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Summary 
 
The use of Rapid Prototyping has already been proved very useful. The development of new 
technologies makes it possible to exploit rapid prototyping for end use products: Rapid 
Manufacturing (RM). Rapid manufacturing divides itself into multiple techniques. The most 
common techniques are FDM (Fused Deposition Modeling), SLA (Stereo Lithographic 
Apparatus) and SLS (Selective Laser Sintering). These three techniques all have their 
advantages and disadvantages, which make them suitable for different kinds of processes. 
There is one common disadvantage in all layered manufacturing processes. The slicing of 
the CAD model leaves a characteristic effect called ‘staircasing’ on the produced object. This 
error cannot be eliminated, but can be scaled down by reducing the thickness of the layers. 
Because of the reduction in layer thickness the production time will be longer, which is not 
cost effective. Another capability is to apply a surface texture, which denotes a set of tiny 
repetitive geometric features on the object surface. Compared to post-finishing solutions, 
direct texturing has potential advantages in terms of flexibility, cost and responsiveness.  
 
TNO has developed software to apply textures on CAD surfaces. This software includes two 
techniques: macrotextures and displacement mapping. Macrotextures are tiny features 
applied to a surface following a grid. Displacement mapping is a technique to append detail 
on surfaces by adding surface complexity resulting in silhouettes.  
 
In this paper the two techniques are investigated for use on CAD models. The textures can 
be designed by looking at the possibilities these techniques offer.  
 
To design textures the problem must be enclosed in a frame, because of the endless 
possibilities in sorts of textures. Emotion-based disign is a valuable tool to create interaction 
between product and user. Designers do not only design functional products, but also aim to 
design products as a carrier of emotion. Surface texture can provoke actions like grabbing a 
handle or stroke a fur. Therefore texture design based upon emotion seems to be an 
obvious step. To do this, a list of 15 emotions was compounded. By making a collage, every 
emotion was visualized. After this a texture was designed for every emotion resulting in 15 
corresponding textures. To evaluate the texture designs, a user research has been carried 
out among 20 participants. They were asked to link each test shape with the corresponding 
emotion.  
 
A number of different conclusions can be taken. The most important conclusion is that 
linking texture design with emotion is possible, but proves to be very difficult to achieve. 
This is because the design in CAD may look different compared to the RM-produced object. 
Moreover the ability to reproduce fine surface textures relies heavily on the machine’s 
accuracy, which is limited. 
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1. Voorwoord 
 
Productieprocessen hebben mij vanaf het begin van mijn studie Industrieel Ontwerpen 
geïnteresseerd. Een ontwerp kan namelijk nog zo goed zijn, maar als het niet is te 
realiseren, dan is het nutteloos. Door mijn werkzaamheden op de Universiteit Twente als 
operator rapid prototyping werd deze interesse in praktijk gebracht. De opgedane ervaring 
met de 3D-printer aldaar interesseerde mij om me verder te verdiepen in de zaken die rapid 
prototyping kunnen omvatten. Een mooie invulling voor de bachelor afsluitende opdracht 
was gevonden. Daarom besloot ik contact te leggen met TNO Industrie en Techniek in 
Eindhoven. Aldaar bleek dat er veel meer is dan rapid prototyping alleen. Door de invulling 
van mijn opdracht kwam veel van de in de studie opgedane stof terug. Ook kwam er veel 
nieuws aan bod, waardoor mijn opdracht bij TNO zeer leerzaam is gebleken. Door de 
samensmelting van enerzijds technische aspecten van de opdracht en anderzijds de 
psychologische aspecten in combinatie met ontwerpen was dit voor mij de ideale Industrieel 
Ontwerpen Bacheloropdracht. Hiermee wordt dan ook de eerste fase van mijn studie 
afgesloten.  
 
Rest mij mijn begeleiders van zowel de UT als vanuit TNO te bedanken voor hun bijdrage 
aan de opdracht. Ook de proefpersonen wil ik bedanken voor hun deelname aan de 
gebruikstest en daarmee het onderzoek. 
 
Augustus 2006, 
 
Josse Ruiter 
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2. Inleiding 
 
Rapid Manufacturing (RM) is het rechtstreeks vanuit een 3D CAD-model produceren van 
eindproducten. RM kan gezien worden als een geëvolueerde vorm van Rapid Prototyping 
(RP), met het verschil dat de technieken gebruikt door RM geschikter zijn voor het 
produceren van eindproducten. Eindproducten zijn met RM gemakkelijker in kleine series te 
maken en zijn bovendien volledig functioneel. Eén van de eerste RM-vormen is het CNC-
frezen van 3D CAD-modellen uit een hoeveelheid materiaal. Door deze subtractieve manier 
van vervaardigen is er veel materiaalverlies. Deze techniek heeft (zoals elke techniek) zo 
zijn beperkingen omdat de frees, het gereedschap, niet onbeperkt bewegingen kan maken. 
Hierdoor zijn niet alle vormen te realiseren. Een techniek die daar geen last van heeft is RM 
door middel van laagsgewijze productie: LMT (Layered Manufacturing Technique). Door 
middel van de laagsgewijze productie is het mogelijk om producten te maken die niet 
mogelijk waren met traditionele productietechnieken. Doordat er bij deze techniek geen 
gebondenheid is aan productgebonden gereedschap, is bovendien een aanzienlijke tijd- en 
kostenreductie mogelijk. Daarnaast ondersteunt deze techniek de huidige markttrend 
richting massa-individualisering. Productie van individuele producten voor en door 
consumenten is mogelijk doordat er geen gebruik wordt gemaakt van matrijzen en ander 
productgebonden gereedschap. Daardoor is RM-techniek vergelijkbaar met de 
eigenschappen van handwerk. Consumenten kunnen zelfs vanuit een persoonlijke vraag 
naar een product ook de oplossing hiervoor zelf ontwerpen. Deze kan vervolgens worden 
geproduceerd met RM.  
 
RM heeft zoals elke techniek ook (nog) nadelen. Zo is de oppervlaktekwaliteit van RM-
producten beperkt en moeilijk te beheersen en/of te voorspellen. Zo is de staat van het 
oppervlak afhankelijk van de productietechniek, maar ook de oriëntatie in de 
productiemachine en het gebruikte materiaal. Daarnaast zijn parameters als 
productietemperatuur, laagdikte en bouwtijd van invloed op de oppervlaktekwaliteit. Om de 
oppervlaktekwaliteit te kunnen beheersen en beïnvloeden is het mogelijk om texturen toe te 
passen. In dit verslag is uiteengezet welke texturen hiervoor geschikt zijn en hoe deze 
texturen kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast worden andere oplossingen en technieken 
aangedragen die voor de ontwerper van het potentiële RM-product interessant kunnen zijn. 
Deze kunnen zowel voor het ontwerpproces in acht worden genomen als na productie 
worden toegepast.  
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3. Rapid Manufacturing 
 
RM is een productietechniek die uit meerdere technieken bestaat. Zo zijn er er verschillende 
machines die RM-producten kunnen maken. Deze machines variëren vooral in 
materiaalgebruik. Voorbeelden van RM-technieken zijn FDM (Fused Deposition Modeling), 
SLA (Stereolithografie) en SLS (Selective Laser Sintering).  

3. 1 Technieken 
TNO heeft veel technieken die er momenteel op het gebied van RM en RP zijn in huis. 
Hieronder vallen zowel LMT-technieken als CNC-freestechnieken. De LMT-technieken die 
geschikt zijn voor RM worden hieronder toegelicht.  
 

3.1.1 FDM (Fused Deposition Modeling)   
FDM is een techniek waarbij een 
materiaal wordt neergelegd door een 
CNC gecontroleerde extrusie-kop. Zo 
wordt elke laag neergelegd, boven op 
elkaar. Eerst wordt de outline van een 
doorsnede neergelegd, waarnaar deze 
wordt opgevuld. Vervolgens zakt het 
opbouwplatform een laagdikte, waarnaar 
er een nieuwe doorsnedelaag kan 
worden gelegd. Indien er sprake is van 
overhangende delen, dan kunnen er 
ondersteuningen worden gemaakt, die 
later gemakkelijk uit het product kunnen 
worden verwijderd door ze weg te 
breken of door het product te weken in 
een ultrasoon bad. Kunststof wordt op 
rol aangevoerd, en wordt verhit door de 
extrusie-kop. Hierdoor raakt het in een 
semi-liquide staat, waarnaar het op de 
vorige laag wordt neergelegd, en weer 
vast wordt. Een andere extrusie-kop legt 
materiaal voor ondersteuningen neer.  
Mede door de ondersteuningen blijft de 
vormstabiliteit van de producten zeer goed. Ook doordat het materiaal niet krimpt is een 
goede vorm en grootte gewaarborgd. 
 
Dimensies 
Lagen kunnen worden neergelegd in een dikte vanaf 0,1mm. De gemiddelde 
maatnauwkeurigheid in het horizontale vlak is +/- 0,2 mm. De maximale afmetingen van 
het te produceren product zijn 250x250x250 mm. Bij brede producten is de opbouwtijd 
lang, omdat de hele doorsnede door de extrusie-kop moet worden neergelegd. Hierdoor zijn 
grote producten minder geschikt om met deze techniek te produceren.  
 
materialen 
TNO heeft in het verleden veel onderzoek gedaan met FDM. Zo zijn er, naast de standaard 
gebruikte materialen ABS, PPSU en PC verschillende andere kunststoffen toegepast. Deze 

Afb. 1: FDM proces (bron: www.xpress3d.com) 
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materialen waren vaak niet verkrijgbaar op een rol, waardoor deze zelf moesten worden 
gemaakt door middel van extrusie. Hierdoor is het mogelijk om met veel verschillende 
materialen te werken. Wel moeten er geschikte support materialen bij deze materialen 
worden gevonden.  
Producten gemaakt met FDM hebben ongeveer dezelfde mechanische eigenschappen als 
onderdelen die vervaardigd zouden worden op conventionele productietechnieken. Hierdoor 
zijn de producten geschikt voor functionele testen. 
 
Door deze eigenschappen is deze techniek geschikt voor RM, mits de oplage klein blijft.  
 
Voordelen Nadelen 
Geen verlies van materiaal bij kleine 
printjobs 

De techniek is in principe niet geschikt 
voor grote producten in hoge oplagen.  

Veel verschillende materialen mogelijk Nabewerking is noodzakelijk om een 
esthetisch verantwoord eindproduct te 
krijgen. 

Geschikt voor functionele testen Relatief kleine bouwafmetingen 
Grote vormstabiliteit, modellen trekken 
niet krom. 

Trage bouwmethoden voor brede 
producten. 

Grote sterkte van producten, waardoor 
geschikt voor functionele testen 

Opbouwrichting van het product heeft 
een grote invloed op de sterkte ervan. 

Snelle bouwmethode voor kleinere 
producten in kleine oplagen.  

 

In principe zijn producten in alle kleuren 
te produceren. 

 

Goede benadering van mechanische 
eigenschappen spuitgietmodellen  

 

In principe niet noodzakelijk om 
producten schoon te maken na productie, 
tenzij ondersteuningen zijn gebruikt.  

