draaien
Kotteren

Opmerkingen:
- Aantal verschillende soorten bewerkingen leveren extra opspanningen in een machine en
wachttijd en dus ook extra tijd.
- Het gereedsschap opspannen zit in de insteltijd per feature
- Database maken en structureel onderhouden - inschatting tijd: @@
Kamers frezen
r=5

sec/cm 3

r=3

sec.cm 3

voorfrezen

r=15 sec/cm 3
181

1.81

181

1.81

181

1.81

nafrezen

51

0.51

67

0.67

190

1.90

totaal

232

2.32

284

2.84

371

3.71

lxbxh
a

100x100x10

r=10
100x100x25

r=5

100x100x50

r=3

voorfrezen

215

0.86

215

0.86

215

0.86

nafrezen

105

0.42

198

0.79

474

1.90

totaal

320

1.28

413

1.65

689

2.76

r=10
b

4 x dieper

r=5

voorfrezen

430

0.86

430

0.86

nafrezen

160

0.32

331

0.66

totaal

590

1.18

761

1.52

snelste

r=15
200x50x100

voorfrezen 1887

1.89

nafrezen

1353

1.35

totaal

3240

3.24

r=10

erg diep
r=5
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QUOTE-A-PART

Quote-a-part.com is a web-based service that automatically provides fast and accurate
process planning and costing information for machined parts.
1. Automatic machining feature recognition
2. Automatic operation and cutting tool selection
3. Detailed Time & Cost estimation
4. Quotation and report generation

Features

Operations

Tools

Quotation
Figuur 6.15 Methode om tot kostenschatting te komen met quote-a-part

Op de volgende drie pagina’s worden deze stappen met illustraties toegelicht.
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1.

Figuur 6.16 Automatic machining feature recognition

2.

Company
Specific
Resources
(Tools)

Method Selector

Machining Operations

Company
Specific
Machining
Knowledge

Figuur 6.17 Automatic operation and cutting tool selection
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Operations

3.

Product
Number of operations
Last execution date & time

ASML_4022_481_22582
56
29/jan/2002 / 02:59:33 PM

Operation vector
Tool

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No.Operation Name

Position

Machining
Strategy

X

Rough_CORNER_NOT
173
lng_op_Mill_Profile
CH_RECTANGULAR
190Mill_Surface_Schlicht lng_op_Mill_Face
190Mill_Surface_Schlicht lng_op_Mill_Face
190Mill_Surface_Schlicht lng_op_Mill_Face
Rough_Slot_Rect_Mid lng_op_Slot_open_
156
dle_3_pass
blind
Finish SLOT_PARTIAL
156
lng_op_Mill_Profile
_U_SHAPED
166Centering
lng_op_Cycle_Drill
166Centering
lng_op_Cycle_Drill
166Centering
lng_op_Cycle_Drill
166Centering
lng_op_Cycle_Drill

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Operation
Depth
20.50
0.40
0.40
0.40
9.00
9.00
0.52
0.52
1.20
0.52

Tool
Diameter
6.00
5.00
5.00
5.00
14.00
14.00
16.00
16.00
16.00
16.00

Tabel 6.2 Detailed Time & Cost estimation

Z

X

Y

-121.00 -11.00 41.50 0.00 0.00

Z

Feed
Speed
rate

-1.00

440

2000

-110.50 3.28 40.78 0.00 -0.71 -0.71
-111.25 -10.28 40.78 0.00 0.71 -0.71
-111.25 -10.28 26.22 0.00 0.71 0.71

300
300
300

2000
2000
2000

-100.00 42.00

18.00 0.00 -1.00

0.00

637

1251

-100.00 42.00

18.00 0.00 -1.00

0.00

955

1251

-104.50
-114.00
-107.00
-104.50

6.00
6.00
18.00
30.00

0.00
0.00
0.00
0.00

719
719
719
719

2000
2000
2000
2000

Times
Machining
263.01
14.37
13.77
13.77
21.45
4.09
0.25
0.25
0.31
0.25

Y

Depth

42.00
42.00
33.00
42.00

Non
Machining
48.31
40.25
32.93
28.12
13.20
3.70
9.25
1.10
1.16
1.14

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.00
-1.00
-1.00
-1.00

Machining
Volume
14829
24
22
22
1906
0
0
0
2
0

Total
311.32
54.63
46.70
41.90
34.65
7.80
9.51
1.35
1.47
1.40

Times
Tool Name
DRILL_02.60
DRILL_02.70
DRILL_04.00
DRILL_06.00
DRILL_06.80
SHANK_END_MILL_04.00 VHM_K10
SHANK_END_MILL_04.50 VHM_K15
SHANK_END_MILL_05.00 VHM_K10 lon
SHANK_END_MILL_07.00 VHM_K10
SHANK_END_MILL_14.00 HSS
CENTRE DRILL 90GRD 16.00
DRILL_11.60
COUNTERSINK 16.0
SHANK_END_MILL_06.00 VHM_K10-lon
SHANK_END_MILL_40.00 VHM_K10
FACE MILL 40.0
FACE MILL 5.0