 

 



 6

3.1.2 SLS (Selective Laser Sintering) 
Selective Laser Sintering kan zowel op metalen als op kunststoffen worden toegepast. In 
het SLS-proces worden producten laagsgewijs uit poeders van deze materialen opgebouwd. 
Het proces start door een laagje poeder dat over het bed wordt uitgespreid, waarnaar een 
laser de eerste doorsnede van het betreffende product in dat laagje behandelt. Door het 
vermogen van de laser wordt het reeds in de  machine opgewarmde poeder verder verhit en 
aan elkaar gesinterd. De nieuwe doorsnede wordt vervolgens in de nieuwe laag aan de 
voorgaande laag gesinterd. Het vermogen uit de laser is zodanig dat alleen het poeder in de 
directe omgeving smelt. Daarna zakt de tafel een laagdikte, wordt er een nieuw laagje 
poeder aangebracht en wordt de volgende doorsnede aan de onderliggende laag gesinterd. 
Materialen worden in poedervorm aangeleverd. Na productie kan het product uit de bak met 
los poeder worden gehaald, waarnaar het overige poeder van het product wordt ontdaan 
door middel van stralen met glasparels. Het losse poeder kan worden hergebruikt. Daar het 
al enige tijd boven de verwekingstemperatuur is verwarmd in de machine, is de kwaliteit 
van het losse “gebruikte” poeder minder goed dan nieuw poeder. Hierdoor moet bij 
hergebruik van het poeder een minimale hoeveelheid nieuw poeder door het oude poeder 
worden gemengd. De verhouding oud en nieuw poeder varieert van 2:1 tot 
1:1. Wanneer dit mengen niet goed plaatsvindt, daalt de oppervlaktekwaliteit. 
Dit staat bekend als orange skin (afbeelding 2). Door de slechte kwaliteit van 
het poeder krimpt het onderdeel niet gelijkmatig. Dit verschijnsel treed in alle 
vlakken op, maar is vooral merkbaar in de vlakken haaks op de x-richting.  
 
 

 
 
 
Dimensies 
De laagdikte die in dit proces kan worden toegepast kan worden ingesteld van 0.1 mm tot 
0.2 mm. De gemiddelde maatnauwkeurigheid in het horizontale vlak is +/- 0,2 mm. Een 
dikkere laagdikte veroorzaakt een slechtere oppervlaktekwaliteit. Een dunnere laagdikte 
zorgt voor een langere productietijd, waardoor SLS financieel minder aantrekkelijk wordt. 
Het bouwvolume van de EOS P380 bedraagt 340x340x620 mm. Er zijn ook SLS-machines 
met een 2 maal zo groot bouwvolume. Door de grote bouwruimte is SLS daarom geschikt 
voor RM. 
 
Materialen 
Materialen worden in de voorraadbak van het apparaat op temperatuur gehouden, zodat de 
laser maar een kleine hoeveelheid energie hoeft toe te voegen om het Nylon te doen 
smelten. Verschillende materialen zijn te combineren met SLS techniek. Nylon is er in twee 
vormen, PA11 en PA12.  
 

Afb. 2: “Orange Skin” (bron: zie referentie 6) 
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Polyamide-11 is een ideaal materiaal voor producten die bloot worden gesteld aan hitte, 
omdat het een brandvertragende eigenschap bezit. Daarnaast heeft het goede mechanische 
eigenschappen.  
  
Polyamide-12 heeft ook goede mechanische eigenschappen. Het voordeel van dit materiaal 
is dat het een gladder oppervlak kan bereiken dan PA11 door zijn betere 
sintereigenschappen. Daarom wordt dit materiaal ook veel meer gebruikt dan PA11. voor 
toepassingen hiervan kan men denken aan een behuizing voor een boormachine, 
machineonderdelen, producten met snap-verbindingen en andere producten die mechanisch 
belast worden. 
 
Ook worden er glas en aluminium gevulde nylons toegepast. Deze nylons zijn sterker dan 
het standaard nylon, en geeft producten een andere kleur.  
 
Naast Nylon wordt ook Polystyreen gebruikt. Hiermee kunnen producten worden gemaakt 
die gemakkelijk te verbranden zijn. Zo kan een PS product in gips worden gegoten, het 
model worden verbrand, waarnaar het gipsmodel kan dan dienen als matrijs voor 
(metaal)gieten. Deze methode lijkt op de verloren-was-methode. Het voordeel van deze 
methode is dat de te gieten vorm in een geheel, zonder deelnaden kan worden gegoten.  
 
Er is onderzoek geweest naar de toepassing van PC en PEEK in de SLS printer. Conclusie 
was dat deze kunststoffen niet geschikt zijn voor deze techniek, omdat ze een te kort 
smelttraject hebben. Materialen met een lang smelttraject kunnen beter worden toegepast, 
omdat dan de bedtemperatuur in de printer hoger kan zijn, waardoor kromtrekken en krimp 
worden voorkomen.  
 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om flexibele materialen toe te passen, maar daar is nog 
geen ervaring mee.  
 
Voordelen Nadelen 
Door het grote bouwvolume geschikt 
voor RM: grotere producten in hogere 
oplagen 

Nabewerking is noodzakelijk om een 
functioneel eindproduct te krijgen. 

Verschillende materialen mogelijk 
(kunststoffen en metalen) 

Het apparaat moet zo vol mogelijk 
worden gestopt (nesten), om zo min 
mogelijk grondstof verlies te realiseren. 

Grote sterkte van producten Grote variëteit in productkwaliteit. 
Relatief snelle bouwmethode wanneer 
veel producten moeten worden gemaakt 

Verlies van materiaal, dat niet meer 
geschikt is voor hergebruik 

Goede benadering van mechanische 
eigenschappen spuitgiet-modellen 

Vormstabiliteit is niet altijd even goed 
door het afkoelen van het product in het 
bouwvolume. Dit is echter beheersbaar 

 Producten zijn niet tijdens bouw te 
kleuren. Dient via nabewerking te 
worden bereikt. 

 Producten moeten worden nabewerkt.  
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3.1.3 SLA (Stereo Lithographic Apparatus) 
Stereolithografie is een RM-methode die al langere tijd mee gaat. Het is echter nog steeds 
een van de meest accurate manieren om prototypes te produceren. Dit komt ten eerste 
doordat er gebruik wordt gemaakt van een laser met een diameter van 0,6 mm. Wat echter 
bepalender is voor de oppervlaktekwaliteit is de laagdikte van het gebruikte materiaal, die 
slechts 0,025 mm bedraagt. Als materiaal kunnen er verschillende soorten fotopolymere 
kunstharsen worden gebruikt. De laser kan laagsgewijs delen van het vloeibare materiaal 
behandelen, die daardoor uitharden. Zo kan laag voor laag het product worden opgebouwd. 
Innovatie is er ook in deze hoek van RM. TNO maakt gebruik van een machine van 
Envisiontec, de Perfactory, welke in plaats van een laser een beamer gebruikt om beelden 
van doorsnedes te projecteren. Hierdoor wordt het proces versneld, omdat het 
uithardingsproces van het hars niet meer door een laser hoeft te worden geactiveerd. Het 
bouwvolume van het apparaat is beperkt. De breedte van het product heeft geen invloed op 
de bouwtijd, als het maar binnen de oppervlakteafmetingen blijft. De Envisiontec hanteert 
laagdiktes vanaf 0,025 mm en heeft een precisie van 0,035 mm. Hierdoor ontstaat er een 
zeer goede oppervlaktekwaliteit. Net zoals bij FDM wordt er gebruik gemaakt van 
ondersteuningen om overhangende delen te maken. Deze ondersteuningen moeten na het 
produceren worden verwijderd door ze weg te breken. Tenslotte vindt een nabehandeling 
plaats, waardoor het laatste nog niet uitgeharde hars wordt gehard.  
 
Materialen 
De beschikbare materialen voor dit proces zijn beperkt tot acrylaten, epoxy en met nano-
deeltjes gevulde materialen. Er is onderzoek gaande naar toepassing van meerdere 
materialen. 
 
 
Voordelen Nadelen 
Meest geschikte RM techniek voor hele 
kleine producten 

Langzame bouwmethode 

Geen verspilling van materiaal Alleen geschikt voor kleine producten 
Producten behoeven in principe geen 
nabewerking 

 

Producten zijn in kleur te maken  
Goede vormstabiliteit  
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3.2 Toepassingen van SLS, SLA en FDM  
 
De mogelijkheden op het gebied van vormgeving voor RM zijn praktisch eindeloos. Daardoor 
kunnen producten in principe altijd met RM worden geproduceerd. Er zijn echter een aantal 
factoren die bepalend zijn voor de geschiktheid van toepassing van RM op een product, 
waardoor RM slechts in een aantal gevallen toepasbaar blijft.  

3.2.1 Het keuzeproces 
Waneer men een keuze moet maken tussen productie via RM of conventionele productie zijn 
er drie aspecten die in essentie de toepasselijkheid van RM bepalen; 
 

- de oplage van het product 
- dimensies van het product 
- complexiteit van de productgeometrie 

 
De oplage van een product is gemakkelijk te kwantificeren in aantallen eindproducten. RM-
productie is slechts geschikt tot een maximale oplage. Deze oplage verschilt per product en 
is mede afhankelijk van productcomplexiteit. Wil met produceren boven deze geschikt 
geachte oplage, dan worden andere technieken zoals spuitgieten financieel aantrekkelijker. 
 
De keuze tussen spuitgieten en RM zijn zodoende vast te leggen in een Break Even Point 
grafiek. Voor elk product is deze grafiek anders, omdat het BEP onder andere afhankelijk is 
van de complexiteit van het product.  
 
Bij onderstaand (relatief eenvoudig) onderdeel is er een break-even point op ongeveer 6000 
onderdelen. Tot een aantal van 6000 onderdelen is het kostentechnisch gezien verstandiger 
om te produceren met RM, omdat de kosten van de matrijs voor spuitgieten onder dat 
aantal duurder is.  
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Wanneer de complexiteit van een product op loopt, komt het break-even point eerder in 
zicht: 
 

 
 
 

 
Nu is het bij een aantal tot 280 onderdelen al rendabel om het product te maken met RM.  
 
Naast complexiteit en oplage is ook de grootte van het te maken product van belang. 
Dimensies zijn te verdelen in groepen, mede afhankelijk van de grootte van 
productiemachines. De afmetingen die RM-producten mogen hebben zijn beperkt tot de 
afmetingen die een apparaat kan maken. RM-machines hebben verschillende bakmaten, 
welke aangeeft wat de maximale grootte van een product kan zijn. Bij de SLS-machine is 
deze maximale afmeting 340x340x620mm. Dit betekent echter niet dat dit ook de 
maximale afmeting van het eindproduct hoeft te zijn. Vaak kan een product worden 
opgedeeld in meerdere delen. Zo kunnen ook dashboards voor auto’s worden gemaakt. 
Door klikverbindingen en dergelijke toe te passen kan een dashboard vervolgens aan elkaar 
worden gemaakt. 
 
Complexiteit is een eigenschap die moeilijker te kwantificeren is. Wel kan op basis van 
visuele inspectie een mate van productcomplexiteit worden vastgesteld. Men kan een 
inschatting maken van de complexiteit van een matrijs die nodig zou zijn om het 
betreffende product te produceren. Is een product bijvoorbeeld antilossend, dan zal de 
matrijs duurder zijn, waardoor RM sterker in aanmerking komt voor toepassing.  
 
Deze gegevens zouden in het volgende schema vast kunnen worden gelegd (afbeelding 5). 
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Afb. 4: SLS BEP bij complex product. (bron: VIMAG NEVAT symposium, Peter Toonssen, TNO) 
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Op 

basis van dit schema kan een grove keuze worden gemaakt of RM geschikt is. Wanneer men 
binnen de zwarte lijn in het groene gedeelte van de driehoek komt is RM een geschikte 
optie. Echter is RM dan niet zeker de beste optie. Andersom kan het zo zijn dat wanneer 
een product buiten de zwarte lijn in het rode gedeelte van de driehoek valt toch misschien 
wel in aanmerking komt voor RM. Dit zal echter door een deskundige moeten worden 
bepaald. Dit schema dient als een gereedschap voor de ontwerper zelf om een idee te 
krijgen van de toepasselijkheid van RM.  
 
Andere aspecten die van belang zijn bij keuze voor RM zijn: 

- Welke toleranties moeten in acht worden genomen? 
- Welke eisen worden er gesteld aan het materiaal? 
- Welke tijd is er beschikbaar voor productie? 
- Welke ruimte is er kostentechnisch gezien? 

 

Afb. 5: keuzeschema RM 
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3.2.2 Materialen 
Tot op heden zijn er een beperkt aantal materialen beschikbaar voor RM. Hoewel 
verschillende onderzoeken lopen naar materiaaltoepassingen, blijkt over het algemeen dat 
weinig materialen goed toepasbaar zijn. Dit komt onder andere door de zeer kleine 
laagdiktes waarmee gewerkt wordt. Gebruikte materialen moeten in zeer fijne deeltjes 
worden aangevoerd. Daarnaast heeft warmte een zodanige invloed op de gebruikte 
materialen, dat deze hun eigenschappen verliezen. Zo kan door warmte en afkoelen krimp 
optreden, waardoor producten vervormen. Vormvastheid en is daardoor moeilijk te 
beheersen. In de toekomst kan dit wellicht worden verbeterd, maar feit blijft dat het penibel 
is om materialen te vinden die goed samen te werken met een machine in een additief 
proces.  

3.2.3 Mechanische belasting 
De belasting die RM-producten kunnen weerstaan is beperkt. Materiaaleigenschappen als 
treksterkte, dichtheid en vooral slagvastheid zijn vaak lager dan bijvoorbeeld bij spuitgiet-
producten. Daardoor moeten vaak dikkere wanddiktes worden gehanteerd. Toepassing van 
RM is zeer goed mogelijk indien deze eigenschappen worden gerespecteerd.  

3.2.4 Oppervlaktekwaliteit 
In principe kunnen met RM geen kant-en-klare producten worden gemaakt met een 
glanzend oppervlakte. Dit komt doordat producten in laagjes worden opgebouwd, waardoor 
de resolutie beperkt is. Uitzondering op deze regel is SLA-techniek die veruit de beste 
oppervlaktekwaliteit biedt. De oppervlaktekwaliteit van andere RM-producten kan wel 
worden verbeterd door aanpassing van het productieproces (dunnere laagjes), 
materiaalgebruik, nabewerking, of door toepassing van texturen, waardoor laagjes worden 
verhuld.  

3.2.5 Technieken 
Eerder in dit verslag zijn voor- en nadelen van SLS, FDM en SLA opgesomd. Daaruit bleek 
onder andere de beperkte toepassingsmogelijkheden. De FDM machine wordt in mindere 
mate gebruikt. Er is veel onderzoek mee gedaan, maar in de praktijk blijkt dat dit apparaat 
niet kan voldoen aan de eisen die RM productie stelt: snelheid, accuraatheid en weinig hulp 
van mensenhanden. Het apparaat is daardoor niet geschikt voor producten in grote oplage. 
Nabewerking is iets wat dient te worden voorkomen. Omdat deze techniek wel veel 
nabewerking vraagt (door de ondersteuningen die achteraf weg moeten worden gehaald) is 
het geen geschikte methode voor productie van de meeste RM-producten.  
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat bijna alle producten met SLS (PA) worden 
geproduceerd. De voornaamste reden hiervoor is omdat de SLS machine in minder tijd 
meer producten kan maken, wat hem meer geschikt maakt voor de meeste vormen van RM 
dan de FDM techniek. Met SLS zijn oplagen van producten mogelijk tot duizendtallen. 
Daarnaast bieden SLS-producten een goed alternatief voor spuitgiet-producten door hun 
goede mechanische eigenschappen. 
 
SLA is een toegepaste techniek voor producten met beperkte afmetingen. Hierbij kan 
worden gedacht aan producten als oortjes voor gehoorapparaten en dergelijke. Ook is deze 
techniek geschikt voor het maken van bijvoorbeeld sierraden.  
 
Het gemeenschappelijke probleem van alle RM-processen is het spanningsveld tussen 
bouwsnelheid en productkwaliteit. Deze factoren worden beide beïnvloed door de 



 13

toegepaste laagdikte in het productieproces. Wanneer de laagdikte kleiner is, zullen de 
producten accurater worden en de oppervlaktekwaliteit beter. De keerzijde van de medaille 
is de langere productietijd, doordat er meer laagjes moeten worden neergelegd. Dan wordt 
de toepassing minder commercieel aantrekkelijk. 

3.2.6 Concrete voorbeelden 
Uit voorgaande tekst bleek dat niet alle producten geschikt zijn voor RM-productie. 
Producten die wel geschikt zijn voor deze techniek zijn eigenlijk altijd producten in kleine 
oplagen zoals speciale medische apparatuur, producten voor de vliegtuig- en 
ruimtevaartindustrie, producten voor formule 1 racing, militaire producten en andere 
specialistische producten.  
 
Daarnaast zijn producten als prothesen en dergelijke geschikt voor RM-productie, omdat ze 
in een kleine oplage (1) moeten worden gemaakt.   
Ook hebben aangepaste massaproducten veel potentie om geproduceerd te worden met 
RM. Hierbij kan worden gedacht aan een muis die aangepast is aan de handpalm van de 
gebruiker, of een brilmontuur welke aangepast is aan het hoofd van de gebruiker. 
 
Een afbakening vindt nu plaats, om te identificeren om welke potentiële producten het gaat. 
  

- producten in kleine oplagen 
- producten van beperkte grootte 
- complexe productvormen 
- producten die op andere manieren niet geproduceerd kunnen worden 

 
een niveau dieper: 

- machineonderdelen 
- gespecialiseerde, aangepaste producten (personalisering, customization) 
- behuizingen 

 
concreet: 

- individuele ergonomische producten zoals bijvoorbeeld prothesen, schoenen, brillen, 
hoofdtelefoons, helmen en beademingskapjes. 

- productbehuizingen 
- machinebehuizingen 
- productonderdelen 
- machineonderdelen 
- kunstvoorwerpen 

 
Hiermee is voor een deel ingekaderd welke RM-producten interessant zouden kunnen zijn 
voor texturering. Een aantal kanttekeningen moet hierbij worden geplaatst. Men kan zich 
afvragen waarom machineonderdelen voorzien zouden moeten worden van textuur. Steeds 
meer wordt uiterlijk aan de binnenkant van een machine ook belangrijk. Een voorbeeld 
hierin is wanneer doorzichtige behuizingen worden toegepast om de werking van een 
machine te verduidelijken. Daarnaast kan het zijn om een statussymbool te accentueren. 
Een voorbeeld is een doorzichtige behuizing van een computer (zie afbeelding 6). 
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Echter, als het textuur bedoeld is om een goede binding van een coating te realiseren, dan 
kan het ook nodig zijn om textuur toe te passen. Voor individuele ergonomische producten 
(bepaalde soorten prothesen) lijken texturen erg geschikt voor esthetische en haptische 
doeleinden.  

Afb. 6: doorzichtige behuizingen met een functie (bron: www.accoeurope.com & www.apple.com) 
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3.3 RM-producten vergeleken met conventionele producten 
 
Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van RM moet nader worden bekeken 
wat de verschillen en overeenkomsten met conventionele producten zijn.  

3.3.1 Mogelijkheden 
RM biedt eindeloze vormmogelijkheden binnen een bepaalde afmeting die door de 
productiemachine vast ligt. Hierdoor zijn kunnen er producten worden gerealiseerd die niet 
of nauwelijks mogelijk zijn bij conventionele productietechnieken.  
 

 
 
 
 
Door de enorme ongebonden geometrische vormvrijheid is het mogelijk om producten die 
eerder uit meerdere onderdelen moesten worden gemaakt, nu in een keer te printen. 
Daardoor worden het aantal parts in een assembly verkleind, waardoor eindproducten 
goedkoper kunnen worden geproduceerd.  
 
Daarnaast is het zo dat RM producten snel kunnen worden verwezenlijkt vanuit 3D CAD, 
doordat er geen matrijzen of andere productgebonden gereedschappen nodig zijn. Daardoor 
kunnen producten ook in kleine oplagen op de markt worden gebracht.  
 
Reverse Engineering is een techniek waarbij een reeds bestaand prototype kan worden 
ingescanned door een 3D scan techniek. Daarmee wordt een CAD model verkregen van het 
product, wat vervolgens kan worden bewerkt. Het model is vervolgens klaar om te worden 
geprint. Zo kunnen nagenoeg exacte kopieën worden gemaakt van bestaande modellen.   

Afb. 7: complexe vorm gerealiseerd met zcorp 3D printer (bron: www.zcorp.com) 
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RM biedt de moegelijkheid om losse delen in elkaar te printen. Zo kan bijvoorbeeld een 
ketting of een kogellager in elkaar worden geprint, waardoor assemblage achteraf niet meer 
noodzakelijk is. Door de mogelijkheden die RM biedt kan bijvoorbeeld een werkend 
prototype van een stofzuiger in slechts 16 losse delen worden gefabriceerd (afbeelding 8). 
Doordat het aantal onderdelen in het product omlaag is gebracht is assemblage 
eenvoudiger, waardoor goedkoper kan worden geproduceerd. 

3.3.2 Beperkingen 
Doordat RM-producten in laagjes worden opgebouwd is er een spanningsveld tussen 
kwaliteit van producten en kwantiteit van producten. Hoe dunner de laagjes, hoe beter de 
oppervlaktekwaliteit is van producten. De minimale dikte van de laagjes verschilt echter per 
RM-methode. Bovendien neemt de productietijd door dunnere laagjes toe. Hierdoor wordt 
RM financieel minder aantrekkelijk. Door de laagjes te verdikken zal de productietijd 
afnemen, maar treed een ander fenomeen sterker op: staircasing. Staircasing manifesteert 
zich in lijnen op het productoppervlak doordat de laagjes zichtbaar worden. Een voorbeeld 
hiervan is weergegeven in afbeelding 9. 
 

 
 
 
 

Afb. 8: SLS geproduceerde stofzuiger (bron: www.eos.info) 

Afb. 9: Staircasing (bron: http://home.att.net) 
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De laagjes geven een benadering van de ideale vorm. Een simulatie van dit probleem is 
weergegeven in afbeelding 10. 
 

 
 
 
 
Wanneer in een product flauwe bochten zitten die liggen in het bouwvlak (horizontaal) van 
de machine, zal deze staircasing duidelijk aanwezig zijn bij dikkere bouwlagen. Om dit te 
verhullen zijn verschillende methoden ontwikkeld: het toepassen van nabewerking en 
texturen.  

Afb. 10: Simulatie van staircasing (bron:zie referentie 5) 
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3.4 RM oppervlaktekwaliteit 
 
De Staircasing die zich manifesteert bij RM-producten is een probleem wat op diverse 
manieren kan worden opgelost. Tot voor kort werd staircasing alleen achteraf “opgelost” 
door middel van nabewerking. Dit proces dat na productie plaats vindt is een kostbare 
aangelegenheid omdat het vooral om handwerk gaat. Daarnaast kunnen er een aantal 
maatregelen worden getroffen die alvorens het productie proces start worden uitgevoerd. 
Dit zijn onder andere het textureren van STL modellen. Een STL model is het 3D CAD model 
van het te produceren object.  

3.4.1 Nabewerking 
Per RM-techniek verschilt de afwerkingmethode. Zoals eerder gezegd moeten van een 
geproduceerd FDM product eventuele ondersteuningen worden weggehaald. Om een 
gladder productoppervlak te krijgen kan het product worden geschuurd. Bij een complex 
product is het dit een ingreep die veel tijd kan kosten. Na het schuren kan het product 
eventueel afgewerkt worden met een coating. 
 
Producten die gemaakt zijn met de SLA methoden behoeven in principe geen nabewerking 
zoals schuren, trommelen of polijsten, daar ze reeds voldoende oppervlaktekwaliteit 
hebben. Wel moeten eventuele ondersteuningen nog worden weggebroken.  
 