Machining

Non
Mach

Total

7,9
58,92
4,52
18,7
15,83
25,74
8,57
7,63
13,12
29,64
4,5
4,53
1,03
429,73
47,99
38,92
41,92

4,72
80,34
0,85
54,94
30,78
4,97
4,31
3,82
1,07
29,44
112,2
0,89
26,86
107,02
237,54
2,07
101,31

12,62
139,26
5,37
73,63
46,61
30,71
12,88
11,45
14,2
59,08
116,7
5,42
27,89
536,75
285,53
40,98
143,23

759,19

803,12
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1562

Nr of
operation
s
2
6
1
2
4
1
2
1
1
3
15
1
1
4
8
1
3

56

Cost of
usage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,8
0
2
0
0
0
0
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3.

4.
Tabel 6.3 Detailed Time & Cost estimation
Correction factor
Automatic Score
Calculated Correction Factor

85,3%
1,26

Engineering Cost
Engineering

Hours
2,73

Engineering Overhead

Setup Cost
Machine Setup

Hours
2,52

Tools Setup

6,82

Setup Overhead

9,33

Machining Cost per
component
Machining
Tools
Machining Overhead

Job Quotation Summary
Material Cost
Engineering Cost
Setup Cost
Machining Cost
Total Cost
Markup on Cost
Quote

Tabel 6.4 Quotation and report generation

Key Process Characteristics:

Cost
$
205
$
68
$
273
Cost
$
189
$
511
$
233
$
933

Hours

Cost

0,55

$
68
$
55
$
14
$
137

# Relevant Part Faces
# of Part Feature Faces
# of Part Features
# of Valid Part Features
# of Valid Features with
Operations
# of Operations (in setups)
# of Ready Operations
# of setups
# of tools
Estimated Machining Time
(seconds)
Estimated Tool Usage Cost

Score Card:
106
103
49
49

% of Recognized Faces
97,20%
% of Valid Features
100,00%
Feature Recognition
97,20%
Score

43 % of Features with
Operations
65 % of Ready Operations
65 Operation Selection
Score
2
17 Total Score
1562
44

$
1.875
$
273
$
933
$
18.018
$
21.099
$
4.220
$
25.319
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BIJLAGE 6.13

BUSINESS CASE TECNOMATIX

From

:

Hein Reinders

Date
Subject

: 15-Feb-2002
: Computer aided cost calculation

Goal of the project is to advise in the use of software for making manufacturing cost
available to designers, cost engineers and buyers. Generally, because of the small
production quantities, ASML uses non-tool related technologies for parts manufacturing.
Manufacturing technologies that should be covered are turning, milling, spark erosion,
sheet metal working technologies like cutting and bending.
Deliverable:
A report with - an overview of existing software
- experience of others
- evaluation for ASML purposes
- consequences IT infrastructure, consequences for UG & ITMS
Planning: fit with Nicole's presentation of March 25
There are four areas of possible benefits of applying calculation software
A. to the designers: they will receive information about cost driving features, while
designing, that means real time connection between UG and the software. Maybe a
compromise is possible
B. to the cost engineer: after inspection the cost engineer may leave (easy) work to the
computer.
C. to procurement: the system may provide a price and a production description to the
buyer
D. our model shop might be interested
Accuracy
Each of the four areas of application will require a different accuracy:
• designers are interested in cost drivers (features that increase manufacturing costs)
rather then in an absolute price
• Cost engineers require a high accuracy of +/- 10 %. However, cost engineers will be
happy to accept a system that requires their input for the difficult calculations
• Procurement will require an accuracy of +/- 10 %, no questions asked
• the modelshop will want the software to make accurate cutter location files
Business case
⇒ On the cost reduction side
1. Mechanical design causes products that have 1000 k€. Application of the tool may
reduce costs for 1% in mechanical design, i.e. 10 k per machine, 100 machines per
year = one milion
2. Procurement may achieve a similar 5 % reduction in prices on the mechanics.
3. In Cost Engineering, the software may achieve what one man can do, 100.000 € per
year
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⇒ On the cost side
1. The software may cost 30.000 per seat, one seat for each group
2. The creation and maintenance of the 'best practice' database will require e.g. one
man-year per year.
3. Training expenses and costs for operating (using) the system
4. Costs of additional software for data exchange
According to Ronald Tysma there are no other products of interest apart from Somacalc,
Capes and eMpower. Somacalc and Capes seem to focus on assembly, eMpower is a
sideproduct of Tecnomatix's main business which is work cell and factory automation.
Evaluation of eMPower of Tecnomatix will be done with Philips ETG Almelo. The
software deals with milling only. Of an ASML 5500 system, 16 % of the cost price is
determined by mechanics of ASML design. Of these 16 % half of the components may
require milling.
The goal of Mdev to have early cost awareness may be better served with feature
recognition in a UG-file and the detection of known cost drivers like:
1. is the L/D -ratio of holes more then 2?
2. are there any holes that are positioned closer then 1/10 D from a wall?
3. is there a bend of less then 1/6 of the sheetmetal material thichness?
4. are there radii of 1/8 of a pocket depth in the top view elevation?
5. are there sharp edges at the side elevation of a pocket?
6. warning at all threads smaller then M3?
7. count all holes and threads and call for standardisation if there are many different
diameters used.
8. check whether castings have three planes machined to them, as a reference for finemilling
(thanks to Ad Kieboom for this list, can be extended)
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BIJLAGE 6.14
1.

DO'S AND DON'T FOR IMPROVED MANUFACTURABILITY

Het bematen van een radius met een nominaal maat zonder plus-tolerantie maar
met een min-tolerantie verplicht de frezer om (na-) te
bewerken door met een frees met een diameter kleiner
dan 2R de afrondingsradius CNC te beschrijven. Dat komt
omdat de frezer het risico moet vermijden dat hij net
boven de gevraagde tolerantie uitkomt als hij eenvoudig
freest met een gereedschap van precies 2R. Radii van
uitfrezingen dus graag ook iets (0,05) naar boven
tolereren. (Met dank aan Frank Beket, frezer bij MEVI,
Helmond.)
Figuur 6.18 Bematen radius

2.

Doorgeboorde gaten zijn meestal handiger dan
blinde gaten. Voor het schoonmaken zijn
doorgeboorde gaten zeer aan te bevelen.
Maar lange gaten met een kleine diameter zijn
weer lastig te maken. Boor dan van ene kant
eerste tegen met een grote boor, die weinig
risico's op breken heeft, en maak dan het kleine
gat aan de andere kant over niet meer dan de
gewenste lengte. Ook ovale passingen zijn tegen
te boren, neem een boor die het hele gat
overdekt.
(Met dank aan Frank Beket, frezer bij MEVI,
Helmond.)

Figuur 6.19 Doorgeboorde gaten

3.

Bij lasergesneden plaatwerk graag een kleine radius (0,2) geven op plaatsen waar
de laser instantaan van richting moet veranderen (haakse bocht). Dit ter voorkoming
van braam en van het ontstaat van een brandgat bij sommige X-Y-tafels, die even
pauzeren bij richtingswisselingen (Ad Kieboom).

4.

Als bij controle van een h-passing de maat aan de 0-grens blijkt te liggen zal een
draaier niet verder gaan met wegnemen van materiaal van de as. Net zo zal een
frezer niet verder gaan met wegfrezen van materiaal uit een gat als hij bij meting
aan de 0-grens van een H-passing blijkt aanbeland. De door de draaier gemaakte
as past dan niet in het door de frezer gemaakte gat: Conclusie: bij H-h-passingen is
de kans dat de componenten niet in elkaar passen groter dan je statistisch zou
vermoeden. (Met dank aan Frank Beket, frezer bij MEVI, Helmond.)

5a. Aluminium plaat in materiaal T 633 laat zich niet buigen. Gebruik T668 of T056
(Peter Langeveld).
5b. Ook PMMA-plaat (plexiglas) is moeilijk te buigen, gebruik PC (polycarbonaat,
Lexan). (John Harbers).
6.

Gatlas-constructies zijn niet mooi, wel effectief. Veel toeleveranciers werken de
gatlassen keurig vlak af, dat leidt tot hoge kosten. Laat het bij de constructief
noodzakelijke lassen en maak het niet mooier dan nodig is (Jan Pustjens).
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7. Het maken van schroefdraadlengtes van meer dan 1 x (staal) á 2 x (aluminium) de
gat-diameter is tijdrovend en leidt bij kleine diameters tot de noodzaak de freesmachine te bewaken die anders automatisch kan werken.
8. Met schroefdraad kleiner dan M3 is niemand blij, noch diegene die het moet tappen
(zeker in Invar een moeizaam karwei), noch diegene die
het schroefje moet monteren zonder het kwijt te raken in
de ingewanden van de machine (John Harbers).
9. Zeskantgaten zijn te maken op een draaibank, maar dan
moet er wel een uitloop voor het gereedschap zijn
voorzien. Zonder zo'n (gestippelde) uitloop gaat de
fabrikant het zeskant gat vonken (naar aanleiding van
tekening, Jan Pustjens).
10. Sommige tekeningen dwingen de fabrikant (formeel) om
alles uit één stuk te verspanen, ook al is dat niet altijd de
bedoeling van de constructeur. Als het product uit
meerdere maakdelen opgebouwd mag worden, schrijf
dan 'mag opgebouwd worden' op de tekening (met
name voor prototypes, John Harbers).
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BIJLAGE 7.1

EVALUATIE FORMULIER

Evaluatie tool materiaal en nabewerkingskosten met constructeur
1. Duidelijke uitleg (aan de hand van de hand-out)
2. Voordoen (voorbeeld)
3. Zelf mee laten werken (eerst zelfde voorbeeld, vervolgens andere, willekeurige)
Tabel 7.1 Evaluatie formulier

Vragen die de constructeur stelt:
* Is het niet mogelijk om alle mogelijke prijzen voor te rekenen zodat de constructeur
alleen maar prijzen hoeft te vergelijken en niets meet hoeft uit te rekenen?