SLS producten worden na productie in een straalcabine met glasparels ontdaan van het 
losse poeder. Nabewerking van SLS producten is noodzakelijk, omdat de oppervlakte nog 
ruw is. Indien er geen nabewerking wordt toegepast, worden producten snel vuil. Daarnaast 
is SLS materiaal hygroscopisch, wat inhoudt dat het water aantrekt. Door invloed van water 
kunnen eigenschappen als sterkte en stijfheid veranderen. Om dat te voorkomen worden 
producten vaak voorzien van een coating. Enerzijds zorgt de coating voor een 
beschermende laag die makkelijker schoon te houden is. Anderzijds zorgt de coating voor 
een deel van de staircase-verhulling. Doordat de coating dik is heeft hij een vullend 
vermogen, en kan zo kleine oneffenheden afvlakken. Daarnaast kan met een coating een 
zeer fijne textuur op het oppervlak aangebracht worden. Wanneer een coating in combinatie 
met een aangebracht textuur wordt toegepast, dan kan een mooie oppervlakteafwerking 
worden bereikt. Door toepassing van textuur hechten coatings beter op het oppervlak. 
Daardoor vult de coating het textuur op, en worden bovendien zakkers/lopers op het 
product voorkomen.  
 
Bij TNO wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van twee verschillende coatings: 
organische coating en metallische coating. De organische coating is een 2K coating. 
Gebruikt worden een acryl, een epoxy en een polyurethaan coating. De metallische coating 
wordt toegepast om producten te versterken. De coating vormt een laagje om het product 
van 0,1 mm. Eventueel kan het product daarna nog worden gegalvaniseerd. Door deze 
technieken neemt de gemiddelde buigstijfheid tot 300% toe vergeleken met het originele 
RM product. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in afbeelding 11. 
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Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het poedercoaten van producten. Na het toepassen 
van de metallische coating is het mogelijk om producten te poedercoaten. Dit kan op twee 
manieren: spuiten of dompelen. Bij het spuiten van de poedercoating wordt een negatief 
geladen spuitmond gebruikt. De coatingdeeltjes trekken daardoor vanzelf naar het product, 
dat geaard is. Het poeder wordt naar de plekken getrokken waar de (isolerende) laag het 
dunste is. Hierdoor ontstaat een zeer gelijkmatige poederlaag. Nadien wordt het product 
verhit in een oven om de poederlaag in het oorspronkelijke oppervlak vast te smelten. Het 
risico van dit proces is dat niet altijd alle details (kunnen) worden bereikt. Daarom wordt 
ook wel de dompel methode toegepast. Voor het poedercoaten moet het product worden 
verwarmd tot een temperatuur van ongeveer 140 graden. Vervolgens wordt het product 
ondergedompeld in een gefluïdiseerd poederbad. Het poeder slaat neer op het product, 
waardoor een regelmatige coating-dikte ontstaat. Dit proces is goed te automatiseren. 
 
Er zijn proeven gaande waarbij producten nadat ze zijn gecoat worden getrommeld: dual 
finishing. Met verschillende proeven is onderzocht wat de korrelgrootte voor effect heeft op 
de textuur van een product. Het trommelen van producten lijkt goed te werken bij 
eenvoudige vormen, maar is geen oplossing voor alle producten. Vooral moeilijk bereikbare 
plaatsen krijgen geen betere oppervlaktekwaliteit. Een ander nadeel van trommelen is dat 
details ook worden getrommeld, waardoor deze kunnen verdwijnen. Bovendien kunnen 
maattoleranties veranderen, doordat het product kleiner wordt. 
 
Verdere nabewerking wordt in principe niet toegepast. Hierdoor worden hoge productkosten 
vermeden, omdat nabewerking vaak een tijdrovende klus is.  

Afb. 11: metallische coating op SLS product 
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3.4.2 Texturen 
Texturen kunnen de laagsgewijze opbouw van producten verhullen doordat ze het oppervlak 
op een gecontroleerde manier grover maken. Hierdoor vallen de laagjes (staircasing) weg in 
de textuur. Laagverhulling is niet de enige reden om texturen toe te passen. Er is vraag 
naar toepassing van texturen om producten een andere “huid” mee te kunnen geven dan 
het standaard gladde oppervlak. Toepassing van texturen kunnen verschillende redenen 
hebben. De toepassingsgebieden zijn onder andere; 

• Medisch, om aangroei van bot of weefsel te stimuleren 
• Artistiek, om esthetische redenen 
• Haptisch, om de manier waarop iets aan voelt te verbeteren 
• Cosmetisch, om laagsgewijze opbouw te verhullen 
• Warmtebeheersing, om beter te kunnen koelen door een groter oppervlak 
• Verbindingstechnieken, om hechting te realiseren (coating, klittenband) 
• Virtual reality (kunnen zien of zelfs voelen van textuur op CAD-modellen) 

 
Texturen zijn belangrijk voor de ervaring van de gebruiker met een product. Vormgeving is 
een aspect hierin, maar toepassing van materialen en texturen zijn ook zeer belangrijk voor 
de beleving van een gebruiker bij een product. Mede de textuur bepaalt het 
reflectievermogen van een product. Een auto als geheel kan een heel goedkope indruk 
krijgen als het dashboard van een glanzend en glad kunststof wordt gemaakt. Wordt 
datzelfde dashboard wordt voorzien van een textuur en een coating die het een matte 
uitstraling geeft en rubberachtig aanvoelt, dan verandert de beleving van de gebruiker op 
positieve wijze.  
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4. Texturen 
 
Producteigenschappen zoals materiaal, geometrie en kleur hebben veel invloed op de  
uitstraling van een product. Textuur, een van de meest subtiele ontwerpelementen, is 
daarbij ook zeer belangrijk. Wim Muller noemt texturen in zijn boek Vormgeven1 

 
“een minimale aanwezigheid van een derde dimensie in een overwegend tweedimensionaal 
vlak; textuur ervaren we door subtiele licht-donker verschillen van aangelichte 
vormeenheidjes die zich aan het oppervlak bevinden.”  
 
Hierdoor kunnen op het oog vlakke oppervlakken door een reliëf toch als plastisch worden 
ervaren.  
 
Consumenten zien een getextureerd product als duurzaam, waardevol en kwalitatief. 
Bovendien kan een textuur herkenning teweegbrengen bij de consument. Daarom is het 
belangrijk voor ontwerpers om te ontwerpen met texturen, in plaats van het toevoegen van 
een textuur als het productontwerp reeds is gerealiseerd. Door de vormvrijheid van RM zijn 
er ongekend veel mogelijkheden wat betreft textuurtoepassingen. 
 

4.1 Conventionele producten en texturen 
 
Structuren en texturen worden niet altijd met een reden toegepast. Veel oppervlakten 
hebben een textuur, maar slechts een gedeelte ervan is doelmatig aangebracht.  
Textuur is daarom te verdelen in twee groepen: toevallige textuur en bewust 
aangebrachte textuur.  

4.1.1 Toevallige textuur 
De oppervlaktegesteldheid van een product is enerzijds afhankelijk van het materiaal en 
anderzijds afhankelijk van de toegepaste bewerkingstechniek. De voor de 
bewerkingstechniek gebruikte gereedschappen laten hun sporen na in het materiaal; en zijn 
daardoor als textuur zichtbaar. Gietproducten worden gekenmerkt door het materiaal 
waarvan ze zijn gemaakt. Ook de oppervlaktekwaliteit van de matrijs is echter bepalend 
voor de oppervlaktekwaliteit van het product. Ook de manier van gieten is bepalend voor de 
oppervlaktekwaliteit. Misgietsels ontstaan wanneer lucht op plekken in wordt gesloten direct 
aan het oppervlak. Ook kan textuur ontstaan door kristalvorming van het materiaal, of zelfs 
door krimp, waardoor er kleine scheurtjes ontstaan. Vaak is er dus ook sprake van een 
onbedoeld effect, wat naderhand moet worden bijgewerkt om het gewenste resultaat te 
krijgen. Hiervan is ook sprake bij RM-producten: staircasing. Dit is de onbedoelde textuur 
die ontstaat door de laagsgewijze opbouw. Vaak wordt bij afwerking van een product op een 
gecontroleerde manier een textuur toegevoegd om de visuele en tactiele eigenschappen te 
realiseren. 
Daarnaast is het zo dat (onbedoelde) texturen kunnen ontstaan door gebruik of slijtage of 
corrosie. Nieuw en ongeschonden RVS heeft een andere structuur dan RVS dat 10 jaar als 
keukenblad heeft gediend. Hierdoor kan corrosie plaatsvinden, waardoor de textuur en zelfs 
de kleur verandert.  
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4.1.2 Bewust aangebrachte textuur 
Voorbeelden van texturen die aangebracht zijn om esthetische redenen zijn vaak op 
kunststof voorwerpen te vinden. Omdat een onbewerkte matrijs glad is van binnen levert 
deze bij productie ook hoogglanzende producten op. Door toepassing van een fijne textuur 
krijgen producten een matte textuur.  
 
Texturen verschillen vooral in ruwheidswaarden en structuur, afhankelijk van onder andere 
het materiaal waarop ze worden toegepast. Zo zijn texturen voor computermonitoren heel 
anders dan de texturen voor de computerkasten, doordat monitorbehuizingen van kunststof 
zijn en de kasten van plaatstaal. De texturen zijn dan ook op verschillende manieren 
aangebracht. Maar ook onderling in kunststoffen kunnen texturen verschillen.  
 
Texturen worden veel toegepast in de auto-industrie, om het interieur esthetisch te 
verbeteren, maar ook om lichtverstrooiing te realiseren op oppervlakten die anders 
spiegelend zouden zijn. Spiegelende oppervlaktes kunnen in auto’s storend zijn wanneer er 
zonlicht op valt en kan zelfs gevaarlijke situaties opleveren.  
Het toepassen van texturen kan een oplossing zijn wanneer een object een herkenning bij 
de gebruiker teweeg moet brengen. Zo kunnen texturen worden toegepast op knoppen die 
bedienbaar moeten zijn zonder dat men zijn blik van de weg af keert. Knoppen kunnen 
beter worden gevonden en onderscheiden door toepassing van textuur, doordat er een 
tactiele waarde aan het oppervlak wordt toegekend. Bij visueel beperkte mensen zoals 
ouderen en blinden kunnen toepassingen van textuur tevens waarde toevoegen. Hierbij kan 
ook gedacht worden aan braille.  
Tevens kan de grip op een oppervlak worden verbeterd. Denk aan het stuur van een auto, 
of de handvaten aan het dak. Ook kan door een specifieke toepassing van een textuur op 
een autoband kan water snel en efficiënt worden afgevoerd, waardoor grip wordt verbeterd. 
 
Daarnaast worden texturen veel toegepast in de grafische industrie en bij 3D animaties. 
Kanttekening die daarbij moet worden gemaakt is dat hierbij texturen slechts een illusie 
zijn, en geen daadwerkelijke textuur met een hoogteverschil in het oppervlak. Het textuur 
wordt als afbeelding op een oppervlak geplakt zonder dat er daadwerkelijk vorm in het 
oppervlak wordt aangepast.  
 
Texturen vergroten oppervlaktes, waardoor warmte beter kan worden afgevoerd. Daarnaast 
kan door het grotere oppervlak meer hechting worden gerealiseerd met vloeistoffen (lijm, 
coating) en weefsel. Het wordt dan ook veel toegepast in medisch gebied.  
 
In de spuitgiet-industrie worden texturen veel 
toegepast om fouten in het oppervlak van een 
matrijs te verhullen. Fouten kunnen ontstaan door 
een plotselinge verdikking van een wand 
(bijvoorbeeld door het toepassen van ribben), 
waardoor “sink-marks” ontstaan (zie afbeelding 12). 
Dit is te zien in de afbeelding hier naast. Het 
verdoezelen van deze sink-marks is mogelijk doordat het toegepaste textuur zorgt voor een 
verstrooiing van het licht, waardoor oppervlakteonregelmatigheden worden verdoezeld. Ook 
een coating kan hierbij worden toegepast, zowel zonder textuur als aanvulling op een 
textuur. de coating kan zorgen voor een zeer fijne textuur die met andere technieken zeer 
moeilijk of zelfs niet te realiseren is.  
 