Positieve kenmerken:
* Overzichtelijk programma
* Doorlopen is eenvoudig
* Fijn dat UG al de maten en dergelijke weergeeft

Negatieve kenmerken:
* Kiezen van materiaal onoverzichtelijk (teveel rekenen).

Verbeter ideeën:
* Aantal op 15 instellen, of helemaal weglaten, voegt voor de constructeurs niets toe.

Andere opmerkingen:
* Tool niet in Netscape verstoppen, anders wordt het niet gebruikt.
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BIJLAGE 7.2

EVALUATIE COST ENGINEERS

In een voordracht voor de Cost Engineers is gepresenteerd wat in de afstudeeropdracht
is onderzocht en wat het resultaat is. Ook is het programma voor materiaal- en
nabewerkingskosten gedemonstreerd. Aansluitend was er gelegenheid voor discussie,
hier werden een aantal interessante opmerkingen gemaakt.
Opmerkingen met betrekking tot materiaalkosten
• In de berekening ook de zaagkosten meenemen, nu enkel uitgangsmateriaal
(afmeting omgeschreven blok).
• Bij de materialen ook passingen vermelden.
• Andere toeleveranciers in database opnemen: Bijvoorbeeld MCB, Noxon,
Metaalketen, Kubra en Uddelholm.
Zo uitgebreid mogelijk maken. Wel risico dat men niet meer verder kijkt dan de tool
(beperkende factor), terwijl nu verschillende boeken doorgebladerd worden.
• Ook minimale benodigde diameter berekenen en afdrukken bij bekende gegevens.
Indien voor rond wordt gekozen hoeft de constructeur niet meer te rekenen.
• Er wordt opgemerkt dat het mogelijk is de computer alle opties (materiaal in alle
richtingen dus lengte, breedte en hoogte verwisselen) door te laten rekenen. Een
kolom met absolute prijzen, zodat de constructeur niet meer hoeft te rekenen. Indien
de structuur van het materiaal belangrijk is, in verband met verspanen bijvoorbeeld,
kan een richting vast worden gehouden.
• De eerste vraag van het programma moet niet zijn “blok of rond”, maar alle vormen
moeten in de lijst getoond worden. Dus eerst de beschikbaarheid van het materiaal
laten zien (lijst mogelijkheden) dan keuze materiaal nummer en dus tevens blok/
rond beslissing. Vragen volgorde wordt dus 1. Soort materiaal 2. Lijst tonen
3. Uitgangsmateriaal kiezen (inclusief vorm en afmeting) en dus tevens de kosten.
• Hier wordt nog aan toegevoegd dat de constructeurs in het begin moeten kunnen
kiezen op welke manier ze willen selecteren. Hoe wil je het programma gebruiken?
Verschillende startknoppen moeten mogelijk zijn: A. Op vorm zoeken (toon alles in
zeskant) of B. op materiaal zoeken (toon alles van N0041).
• Er moet nog een lijst opgesteld worden welk materiaal geschikt is voor EUV*. Dit
wordt namelijk een nieuwe lijst ‘preferred’. Het zou goed zijn als men er al in de
tekenkamer op wordt gewezen indien een materiaal niet te krijgen is, of exotisch is.
Opmerkingen met betrekking tot bewerkingskosten
• De Cost Engineers vinden zowel de MaFa bladen als de beslissingsdiagrammen ook
te complex voor de constructeurs. Wel is het een goede manier om de constructeurs
misschien incidenteel eens een product te laten narekenen of als opleidingstool
gebruiken. Dan worden de constructeurs bewust van de kosten consequenties van
technische specificaties.
Opmerkingen met betrekking tot nabewerkingskosten
• Het programma dient de constructeur er ook op te attenderen indien een
nabewerking wordt gekozen die niet kan bij het geselecteerde materiaal.
Foutmelding: Deze nabewerking kan niet bij het geselecteerde materiaal!!!!
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TESTEN NAUWKEURIGHEID PROGRAMMA

Om te testen hoe nauwkeurig de berekende prijzen van materiaal- en nabewerkingskosten zijn, vergeleken met de PP3 prijs, zijn deze prijzen van vijf producten met elkaar
vergeleken.
Tabel 7.2 Vergelijking prijs materiaal en nabewerking met PP3

Product (12nc)
4022.480.02013
4022.480.02021
4022.480.02013
4022.454.02044
4022.454.02312

Product (12nc)
4022.480.02013
4022.480.02013
4022.480.02013
4022.454.02044
4022.454.02312

Type
T633/80
T633/80
T633/80
N219
N219

Materiaal
Prijs prog. PP3 prijs Verschil
0.78
1.36
-0.58
1.44
2.72
-1.28
0.41
0.91
-0.5
2.36
6.35
-3.99
4.72
2.72
2

Type
Anod.
Anod.
Anod.
Pass.
Pass.