De verstrooiing van licht aan het oppervlak heeft ook een effect op de door de mens 
waargenomen omvang van een product. Een textuur verzacht de vlakbegrenzingen in een 

Afb. 12: Sinkmark 
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productvorm, doordat scherpe vlakdoorsnijdingslijnen in een soort overgangsgebied komen 
te liggen. Daardoor kan een product kleiner lijken dan daadwerkelijk het geval is.  
 
Door middel van texturen en coatings kan materialiteit worden gearticuleerd. Dit kan zowel 
visueel zijn: glazend versus dof, scherp versus wazig en grof versus fijn. In tactiele zin kan 
dit door tegenstellingen tussen hard en zacht, glad en stroef en koud en warm.  

4.1.3 Technieken 
 
Texturen zijn te vinden op muren, door bijvoorbeeld een behang, structuurverf of een 
sierpleister. De structuur in een sierpleister wordt aangebracht met een schuurspaan. Een 
relatief nieuwe techniek die veel worden toegepast is spackspuiten. Hierbij wordt een 
textuur op een muur aangebracht door middel van een spuitmachine.  
 

 
 
 
Texturen worden tevens veel toegepast op 
consumentenproducten. Vaak zijn dit gedefinieerde 
texturen die voor de consument een herkenning teweeg 
brengen. In spuitgiet-matrijzen kunnen texturen op een 
aantal manieren aangebracht worden. Een daarvan is 
het etsen van matrijzen. De matrijs wordt eerst aan de 
binnenkant van een bepaalde textuur patroon voorzien. 
Dit patroon kan worden neergezet in de vorm van inkt, 
verf of wax. Vervolgens wordt dit patroon door 
chemicaliën behandeld, om de textuurprint te 
verharden. Als de print hard genoeg is wordt de matrijs 
bloot gesteld aan corrosieve chemicaliën die op de onbeschermde plekken het staal van de 
matrijs weg etsen. Dit is een manier om op een gecontroleerde manier een textuur te 
realiseren. Een andere techniek om dit te doen is laser texturing. Hierbij pulseert een laser 
over een oppervlak, en maakt daarbij kleine kraters volgens een van tevoren vastgelegd 
patroon. Deze techniek wordt veelal losgelaten op rolwalsen. Grove structuren op rechte 
oppervlakken worden veelal aangebracht door deze te walsen tussen twee getextureerde 
rollen. 
 
Ook worden technieken als EDM (electrical discharge machining) toegepast. Deze techniek 
die in de volksmond vaak ‘vonken’ heet, gebruikt vonken om metaal plaatselijk te 
verwijderen. Hierdoor kunnen onder andere fijne korreltexturen worden gerealiseerd. Een 
andere manier voor het maken van fijne structuren is In-mould decoration. Dit is een 
techniek waarbij een folie dat van tevoren is bedrukt met een textuur in de matrijs wordt 
gelegd. De matrijs sluit en het spuitgiet-proces vindt plaats. De aanwezige kunststof in de 
matrijs smelt vast aan het folie, waardoor een stevige hechting ontstaat. Daarnaast worden 
fijne texturen vaak aangebracht door middel van zandstralen van oppervlakten. 
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4.1.4 Materialen 
Texturen zijn van oorsprong geen losstaand of toegepast gegeven. Ze ontstaan vaak door 
toepassing van materialen. De eigenschappen van deze materialen bepalen de structuur van 
het oppervlak. Ondanks het feit dat voor RM een beperkt aantal materialen wordt gebruikt, 
is het textuurgebruik bij RM producten niet beperkt. Dit komt doordat texturen kunnen 
worden geprint die karakteristiek zijn voor andere materialen. Door toevoeging van een 
coating kan dit karakteristieke aspect worden benadrukt. Hierdoor kan een verschijnsel op 
treden dat ontmaterialisering heet. Dit verschijnsel komt het meeste voor bij producten die 
van kunststof zijn, maar welke een ander materiaal voor moeten stellen. Hierbij kan 
gedacht worden aan kunststof paaltjes met een houtnerftextuur, of de zogenaamde “rieten” 
stoel van kunststof, waar met kleur en textuur de indruk is gewekt dat het gaat om een 
ambachtelijk, natuurlijk product (afbeelding 13).  
 
 

 
 

Afb. 13: kunststof rieten stoel (bron: http://www.tuintafel.com) 
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4.2 RM producten en texturen 
 
Beperkingen van RM-producten zijn reeds genoemd. Een van deze beperkingen, staircasing, 
kan worden opgelost door het toepassen van texturen en nabewerking. Nabewerking is een 
kostbare zaak, waardoor texturen in veel gevallen een aangewezen oplossing lijken te zijn 
voor staircasing.  
 

 
 
 
 
Het toepassen van deze texturen wordt beperkt door een probleem. Dit probleem dat bij 3D 
CAD modellen en textuurtoepassingen optreedt, is tweeledig: 
 

- Het creëren van geometrische relaties tussen een textuur en het product als totaal. 
Op dieper niveau betekent dit de relatie tussen textuurelementen onderling en 
oppervlaktedelen van het product.  

- Het toepassen en opslaan van deze texturen op producten, zonder dat het model 
onhandelbaar wordt, zowel voor CAD computer als de productiemachine. (het 
toevoegen van 3D texturen op een 3D model brengt een groot datavolume met zich 
mee). 

 
Voorheen waren deze problemen er niet, omdat texturen niet softwarematig werden 
aangebracht op producten, maar hardwarematig. Ontwikkelingen in rekenkracht van 
computers zal echter op den duur voldoende zijn om ook alle mogelijke texturen aan te 
brengen in een CAD-model. Nu moet er echter worden beperkt tot texturen met een zo min 
mogelijk aantal driehoeken. Dit kan worden bereikt door textuurelementen niet zo zeer in 
mindere mate toe te passen, maar het aantal driehoeken in de elementen zo laag mogelijk 
te houden. Eventueel kan dit aantal driehoeken omhoog worden gebracht, naar mate men 
meer rekentijd in acht neemt.  
 

Afb. 14: staircasing (bron: www.3lance.nl) 
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4.2.1 Texturen voor RM producten 
 
Het realiseren van texturen is aan een aantal stappen uit te splitsen. Allereerst moet worden 
gekeken aan welke technische eisen texturen moeten voldoen, waarnaar kan worden 
gekeken hoe ze daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. 
 
Texturen onderscheiden zich vooral van elkaar in vorm en hoogte/diepte verhouding. Om 
het onderzoek op realistische wijze uit te voeren moet het geheel worden ingekaderd.  
 
Texturen zijn er in alle vormen en maten. Echter, meest van deze texturen zijn 
oppervlakkig. Dit is zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld.  
 

 
 
 

 
Producenten van matrijzen, zoals Mold-tech, leveren vooral matrijzen af met standaard 
texturen. Dit zijn vaak zeer fijne texturen die bijvoorbeeld op kunststof behuizingen van 
pc’s, telefoons en andere electronische producten worden gezet. Deze texturen zijn multi-
toepasbaar en brengen geen specifieke herkenning of emotie teweeg bij consumenten. Ze 
zijn vooral bedoeld om glanzende oppervlakken te voorkomen.  
 
Deze texturen zijn niet geschikt voor toepassing bij RM-texturing. De texturen zijn te fijn 
om te kunnen worden geprint, en zullen daarom niet de staircasing kunnen verhullen. Dit 
soort texturen kunnen wel op RM producten worden gemaakt door middel van het 

Afb. 15: texturen van Mold-tech 
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aanbrengen van een verf of een coating. Deze moet via een spuitproces worden 
aangebracht, waarbij er onder lage druk kleine verfdruppeltjes worden “gesproeid”. Door de 
druk op te voeren kan de verf verder worden verneveld, waardoor textuur fijner wordt. 
 
In dit onderzoek gaat het echter om de toepassing van texturen die worden aangebracht op 
een *.STL Cad-file. In zijn artikel Assesment of surface quality on textured FDM prototypes5 
noemt Armillotta een minimum aantal van 5 lagen wat nodig is om texturen succesvol te 
maken. Aangeraden wordt om de textuurelementen niet < 1mm te maken, omdat ze dan 
wegvallen. Een minimaal aspect ratio van 0,3-0,4 wordt aangeraden. De maximale breedte 
van een textuur element bij een hoogte van 1 mm is dus ongeveer 3 mm. Deze gegevens 
gelden voor een FDM printer. Met een SLS is een hoger detail te bereiken, echter zullen 
deze regels niet erg veranderen. 
 

 
 
 
Daarnaast is het aantal driehoeken in het STL model van zeer grote invloed op de uitstraling 
van een textuur. Om acceptabele texturen te krijgen dienen de driehoeken in het STL model 
veel kleiner te zijn de textuurelementen. Aan de andere kant moet het aantal driehoeken in 
het model beperkt blijven, om het model handelbaar te houden. Ook het slicen (het in 
laagjes snijden van het model, voordat het naar de productiemachine kan worden gestuurd) 
verloopt moeilijker naarmate het aantal driehoeken hoger wordt. Onderzoek van Armillotta 
toont tevens aan dat het aantal driehoeken van groot belang is voor de interpretatie van 
texturen. Zie daarvoor onderstaande afbeelding 17. 

Afb. 16: Textuur (bron: zie referentie 5) 
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Hieruit blijkt dat als de lengte van de driehoeken in het STL niet groter dan 1/5 van het 
textuur element is, het textuur als zodanig herkend blijft.  
 
Met deze vuistregels in acht genomen is een succesvol textuur nog niet verzekerd. De 
oriëntatie van het object in de productiemachine is van zeer grote invloed op het textuur. 
Om deze invloed te onderzoeken zijn twee getextureerde modellen geprint op de EOS P380 
SLS machine.  
 
 

        
 
 

Afb. 17: Mesh van een textuur (bron: zie referentie 5) 

Afb. 18: Twee modellen, geprint in verschillende oriëntatie. 
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De boven en onderkant van dit model zijn met dezelfde displacement map getextureerd. 
Toch geeft dit een verschillend effect. Omdat de eerste laag van de onderkant niet aan een 
andere laag wordt gesinterd, geeft dit een vertroebeld beeld van het textuur. De bovenste 
laag van het blokje is gesinterd aan de onderliggende laag, en kan daardoor scherp blijven. 
Boven en onderkant geven dus een verschillend beeld. De zijkanten geven overwegend 
hetzelfde beeld, afhankelijk van de poederkwaliteit. Is deze goed, dan zullen de zijden 
nagenoeg gelijk zijn. Is het poeder van lagere kwaliteit, dan treedt orange skin ook bij 
getextureerde producten op. Het verschil tussen de zijkanten en boven/onderkant is groot. 
Boven en onderkant worden gedetailleerder weergegeven dan de zijkanten: door staircasing 
vallen zeer kleine details aan de zijkant deels weg. 
 
Het soort productiemachine is van belang voor de kwaliteit van het textuur. de eerder 
besproken technieken (FDM, SLA en SLS) bieden allen verschillende mogelijkheden voor 
implementatie van texturen op oppervlakken. Echter dient hier een kanttekening bij te 
worden geplaatst. FDM is minder geschikt om een getextureerd product te printen, omdat 
er gebruik wordt gemaakt van ondersteuningen, die de textuur kunnen beschadigen. Ook 
SLA maakt gebruik van ondersteuningen. SLS techniek maakt geen gebruik van 
ondersteuningen, waardoor deze als meest geschikte techniek in aanmerking komt. Wel is 
het zo dat texturen bij SLA meer detail zouden kunnen weergeven, omdat de stapgrootte bij 
SLA kleiner is.  
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4.2.2 Toepassing van macrotexturen 
Voor het aanbrengen van texturen op een oppervlak is software ontwikkeld door TNO: 
Macrotextures. Deze software bevindt zich nu nog in een fase waarin veel getest en 
uitgeprobeerd moet worden en de mogelijkheden zijn nog beperkt. Het proces deelt zich 
idealiter op in een aantal stappen: 
 

- Er moet een STL-model aanwezig van het product waar texturen op aan moeten 
worden gebracht. In principe mag dit CAD model alle vormen hebben, inclusief 
dubbel gekromde oppervlakten.  

- Er moet een STL-model aanwezig zijn van het te plaatsen textuurelement, Dit 
element moet een oriëntatievector hebben, waardoor de positie van het element ten 
opzichte van het product kan worden bepaald.  

- Met het ontwikkelde programma zijn beide elementen te koppelen. Eerst moeten de 
te bekleden zijden worden aangegeven. Er kan vervolgens een methode voor 
plaatsing worden aangegeven, bijvoorbeeld willekeurige plaatsing van elementen, 
volgens een raster, of plaatsing van de elementen op knooppunten in de mesh. 
Indien gebruik wordt gemaakt van de laatste methode, dan kan het noodzakelijk zijn 
om het STL model van het product te remeshen, zodat knooppunten evenredig over 
de oppervlakte worden verspreid. Het programma berekent vervolgens waar de 
textuurelementen moeten worden geplaatst. Ook wordt de normaalvector 
weergegeven. Zo kan het textuur in de goede richting op de goede plaats worden 
gezet.  

- Het product met aangebrachte texturen kan worden opgeslagen als STL model, 
waarna het kan worden gesliced en worden geprint.  

 
Voordelen van deze methode zijn dat een exacte textuurvorm kan worden gerealiseerd, 
doordat de geometrie van het textuurelement vast wordt gelegd. Ook kunnen met deze 
methoden gemakkelijk texturen worden neergezet op een product waarmee 
bindingsmogelijkheden worden gecreëerd voor onder andere medische toepassingen. 
Nadeel van deze methode is dat het relatief veel rekenkracht kost, doordat kleine 
textuuronderdelen moeten worden geplaatst op een oppervlak. Daarbij komt dat de 
verdeling van deze textuurelementen moeilijk te bepalen is, waardoor onregelmatigheden in 
het oppervlak ontstaan. Ook kunnen textuuraansluitingen tussen verschillende vlakken 
moeilijkheden opleveren. 
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4.2.3 Toepassing van displacement mapping 
Een andere methode om texturen op een product te zetten is displacement mapping. Bij 
deze methode wordt een afbeelding van een 2D textuur op een product geprojecteerd 
volgens een aan te geven richting/methode. Door vervolgens een displacement mapper toe 
te passen, kan plaatselijk het oppervlak worden verhoogd of verlaagd ten opzichte van de 
normaalvector. Dit wordt bepaald door de grijswaarden in het toegepaste 2D textuur. 
Zwarte delen in dit textuur komen sterk omhoog, in witte delen blijft het oppervlak gelijk. 
Grijswaarden worden op soortgelijke schaal displaced.  
 
We gebruiken de displacementmap weergegeven in afbeelding 18. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit levert dit het volgende resultaat: 
 

 

 
 
 

 
De zwarte delen worden met een factor 1x naar buiten geplaatst. De witte delen worden 
niet naar buiten geplaatst. Alle grijswaarden die daar tussenin liggen worden evenredig 
verplaatst. Afhankelijk van het aantal driehoeken in de CAD file wordt de displacement van 
de afbeelding scherp of onscherp.  
 
 
In onderstaande afbeelding is links te zien wat er gebeurt bij bump-mapping. Bij die 
methode wordt de illusie gewekt dat het bolletje een textuur heeft. Dat is niet daadwerkelijk 
zo, wanneer deze bol zou worden gemaakt met RM krijgt met een gladde bol. Rechts laat 

Afb. 18: Displacementmap 

Afb. 19:  displaced oppervlak door middel van displacement map 
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zien wat er in het geval van displacement mapping gebeurt. Hier wordt daadwerkelijk het 
oppervlak aangepast. Hoe meer driehoeken in een oppervlak, hoe mooier het resultaat. 
Daarom vindt vaak eerst een proces plaats wat tessellation wordt genoemd. De bestaande 
driehoeken worden in meerdere driehoeken verdeeld. Het aantal driehoeken dat moet 
worden bereikt kan worden aangegeven. Daarna kan het daadwerkelijke displacement 
mapping plaats vinden.  
 

 
 
 

 
Beide technieken om textuur te realiseren (macrotexturen en displacement mapping) zijn 
duidelijk van elkaar te onderscheiden. Displacement mapping is te vergelijken met een bas-
reliëf, waarbij het reliëf duidelijk aan de oppervlakte blijft. Macrotexturen zijn te vergelijken 
met haut-reliëf, waarbij er echt onderdelen uit het oppervlak komen. Ook zijn bij 
macrotexturen ondersnijdingen (overhangende delen) mogelijk.  
 
Voordelen van displacement mapping ten opzichte van macro texture is dat dit minder 
computerrekenkracht vraagt. Dit komt doordat de bestaande mesh wordt aangepast, in 
tegenstelling tot macro texture, waar extra meshes op de mesh van het product worden 
geplaatst. Bovendien hoeft de computer niet uit te rekenen waar textuur elementen 
geplaatst gaan worden, omdat dit reeds door de textuurmap is bepaald. Nadeel van 
displacement mapping is dat randen van de textuurmap niet altijd goed op elkaar 
aansluiten, waardoor texturen niet altijd geheel doorlopen over het productoppervlak. 
Oppervlakte kan worden vergroot door displacement mapping, maar in mindere mate dan 
bij toepassing van macro texturen. 
 
Met displacement mapping kunnen geen ondersnijdingen worden gemaakt binnen de 
textuur. Dit komt doordat de displacement map slechts twee dimensionale informatie bevat. 
Displacement mapping lijkt daardoor vooral toepasbaar voor artistieke, cosmetische en 
haptische toepassing van texturen. Texturen hiervoor zijn bij RM echter nog zeer minimaal 
toegepast. Verder onderzoek naar welke texturen toepasbaar zijn is daarom gewenst.  
 
 
Tot op heden zijn er alleen op experimentele wijze een aantal macrotexturen op 
oppervlakten van 3D CAD modellen gezet, mede doordat de software nog niet meer toe 

Afb. 20: bump mapping (links) versus displacement mapping (rechts) 
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laat. Er is vooral met macro textuur elementen gewerkt. Deze elementen zijn op een 
oppervlakte geplaatst, maar raken elkaar niet, waardoor er een bindingsmogelijkheid 
ontstaat. Voorbeelden hiervan zijn te zien in onderstaande afbeelding.  
 

 
 
 
 
Macro texturen zijn vooral geschikt voor medische toepassingen, warmtebeheersing en 
eventueel verbindingstechnieken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ondersnijdingen van 
macrotexturen, die hechting mogelijk maken. Dit draagt bij aan de bindingsmogelijkheden 
van andere materialen. In onderstaande afbeelding is een doorsnede van een 
oppervlaksstructuur weergegeven, welke zicht leent voor diverse bindingsmogelijkheden. 
Gedacht kan worden stimulering van aangroei van bot of weefsel aan de oppervlakte.  
 
 

 
 
 
 

Afb. 21: macrotexturen (bron: TNO) 

Afb. 22: macrotexturen met bindingsmogelijkheden 
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4.3 Texturen en de beleving van de consument 
 
Consumenten zijn kritisch wat betreft 
productafwerking. Texturen kunnen daarom 
van dienst zijn, omdat ze de 
oppervlaktekwaliteit van een product letterlijk 
en figuurlijk een extra dimensie geven. 
Texturen kunnen de gebruiker aanwijzingen 
geven hoe iets gebruikt moet worden. Zo kan 
een bepaalde gebruikershandeling worden 
ontlokt. Wanneer men de textuur van een 
voorwerp wil voelen, moet men een tactiele 
‘flow’ veroorzaken door een hand te bewegen. 
Daarnaast brengt textuur, net als uiterlijk, een 
gevoelsmatige boodschap over. Iets dat zacht 
aanvoelt wordt anders behandeld dan iets dat 
metaalachtig voelt. Naast de met de tastzin 
verbonden beleving is er nog de visuele 
beleving van een product. Productvormgeving is daarbij een belangrijk aspect. Ook de 
texturering is daarbij van groot belang. Texturen zijn opgebouwd uit lijnen en hebben 
daarmee invloed op de uitstraling en de emotie die een product oproept. 
Texturen kunnen zowel visueel als tactiel worden ervaren. het overgrote deel van wat de 
mens aan informatie ontvangt is van visuele aard (60%). De rest van de informatie wordt 
auditief, tactiel, of via reuk of smaak ontvangen. 
Hoe beter een product zintuiglijk kloppend is, hoe duidelijker het bij de consument 
overkomt en hoe meer vertrouwen hij heeft in het product. Dit wordt extra versterkt als een 
product meerdere zintuigen aanspreekt. 

4.3.1 Kwalificatie 
Texturen zijn, net zoals smaak of iets mooi of lelijk is, moeilijk te kwalificeren met een 
standaard. Texturen roepen emoties op die door de een anders worden ervaren dan door de 
ander.  
 
Zoals eerder genoemd ontstaan door het toepassen van texturen soms 
ontmaterialiseringsverschijnselen. Zo kan kunststof aandoen als leer, hout of steen. Indien 
goed toe gepast, nemen gebruikers genoegen met deze visuele gelijkenis. Het dashboard 
van een auto is vaak voorzien van een notenhout print op kunststof. Het gros van de 
gebruikers lijkt dit niet erg te vinden, en is zelfs bereid extra te betalen voor deze “optie”. 
Andere voorbeelden zijn nepleer of kunststof palen met een houtprint erop. Producten 
waarvan consumenten niet accepteren dat ze worden “nagemaakt” zijn er ook: zo wordt 
een wijnglas van doorzichtig kunststof, dat ogenschijnlijk hetzelfde is als een glazen 
wijnglas over het algemeen niet op eenzelfde waarde beoordeeld. De gebruiker die het glas 
op tilt merkt dat het glas lichter en warmer is. Het verschil is levensgroot.  
 
Texturen kwalificeren is hachelijk. Wel is er een inschatting te maken hoe texturen worden 
beoordeeld door gebruikers. Door een lijst op te stellen van woorden die worden gebruikt 
om producten te kwalificeren, kan een inschatting worden gemaakt van de beleving van de 
gebruiker. Onderzoek heeft deze lijst reeds opgesteld (zie onderstaande tabel). Dit is 
gedaan door woorden te turven die ontwerpers vaak gebruiken om producten te beschrijven 
in kranten, bladen en boeken. De meest voorkomende woorden hebben voor samenstelling 
van de lijst gezorgd. Om de betekenis te verduidelijken zijn deze woorden aangevuld met 

Afb. 23: emoties in lijnen 
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hun tegenpool. Bovendien is de lijst verduidelijkt door woorden met ongeveer dezelfde 
betekenis te vervangen door een overkoepelend woord.  
 
 
 
Perception  Opposite 
Aggressive Passive 
Cheap Expensive 
Classic Trendy 
Clinical Friendly 
Clever Silly 
Common Exclusive 
Decorated Plain 
Delicate Rugged 
Disposable Lasting 
Dull Sexy 
Elegant Clumsy 
Extravagant Restrained 
Feminine Masculine 
Formal Informal 
Hand-made Mass-produced 
Honest Deceptive 
Humorous Serious 
Irritating Loveable 
Mature Youthful 
Nostalgic Futuristic 
 
Deze lijst dient als een database voor het textuurontwerp dat in het volgende hoofdstuk zal 
worden toegelicht.  
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5 Software 
 
Om texturen te realiseren op RM producten zijn er een aantal bestanddelen nodig:  

- het te textureren product  
- software (macrotextuur-software of displacement-software) 
- afhankelijk van de techniek en software: een macrotextuur of een displacement map 

 

5.1 Product 
Om de ontworpen texturen te presenteren is een basisvorm gekozen waarop alle texturen 
worden gezet. Deze basisvorm voldoet aan de volgende eisen: 
 

- hij moet tonen dat het textuur de staircasing kan verhullen 
- hij moet eenvoudig zijn en de aandacht van het textuur niet afleiden (het gaat 

immers om het tonen van het textuur) 
- hij moet geen problemen geven voor het daadwerkelijke 3d-printen 
- hij moet klein en compact zijn 

 
staircasing is vooral merkbaar op flauwe  bochten in het horizontale vlak aan de bovenkant. 
Daarom is er voor gekozen om een vorm te gebruiken met een flauwe bocht aan de 
bovenkant: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 24: Basisvorm 
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De uitgeslagen vorm (volgens Amerikaanse projectie) van deze basisvorm is als volgt: 
 
 

 
 
 

5.
2 Textuur in CAD: software 
 
De door TNO ontwikkelde software bestaat uit een deel software die macrotexturen kan 
plaatsen en een deel software waarbij gebruik wordt gemaakt van een displacement 
mapper.  