Nabehandeling
Prijs prog. PP3 prijs Verschil
0.42
2.27
-1.85
0.42
2.27
-1.85
0.18
2.72
-2.54
0.26
2.27
-2.01
0.16
2.27
-2.11
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%
-43
-47
-55
-63
74

%
-82
-82
-93
-89
-93

Absoluut
43
47
55
63
74
281
56

Absoluut
81
81
93
89
93
438
88
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BIJLAGE 7.4

IMPLEMENTATIEPLAN

In deze bijlage wordt de achterliggende theorie die gebruikt is in hoofdstuk 7 uitgelegd.
Een van de opgaven van de adviseur of stagiair is het aandragen van ideeën voor
maatregelen waarmee bereikt kan worden dat de afgesproken veranderingen ook
werkelijk worden in gevoerd. Naarmate organisatieveranderingen complexer van aard
zijn, vraagt het implementatieplan meer aandacht.
Tabel 7.3 Aandachtspunten bij implementatie

Checklist Invoering
1. Hoe ziet het implementatieplan eruit?
2. Hoe ziet de gekozen organisatieverandering eruit?
3. Welke rol(len) is (zijn) geselecteerd bij het ondersteunen van de implementatie?
4. Welke mensen vormen een risico bij de implementatie?
5. Welke interventie-instrumenten zijn gekozen om de implementatie te ondersteunen?
6. Welke ‘eerste stapjes’ zullen achtereenvolgens worden gerealiseerd?
7. Overige opmerkingen
1.

Implementatieplan

In een aan het management te presenteren implementatieplan worden de volgende
zaken aangegeven:
2.

de punten waarop de organisatie moet veranderen om de gekozen oplossing in te
voeren;
de inhoud van de verandering;
de betrokkenen bij de verandering;
de persoon/ functionaris die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke verandering;
de start- en einddatum van het verandertraject.
Veranderingsorganisatie

Wanneer sprake is van een grote verandering in de organisatie is de kans groot dat de
zorg voor de dagelijkse werkzaamheden de aandacht voor het veranderingsgerichte
werk gaat overvleugelen: ‘routine drives out change’. Door mensen tijdelijk extra taken te
geven als ‘veranderaar’ kan het verantwoordelijke management hen ook aanspreken op
de vervulling van deze extra taak. Het excuus ‘te druk met andere dingen’ is dan een
minder bruikbare vluchtweg.
Een veranderingsorganisatie is een samenhangend geheel van tijdelijke
organisatiemaatregelen om het werken aan de beoogde organisatieverandering expliciet
zichtbaar en bestuurbaar te maken. Tijdelijke organisatiemaatregelen krijgen doorgaans
vorm via projectgroepen, bijeenkomsten, projectinformatie en opleidingsactiviteiten. Door
deze veranderingsgerichte werkzaamheden bewust te scheiden van het dagelijkse
routinewerk worden de aandacht en de inspanning voor het veranderingsproces
vastgehouden.
Het is dikwijls verstandig om eventuele onderzoekswerkgroepen en betrokkenen van het
onderzoek ook bij de implementatie een rol toe te delen. De kennis van zaken die in het
diepteonderzoek zijn vergaard, kan van grote waarde zijn in de implementatiefase. Dat
behoeft overigens niet te betekenen dat alle leden van de onderzoekwerkgroepen
geforceerd een implementatietaak moeten krijgen. Het voordeel aan voorkennis blijft ook
behouden als men een aantal individuele leden uit onderzoekswerkgroepen aan een
implementatiewerkgroep laat deelnemen.
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3.

Eigen rolkeuze

In de checklist die ook in paragraaf 7.4 van het verslag staat opgenomen, is het derde
punt “welke rol dient aangenomen te worden bij het ondersteunen van de
implementatie?”. Er zijn een aantal rollen mogelijk:
Tabel 7.4 Verschillende rollen bij implementatie

Manager

Helper

Bewaker

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Stuurt de reorganisatie aan
Stelt zich verantwoordelijk
voor het resultaat
Krijgt bevoegdheden om
beslissingen te nemen
Verliest distantie
Wint aan invloed en
betrokkenheid
Behoeft schaduwadviseur als
kritische sparringpartner

•
•

•
•

Laat manager ‘aan de bal’
Ondersteunt in helpende
vormen
Voelt zich
medeverantwoordelijk
Bewaakt voortgang en
resultaat
Houdt afstand; staat boven
de partijen

•

Heeft een plaats in de
stuurgroep
Is raadsman bij problemen
Is kritische waarnemer
Waarschuwt management
bij afwijkingen van gekozen
koers

A. De rol van manager
Hierbij neemt de adviseur de leiding op zich van het gehele implementatietraject of een
deel hiervan. In feite verlaat hij dan de adviseursstatus en wordt interim- of
projectmanager. De adviseur die in deze rol stapt moet wel over bewezen
managementkwaliteiten beschikken om succesvol te kunnen implementeren. Wel moet
de adviseur zich laten ondersteunen door een schaduwadviseur, om de uitgestippelde
koers te helpen bewaken. Bij het implementeren doen zich vaak allerlei onverwachte
ontwikkelingen of situaties voor die tot compromissen nopen.
B. De rol van helper
Deze rol is voor een stagiair een veel beter hanteerbare positie. Bijvoorbeeld door de rol
van secretaris van alle of de belangrijkste stuurgroepen op zich te nemen, kan hij veel
invloed uitoefenen op het functioneren van die groepen en inhoudelijk de helpende hand
bieden zonder zelf de harde noten te moeten kraken. Het helpen mag er echter niet toe
leiden dat de medewerkers van het bedrijf worden weggespeeld. Anders zakt het weer
weg zodra de stage erop zit.
C. De rol van bewaker
Deze rol wordt vaak door professionele adviseurs gekozen. In die rol zijn zij als het ware
de schaduwadviseur, het ‘geweten’ van het bedrijfsmanagement dat zelf de
implementatie voor zijn rekening neemt. In die rol is een adviseur meestal lid van een
stuurgroep of vergadert tijdelijk mee in het managementteam op momenten dat de
veranderingsoperatie aan de orde is. De adviseur-bewaker neemt geen deel aan de
implementatiewerkzaamheden zelf en kan in dien hoofde dus kritisch-waarschuwend
letten op veranderingen in de aanpak.
De hiervoor beschreven rollen komen in de praktijk ook in de mengvorm voor. Soms
vervult de adviseur-manager of adviseur-bewaker ook de rol van adviseur-helper. In het
algemeen zijn deze mengvormen af te raden. Voor mensen in een organisatie zijn
frequente rolwisselingen van een externe adviseur heel verwarrend. Wanneer mensen
worden geïnterviewd door een persoon die optreedt als adviseur leggen de meeste van
hen een openhartigheid aan de dag waar ze spijt van zouden kunnen hebben als zij
geweten hadden dat dezelfde adviseur een poosje later hun baas of collega-manager
zou worden. Men kan zich gemakkelijk bedrogen of misbruikt voelen een dat is heel
slecht voor het functioneren van de adviseur en het aanzien van het beroep.
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4.

Risicofactoren

Vraag vier in de checklijst is erop gericht vast te stellen wie de tegenstanders van de in
te voeren oplossing zijn. In vrijwel elk adviesproces en bij elke oplossing manifesteren
zich tegenstanders. Als het zover is dat er een oplossing is gekozen en wordt
overgegaan tot invoering van die oplossing dan wordt van hen gevraagd loyaal mee te
werken aan de gekozen oplossing. Inmiddels is dan gebleken dat daarvoor een ruim
toereikend draagvlak in de organisatie bestaat. Doorgaans werkt de tegenstander ook
mee, maar de ervaren adviseur weet dat deze mensen het bij de implementatie extra
moeilijk kunnen krijgen. Zij moeten zich inzetten voor een andere werkwijze, terwijl ze er
niet van overtuigd zijn dat die verandering een verbetering is. Dat valt sommigen heel
zwaar. De natuurlijke neiging is deze mensen niet of marginaal bij het
veranderingsproces te betrekken, terwijl ze voor een bevredigend eindresultaat juist
intensief betrokken zouden moeten worden. Door hen de bal toe te spelen, lid te maken
van een werkgroep en verantwoordelijkheid voor een deelproject te geven, wordt positief
gebruik gemaakt van hun kritische instelling. Vaak ziet men in de praktijk dat hun
weerstand vermindert en dat deze soms zelfs wordt omgebogen in enthousiasme.
5

Interventie-instrumenten

Vraag vijf van de checklist richt zich op de interventie-instrumenten. Dit zijn maatregelen
die een adviseur aan het management kan aanreiken om een organisatieverandering te
bevorderen.
-

Propaganda: De voorgenomen verandering wordt breed gecommuniceerd via
toespraken, personeelsorganen, prikborden, vergaderingen, enzovoort. Soms is het
een krachtig instrument.

-

Proefproject: Een proefproject wordt vaak gekozen bij complexe veranderingen. De
echte moeilijkheidsgraad om iets in een organisatie te veranderen wordt pas
zichtbaar tijdens de daadwerkelijke invoering. Door ervaring op te doen in een
afdeling wordt het afbreukrisico beperkt en leidt bovendien tot een meer doordachte
aanpak van de invoering van het nieuwe idee in de andere afdelingen. Bovendien
kunnen mensen uit de proefafdeling collegae uit de andere afdelingen met hun
inmiddels opgedane ervaring bijstaan.

-

Managementinstructie: Schriftelijk wordt aan de betrokkenen meegedeeld hoe de
nieuwe werkwijze vanaf een bepaald moment in gang moet worden gezet. Bij kleine,
eenvoudige en weinig gevoelige veranderingen is dit een probaat middel.

-

Opleiden: Opleiden is een veelgebruikt en zeer efficiënt hulpmiddel om nieuwe
inzichten en vaardigheden te genereren die bij een organisatieverandering vereist
zijn.