5.2.1 Macrotexturen 
Met deze software kan volgens een aangegeven patroon elementdeeltjes op een 
oppervlakte zetten. Deze elementdeeltjes zijn door de ontwerper zelf te bepalen. En dienen 
te worden ingevoerd in de software. De hoogte van een dergelijk textuurelement is 
bepalend voor de hoogte van het textuur. De zwarte pijl is een vector die de oriëntatie 
weergeeft van het element te opzichte van het oppervlak waarop hij geplaatst gaat worden 
neer. De vector wordt dus haaks op het raakvlak van het oppervlak van het product gezet.  
 
 

Afb. 25: Uitgeslagen vorm 
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Na invoering van het element in de database kan het te textureren product worden geladen 
in het programma. Vervolgens kan de te textureren oppervlakte op het product worden 
geselecteerd.  
 

 
 
 
 

Afb. 26: Textuurelement 

Afb. 27: Screenshot basisvorm 
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Uit het menu dat volgt na het aanklikken van “add textures” kan het gewenste 
textuurelement worden gekozen, waarnaar het eventueel nog kan worden geschaald.  
 

 
 
 
Vervolgens kan een “placement method” worden gekozen, waarmee de manier waarop 
textuurelementen op het oppervlak worden verdeeld kan worden bepaald.  
 

 
 
 

Afb. 28: Screenshot user interface 

Afb. 29: Screenshot user interface 
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- Projection in average direction is een optie waarbij er een gemiddelde richting wordt 
genomen, waarin vervolgens alle elementen worden geplaatst. Na het kiezen van 
deze optie kan nog worden gekozen in welke structuur de elementen worden 
geplaatst: 

 
 
 
- Bomb carpet is een methode waarbij elementen worden geplaatst vanuit 1 plek wat 

zich uit breidt tot het hele oppervlak is bezaaid. De elementen worden op de haaks 
op het raakvlak van de voor dat element bepaalde positie gezet, waardoor ze 
allemaal verschillende richtingen hebben. Dit is een iteratief proces, waarbij voor elk 
textuurelement apart de positie wordt berekend. Deze positie kan mede worden 
bepaald door een overshoot factor aan te geven. Dit is een factor die de ruimte 
tussen de elementen bepaalt.  

 
- Place on vertices is een van de meest simpele methoden om texturen te plaatsen. De 

elementen worden op hoeken neergezet van de driehoeken van de mesh. De 
elementen worden haaks op het raakvlak van die betrokken driehoek gezet.  

 
- Projection in X,Y or Z direction is een methode waarbij alle elementen in dezelfde 

richting worden geplaatst. Hierbij moet een keuze worden gemaakt tussen een X, Y 
of Z richting. Volgens een weer aan te geven structuur worden vervolgens de 
elementen neergezet. (zie daarvoor de afbeelding bij Projection in average 
direction). 

 
Door middel van deze projectie methodes is het mogelijk om producten te produceren als in  
afbeelding 31. 
 

 
 
 

Afb. 30: Plaatsingsmogelijkheden 

Afb. 31: geplaatste textuurelementen op basisvorm 
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Maar ook andere vormen zijn mogelijk 
 

 
 
 
 

Problemen die bij deze software optreden zijn de volgende: 
 

- de textuur kan van het getextureerde object aflopen 
- de textuur kan een slechte aansluiting hebben op het object 
- de textuur kan onregelmatigheden bevatten 
- de cad-file kan ongewenste groottes aannemen, waardoor het geheel onhandelbaar 

wordt.  
 
Dit zijn problemen die met de huidige software nog niet zijn opgelost, en tijdens het textuur 
ontwerp zal hier dan ook rekening mee gehouden moeten worden. Dit houdt in:  

- Geen complexe vormen hanteren, het aantal driehoeken zoveel mogelijk beperken. 
- Nabewerking in daarvoor geschikte software (het verwijderen van loszittende 

textuurelementen). 
- Geen hoge eisen stellen wat betreft de verdeling van textuurelementen. 

 
 

Afb. 32: Arena met toeschouwers 
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5.2.2 Displacement mapping 
Met deze software kan het oppervlak van een geometrie plaatselijk worden aangepast door 
middel van displacement maps. De hoogte van het textuur is variabel. De software werkt 
als volgt.  
 
De basisvorm wordt geopend in de software, en het te textureren oppervlak wordt 
geselecteerd.  
 

 
 
 
 

In het menu dat volgt na het aanklikken van “map texture” kan worden aangegeven welke 
displacement map moet worden gebruikt en hoe deze moet worden geprojecteerd op het 
product. Dit projecteren is zeer afhankelijk van de manier waarop een vorm wordt 
uitgeslagen. Wanneer bijvoorbeeld een bol zou worden getextureerd kan deze op 
verschillende manieren worden uitgeklapt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 33: Screenshot basisvorm met user interface 
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1. Planar: Een aanzicht van voor en een aanzicht van achter. Deze heeft tot gevolg dat 
er een vreemde vervorming aan de randen van de bol op treedt. Dit komt doordat de 
mesh daar vervormd wordt weergegeven. Wel is er slechts 1 snijlijn, die als een evenaar 
om de bol loopt 
 
 

 

 
2. Box: Een aanzicht vanaf 6 zijden, waardoor er 12 snijlijnen zijn op de bol waar het 
textuur elkaar tegen komt. Het textuur is wel zeer gelijkmatig verdeeld. 

  
3. Cylindrical: Een manier is om 1 aanzicht te maken van een bol die verticaal wordt 
opengesneden. Nadeel is dat aan de boven- en onderkant vervorming optreedt van het 
textuur, net zoals bij optie 1. 
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4. Cylindrical cap: een combinatie van optie 3 en 2 geeft relatief weinig vervorming, en 
relatief weinig naden waar het textuur elkaar tegenkomt.  

 

 
 

5. Spherical: een alternatief voor optie 3 waarbij de mesh regelmatig blijft verdeeld en 
een minimum aantal naden aanwezig is. Het verschil met Cilindrical in het geval van een 
bol is miniem. Bij andere productvormen kunnen er wel verschillen in de uitslag van de 
bol zijn. 
 
 

 
 
  
 
Uit deze tabel blijkt dat in het geval van een bol het al moeilijk is om een uitslagmethode te 
kiezen. Bij complexere vormen is dit nog moeilijker: het voorspellen van hoe de uitslag is en 
hoe een textuur daarop tot uiting komt is lastig. Het beste resultaat bij complexe vormen 
kan worden bereikt indien er veel ervaring en ruimtelijk inzicht is. 
 
De testvorm die gekozen is om de texturen te dragen zal geen problemen geven, omdat hij 
kan worden uitgeklapt als een box. 
 
Smoothing 
Een belangrijke feature van het programma die na het displacement proces kan worden 
uigevoerd is de smooth-optie. Met deze optie kunnen extreem vervormde driehoeken die uit 
het textuur vallen worden afgevlakt, zonder dat de karakteristieke vorm van het textuur 
teniet wordt gedaan. Dit kan als volgt voor worden gesteld. Er kan een curvature sensitivity 
en een smoothing weight worden ingesteld. De curvature sensitivity is de maximale hoek 
die 2 vlakken met elkaar kunnen maken. Bij een lage waarde kunnen scherpe punten 
ontstaan in het textuur. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in afbeelding 34.  
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De smoothing weight is de gewichtsfactor waarmee de actie wordt bepaald. Staat deze 
factor hoog, dan is het effect van het smoothen duidelijker zichtbaar. Echter kan er beter 5 
keer op een lage waarde worden gesmooth, dan in 1 keer 5 keer die lage waarde. Het 
resultaat is dan mooier, omdat er met minder druk wordt gesmooth, waardoor details 
zichtbaar blijven. 
 
Bij een goed uitgevoerde smoothing van een model kan de volgende verbetering  
worden bereikt:  
 
 

 

Afb. 34: Smoothing zonder succes 

Afb. 35: Goed uitgevoerde smoothing 
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De displacement map 
De displacement map is de bron voor het textuur, en daarmee van groot belang voor de 
kwaliteit van het textuur. Daarom dient de displacement map aan een aantal eisen te 
voldoen. Bovendien zijn er nog een aantal andere factoren waarmee rekening dient te 
worden gehouden. 
 
Om het effect van displacement maps te onderzoeken is begonnen om een testplaat te 
maken met daarop verschillende texturen. Gebruik is gemaakt van een vlakke plaat met 
daarop 25 vierkantjes welke zijn voorzien van een textuur. Op elk van deze 25 oppervlaktes 
is een andere displacement map gezet.  
 

 
 
 
 
 
In de CAD file is duidelijk te zien dat elk van de 25 oppervlaktes is voorzien van een  
textuur. de texturen verschillen in hoogte en mate van ruwheid. Dit komt onder andere door 
het contraxt in de displacement maps. De bijbehorende displacementmaps zijn in 
onderstaande afbeelding weergegeven. De displacement maps zijn hier nog in RGB waarden 
weergegeven. Het programma voor displacement mapping converteert automatisch de 

Afb. 36: Screenshot testplaat 



 47

maps naar grijswaarden. Aan de hand van de plaatselijke grijswaarde in de map wordt 
bepaald hoe ver de mesh moet worden displaced.  
 
De vakjes corresponderen met elkaar: links boven in op de CAD file correspondeert met 
links bovenin op de displacement weergave etc. 
 

 
 
 
Verv

olgens is er een SLS-model van het CAD-model gemaakt. Het SLS model is in 2 
uitvoeringen gemaakt: rechtopstaand gebouwd en liggend gebouwd. Dit is gedaan om te 
achterhalen wat de invloed is van oriëntatie in de productiemachine op het textuur.  
 
Het tastbare resultaat is een testplank uit de SLS machine, waar de texturen goed zichtbaar 
en voelbaar zijn. Een aantal conclusies zijn hier uit te trekken: 
 

Afb. 36: Testplaat 
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- Displacement maps dienen voldoende contrast te hebben om een textuur goed tot 
uiting te laten komen.  

- Displacement maps dienen voldoende detail te hebben. Een hoge resolutie van de 
displacement map is van belang om een textuur te realiseren van goede kwaliteit. 
Voor een te textureren oppervlak van moet een resolutie van minimaal 72 dpi 
worden gehanteerd. Displacement maps van 2000*2000 pixels zijn daarom vaak een 
vereiste.  

- De oriëntatie van het getextureerd oppervlak in de printer heeft zoals eerder gezegd 
een grote invloed op het textuur. Een uniforme textuur op een model is moeilijk te 
realiseren omdat detail in het bouwvlak groter is dan het detail in de bouwrichting. 
Dit kan wel worden verbeterd door texturen in de bouwrichting verder te displacen 
dan de texturen in het bouwvlak. Daarnaast kan het toepassen van grovere texturen 
het probleem gedeeltelijk oplossen. Hoe grover het textuur, hoe minder groot het 
verschil tussen de bouwrichtingen.  