-

Feedback: Met feedback geven wordt bedoeld in objectieve termen aan een persoon
of groep beschrijven hoe men, gezien door de ogen van een buitenstaander,
functioneert. De beschrijving kan voortvloeien uit observaties van de feedbackgever
zelf of door observaties opgetekend uit de mond van anderen. Feedback geven is
een middel om iemands inzichten te vergroten in het huidige eigen functioneren met
het doel diens bereidheid te vergroten om toch mee te doen met het beoogde anders
functioneren.
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-

Voorbeeldwerking: personen of groepen die het nieuwe functioneren onder de knie
hebben, kunnen ten voorbeeld worden gesteld aan anderen om hen aan te
moedigen ook mee te doen. Dit kan bijvoorbeeld door hen een presentatie in een
werkvergadering te laten houden.

-

Beloning/ straf: Door gewenste ontwikkelingen te prijzen en te belonen en de
ongewenste af te keuren en te straffen worden medewerkers gestimuleerd om de
organisatieverandering snel op te pakken. Daarbij moeten de termen belonen/
straffen wel vertaald worden naar organisatorische maatregelen (prijzende
opmerking, tot voorbeeld stellen, bonus, goed beoordeling of juist afkeurende
opmerking, geen bonus, geen promotie, slechte beoordeling).

6

‘Kleine stapjes’ vooruit

Vraag zes in de checklist heeft als achtergrond dat in het algemeen organisatieveranderingen het beste kunnen worden ingevoerd via kleine stapjes die snel successen
opleveren. Kleine stapjes zijn beter te overzien, beter bij te sturen als het dreigt mis te
gaan, kunnen sneller aangepakt worden en zijn als ze goed aflopen trendsettend voor
het verloop van het verdere veranderingsproces. Organisatieveranderingen die zo in
gang worden gezet verlopen meestal veel effectiever dan allesomvattende
verschuivingen in één keer, met grote draaiboeken enzovoort.
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BIJLAGE 8.1

VOORKEUR CONSTRUCTEURS

Tien constructeurs is gevraagd om aan te geven welke methode om kostenbewuster te
leren ontwerpen hen het meeste aanspreekt. In deze bijlage worden de resultaten terug
gekoppeld. Gevraagd was om de onderstaande 14 methoden (die in willekeurige
volgorde stonden) op volgorde te zetten van favoriet (1), tot de minst geschiktste/
wenselijke (14).
Per methode zijn de maximale, minimale en gemiddelde score weer geven. De
gemiddelde scores zijn gebruikt om de methoden op volgorde te zetten. De bevindingen
van het onderzoek zijn als volgt:
1f)

Do’s en don’ts. In de vorm van een boekje of op intranet veel voorkomende
fouten publiceren. Hierin typische ontwerpfouten die hoge kosten veroorzaken in
kaart brengen en tips aandragen hoe er eenvoudiger geconstrueerd kan worden).
Gemiddelde 3,30
- Beste beoordeling 1 - Minste beoordeling 8

2j)

Interactieve cursus verzorgd door Cost Engineering. Hierin probleemgevallen en
alternatieven bespreken
Gemiddelde 5,30
- Beste beoordeling 1 - Minste beoordeling 11

3c)

Adviezen van Cost Engineers kunnen constructeurs helpen bij het letten op
maakbaarheid (bewerkingsmogelijkheden, toleranties, materiaal keuze, etc.).
Bijvoorbeeld (twee) wekelijkse ronde over afdeling. Constructeurs kunnen ook zelf
de Cost Engineers met vragen benaderen.
Gemiddelde 5,40 - Beste beoordeling 1
- Minste beoordeling 10

4b)

Berekening PP3 prijs. Snelle terugkoppeling van de Cost Engineers wat de PP3
prijs is (wat het product volgens ASML zou mogen kosten).
Gemiddelde 5,50 - Beste beoordeling 2
- Minste beoordeling 11

5h)

Eigen ontwerp terug gemaild krijgen met kostprijs en soorten bewerkingen.
Gemiddelde 6,20 - Beste beoordeling 1
- Minste beoordeling 13

6e)

Een tool die een indicatie van de kosten van het ontworpen product geeft, na
input van de constructeur met betrekking tot de productgeometrie.
Gemiddelde 6,40 - Beste beoordeling 2
- Minste beoordeling 13

7h)

Een tool die automatisch een indicatie van de kosten geeft. Zonder input van de
constructeurs maar met behulp van automatische featureherkenning wordt een
prijs berekend. Gemiddelde 6,75
- Beste beoordeling 1 - Minste beoordeling 14

8k)

Lezingen over cost drivers.
Gemiddelde 7,60 - Beste beoordeling 2
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9a)

Ondersteuning die op moeilijk maakbare constructies attendeert. Het komt er
op neer dat met behulp van software automatisch de productgeometrie wordt
doorgerekend en bijvoorbeeld een vlak gaat knipperen indien de lengte-diepte
verhouding verkeerd is of dat een product instabiel is).
Gemiddelde 7,65 - Beste beoordeling 3
- Minste beoordeling 12

10n) Excursie bij toeleveranciers. (Half) jaarlijks bezoek aan een toeleverancier om te
kijken hoe er gewerkt wordt, wat bijvoorbeeld kleinere toleranties met zich mee
brengen en wat voor nieuwe technologieën de toeleverancier gebruikt etc.
Gemiddelde 9,40 - Beste beoordeling 3
- Minste beoordeling 14
11g) Wekelijks een file van een product aan alle constructeurs door mailen (door een
Cost Engineer) en daarbij de opbouw van de kostprijs en enige tips bespreken.
Gemiddelde 9,45 - Beste beoordeling 4
- Minste beoordeling 12
12d) Kostenaspecten meenemen in wekelijkse bespreking met groep constructeurs
(+ hoofdconstructeur) onderling. Al dan niet met Cost Engineer erbij.
Gemiddelde 9,45 - Beste beoordeling 4
- Minste beoordeling 13
13l) Meer ervaring op doen. Workshop in de Modelshop door bijvoorbeeld mee te
kijken met het fabriceren van een soortgelijk product dat op de betreffende afdeling
ontworpen wordt.
Gemiddelde 11,15 - Beste beoordeling 5
- Minste beoordeling 14
14m) Oude ASML machines bestuderen. Nieuwe constructeurs een machine uit
elkaar laten halen en weer te assembleren. Wat valt je op wat zou beter kunnen?
De constructeur ziet ook de consequenties van het ontwerp voor de maakbaarheid
en assembleerbaarheid.
Gemiddelde 11,45 - Beste beoordeling 5
- Minste beoordeling 13

Conclusie
De constructeurs hebben een zeer verdeelde mening. De eerste acht methoden scoren
wel een keer een hoge score (een of twee). Maar dezelfde acht goede scores ontvangen
ook negatieve cijfers, schommelend tussen vijf en zelfs veertien!
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BEREKENEN MATERIAAL- &
NABEWERKINGSKOSTEN

Handleiding bij programma waarmee materiaalkosten en
nabewerkingskosten berekend kunnen worden.

PROGRAMMA MATERIAAL- EN NABEWERKINGSKOSTEN
A. MATERIAALKOSTEN

Figuur 1 Op de tekening staat van welk materiaal het product gemaakt moet worden en welke nabewerkingen nodig zijn
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Figuur 2 Door “Control” en “U” tegelijk in te drukken kan het programma “materiaalkosten” geselecteerd worden

Figuur 3 Door op OK te klikken wordt het programma gestart
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Figuur 4 Soms moet het materiaal nog worden gekozen, meestal wordt dit automatisch uit UG
afgelezen (afhankelijk van hoe de constructeur het in UG heeft ingevuld)

Figuur 7 Een informatiescherm wordt
afgedrukt, hierop staan de door UG
gevonden lengte, breedte en hoogte

Figuur 4 Door op een materiaal te
klikken wordt het geselecteerd

Figuur 6 “Next menu” verwijst naar
een tweede menu materialen
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Figuur 8 De constructeur wordt gevraagd of het uitgangsmateriaal rond of blokvormig dient te zijn

Figuur 9 Door op een keuze te klikken gaat het programma verder
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Figuur 10 Het programma vraagt de constructeur om de lengte, breedte en hoogte te controleren

Figuur 11 De door UG gevonden waarden staan
voorgedrukt en kunnen met OK bevestigd
worden. De waarden kunnen echter ook
overschreven worden

Figuur 12 Het informatieschermpje toont nog steeds de gevonden UG waarden
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Figuur 13 Een lijst verschijnt met alle mogelijke maten van het betreffende materiaal die in de database staan opgenomen

Figuur 14 De constructeur bepaalt zelf wat hij als lengte, breedte en hoogte aanhoudt

Figuur 15 De constructeur kan nu een materiaalnummer uitkiezen en de benodigde lengte invullen
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Figuur 16 Het programma berekent hoeveel de prijs per product is bij dit gekozen materiaal

Figuur 17 De constructeur kan beslissen nog een
andere afmeting door te rekenen of om door te gaan
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Figuur 18 Indien hij besluit terug te gaan kan hij opnieuw een materiaalnummer en lengte kiezen
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Figuur 19 Ook deze variant wordt dan doorgerekend

Figuur 20 Vervolgens wordt gevraagd voor hoeveel producten een berekening gemaakt dient te worden
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Figuur 21 De totaalprijs met betrekking tot materiaal wordt berekend door er 10 % handlingkosten bij te tellen

Figuur 22 Nadat de materiaalkosten bekend zijn gaat het programma automatisch door naar de nabewerkingskosten

Pagina 11 / 14

B. NABEWERKINGSKOSTEN

Figuur 23 De constructeur kan de gewenste nabewerking selecteren (indien dit niet automatisch door UG wordt uitgelezen)

Figuur 24 De voorkeur nabehandelingen
staan in een keuzescherm weergegeven

Figuur 25 Door op een nabehandeling te
klikken wordt deze vanzelf doorgerekend
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Figuur 26 De nabewerkingskosten worden berekend door de oppervlakte of het gewicht te
vermenigvuldigen met een standaardtarief dat in de database staat opgenomen
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Figuur 27 Behalve de nabewerkingskosten worden ook de totale kosten (exclusief bewerkingskosten!!!) getoond
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