- Het aantal driehoeken in het te textureren model dient voldoende te zijn. Indien het 
aantal driehoeken te laag is, dan is het model te grof, en zal het textuur ook grof 
zijn, waardoor het niet goed tot zijn recht komt. In  afbeelding 37 is een voorbeeld te 
zien hoe een textuur met 100000 driehoeken eruit ziet.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afb. 37: Textuur met 100000 driehoeken 
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Onderstaande afbeelding geeft hetzelfde textuur met 500000 driehoeken weer.   
 

 
 
 
 
Te zien is dat met een vermeerdering van het aantal driehoeken de vorm van het textuur 
sterk beïnvloed: het textuur vertoont een betere gelijkenis met de gebruikte displacement 
map naarmate het aantal driehoeken hoger ligt.  
 
Een goede weergave van textuur in een CAD file betekent niet automatisch dat het textuur 
zal slagen. Indien een textuur fijn is (hoogte minder dan 2 a 3 mm), dan kan het zo zijn dat 
de productiemachine deze niet kan maken. Wanneer een textuur element zo klein is dat hij 
binnen de laagdikte van de machine valt, dan zal hij wegvallen. In de bijlage 12.3 is een 
scan te zien van het geprinte SLS model. Texturen die duidelijk zijn in het CAD model vallen 
bijna geheel weg op het SLS model. Dit zijn vooral de texturen die gemaakt zijn met 
displacement maps met een beperkt contrast (zie afbeelding 39). Deze map correspondeert 
met hokje 18 op de bijlage 12.3. 
 

Afb. 38: Textuur met 500000 driehoeken 
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Daarnaast is textuur weergegeven zoals in onderstaande afbeelding te fijn om geproduceerd 
te worden. Hoewel deze texturen wel te zien zijn op de CAD file, vallen ze geheel weg in het 
SLS model (hokje nr. 1).  
 

 
 
 
 
Verder is in de scan te zien dat een afbeelding weergegeven als in onderstaande afbeelding 
een vreemde displacement (hokje nr. 24) oplevert. Het oppervlak wordt plaatselijk sterk 
omhoog getrokken, waardoor er een patroon van kleine piramides op het oppervlak te zien 
zijn.  
 

 
 
 

Deze piramides zijn vierkant in het grondvlak. Dit komt door de mesh van de CADfile: 
 

 

Afb. 39: Textuur met beperkt contrast 

Afb. 40: Textuur met te fijne structuur 

Afb. 41: Textuur 

Afb. 42: Mesh 
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Deze mesh is ontstaan na het remeshen van de originele mesh van de CADfile. Dit is nodig 
om het aantal driehoeken in de file omhoog te brengen.  
 
De displacement map wordt er als volgt overheen gezet:  
 
 

 
 
 

Het displacement ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
Door het sterke contrast in het displacement ontstaan er plotselinge hoogte verschillen in 
het oppervlak van het CAD model. Dit kan worden verbeterd door een overgang hierin te 
maken. Een andere optie is om gebruik te maken van de eerder genoemde smooth optie na 
het displacen. 

Afb. 43: Mesh met projectie 

Afb. 44: Mesh met displacement 
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6. Textuurontwerp 
 
Vervolgens heeft het daadwerkelijke textuurontwerp plaatsgevonden. De eerder genoemde 
lijst met emoties is hierbij van grote waarde geweest, omdat een groot deel van de hierin 
genoemde emoties uitgangspunt zijn geweest voor textuurontwerp. Totaal zijn er 15 
texturen ontworpen volgens deze emoties: 
 
 

Chaos Feminine Industrial 

Cheap Fragile Irritating 

Classic Futuristic Rough 

Clever Handmade Simple 

Extravagant Humorous Soft 

 
 

6.1 Het ontwerp 
 
Bij elke hierboven genoemde emotie is een textuur ontworpen. Het ontwerp van elk textuur 
is volgens onderstaand schema gegaan 
 

 
 
 

 
Een aantal texturen zal worden toegelicht. 

Afb. 45: Ontwerpschema voor texturen 
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6.1.1 Haptisch en visueel ontwerp 
Bij het ontwerp voor emoties moet zoals eerder genoemd gelet worden op zowel het visuele 
als haptische aspect. Het visuele aspect heeft een grotere invloed dan het haptische effect. 
Echter is dat niet een reden om het haptische effect te ondermijnen. Ontwerpen op haptisch 
niveau is zeer complex. In Surface texture as a source of haptic spatial info4 van Roelof 
Schellingerhout wordt onderzoek gedaan naar de informatie die beschikbaar is voor de tast 
van kinderen die blind zijn. Hoewel dit buiten onderzoek over texturen op RM producten lijkt 
te vallen, kunnen hier wel degelijk relevante conclusies aan ontleend worden.  
 
Zo blijkt dat er een tactiele waarde toe te kennen is aan texturen. Daarnaast is het zo dat 
homogene texturen minder exploratie uitlokken dan inhomogene texturen. Met een 
inhomogeen textuur wordt hier een textuur bedoeld dat varieert in haptische 
eigenschappen. Ten slotte is het mogelijk is om informatie die beschikbaar is bij het 
bestasten van een oppervlak te versterken en te manipuleren door middel van textuur. 
 
Deze conclusies geven aan dat het dus de moeite waard is om goed na te denken over de 
tactiele waarde die een textuur in kan houden. Bij het ontwerp van de texturen zal dan ook 
zowel aan de visuele als de haptische waarde van een textuur worden gelet.  

6.1.2 Industrial 
Bij het woord industrial is allereerst een collage gemaakt om een inzicht te krijgen in wat er 
mee bedoeld wordt en hoe zich dat zou kunnen vertalen in een textuur.  
 

 
  
 
 

Afb. 46: Collage Industrial 



 54

Tijdens en na het maken van deze collage zijn er ideeën ontwikkeld hoe het textuur eruit 
zou kunnen zien. Kernwoorden hierin zijn: 
 

- strak 
- modern 
- ingewikkeld 
- robuust 

 
Omdat de woorden moeilijk in textuur te vertalen zijn is ervoor gekozen om de traanplaat 
structuur te gebruiken als textuur.  
 
 
In Photoshop is vervolgens een displacement map gemaakt.   
 
 

 
 

Afb. 47: Displacement map Industrial 
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Deze displacement map geeft het volgende effect wanneer het wordt toegepast op een CAD 
file 
 

 
 Afb. 48: Screenshot Industrial 
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6.1.3 Handmade 
Vervolgens is er een textuur ontworden voor de emotie handmade. De volgende collage is 
gemaakt:  
 

 
 
 

 
Met de ideeën: 
 
- ambachtelijk 
- kleine oplage 
- uniek 
 
Gereedschap laat unieke textuur achter op het materiaal.  
 
Gereedschap kan zijn: beitel, zaag, schuurpapier maar ook:  
 

handen 
 
 
besloten is om een displacement map te maken met vingerafdrukken erin. 
 

Afb. 49: Collage Handmade 
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Na het displacen van het model blijkt de map geen herkenbare vingerafdrukken te 
realiseren. Om dit te verbeteren is er meer contrast in de displacement map nodig. Daarom 
is er gekozen voor een stylistische benadering voor de map. 
 

Afb. 50: Displacement map 1 Handmade 



 58

 
 
 
Deze map geeft het gewenste resultaat, een duidelijke textuur op de CADfile.  
 

 
 

Afb. 51: Displacement map 2 Handmade 

Afb. 52: Screenshot Handmade 
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6.1.4 contrast 
 
Contrast blijkt van zeer groot belang te zijn voor het tot uiting komen van een textuur. Zie 
onderstaande afbeelding. 
 
De twee texturen en de bolletjes lijken op het oog hetzelfde te zijn. Echter, wanneer de 
uitvergroting in het rode rechthoek word bekeken, wordt duidelijk dat er wel degelijk 
verschillen zijn. De korrelige structuur bij de overgang van wit naar zwart in de linker 
uitvergroting zorgt voor een displacement waar veel onregelmatigheden in zitten. Daarnaast 
is te zin dat in de linker uitvergroting zwart niet daadwerkelijk zwart is, en het wit niet 
daadwerkelijk wit. Hier en daar zijn lichtere pixels te zien, die het oppervlak van het textuur 
onregelmatig maken. Dit is niet de bedoeling, en dient daarom ook te worden voorkomen. 
In de rechter uitvergroting is te zien dat deze problemen opgelost zijn. Het gevolg hiervan is 
dat het textuur van deze map beter tot uiting komen dan het textuur van de linker map.  

 
 
 Afb. 53: Contrast 
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7. Productie 
 
Nadat alle 15 getextureerde testvormen gerealiseerd zijn in CAD moeten ze worden 
geproduceerd door middel van RM. Er is een keuze worden gemaakt uit 3 verschillende 
productiemethoden.  
 

7.1 Keuze productiemachine 
Gekozen is om de textvormen te maken met de eerder genoemde SLS techniek. Door 
gebruik te maken van deze techniek is de verwachting dat de texturen het beste tot uiting 
komen. Andere productiemogelijkheden zijn FDM en SLA. FDM is een minder geschikte 
methode voor complexe getextureerde producten, omdat dan steeds de aanvoer van 
materiaal in hele korte stukjes moet worden gerealiseerd. Hierdoor zullen er als het ware 
allemaal kleine “toefjes” op het oppervlak komen, waardoor het textuur niet goed tot uiting 
komt. De verwachting is dat de getextureerde testvormen nog zeer moeilijk te maken zijn 
door middel van SLA, omdat de hierbij horende slice software moeilijkheden kan hebben 
met de producten. Slice software is de software die de doorsneden van de 3D CAD modellen 
berekent. Zo weet de productiemachine op welk moment hij een bepaalde doorsnede moet 
behandelen. Deze slice software is doorgaans machinegebonden. Wanneer een software niet 
in staat is om een (complex) 3D CAD model te slicen, dan is het product ook niet door de 
machine te produceren.  
 
Nadat de keuze was gevallen om te produceren met de SLS machine, konden files worden 
gesliced door de bijbehorende software. Dit gaf al snel problemen, omdat de texturen vaak 
te complex waren om te kunnen worden gesliced. Doorsnedes konden dus moeilijk worden 
berekend. Hierdoor liep de tijd die nodig was voor het slicen behoorlijk op, en bleken 
sommige getextureerde producten niet te slicen. Hier is een oplossing voor gevonden.  
 
Het slicen is meerdere keren vastgelopen op het moment dat er een zeer ingewikkelde 
doorsnede moest worden berekend. Dit is het geval wanneer er een relatief groot 
horizontaal getextureerd vlak in één keer moet worden berekend.  
 
De testvorm die horizontaal ligt levert een eerste doorsnede op welke is weergegeven in 
onderstaande afbeelding. 
 

 
 
 

Afb. 54: Doorsnede 1 
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Vervolgens zijn de stappen als volgt: 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Afb. 55: Doorsnede 12 

Afb. 56: Doorsnede 70 

Afb. 57: Doorsnede 100 



 62

 
 
 
 

 
 
 
 

Het is duidelijk dat de eerste doorsneden complex zijn. Vanaf laag 12 worden de 
doorsneden gemakkelijker te berekenen, omdat daar het grote met texturen gevulde 
rechthoekige vlak reeds klaar is.  
 
Om te voorkomen dat de printer vast loopt in de eerste paar lagen van deze testvorm, is er 
voor gekozen om de testvorm op zijn zijkant te printen. De doorsneden zijn daardoor 
gemakkelijker te berekenen, omdat de te berekenen doorsnede kleiner en eenvoudiger is. 
Hierdoor krijgen texturen wel een ander uiterlijk dan wanneer ze horizontaal geprint 
worden.  
 
Een andere optie is om de onderkant van het testblokje niet te textureren. Hierdoor is de 
eerste doorsnede eenvoudig en worden problemen voorkomen. Dit is ook bij een aantal 
testblokjes gedaan. Hiermee is voorkomen dat deze blokjes op de zijkant moesten worden 
geprint, waardoor het textuur anders uit zou kunnen vallen. Andere manieren van oriëntatie 
in de SLS printer zijn niet onderzocht, om verdere uitstelling van de gebruikstest te 
voorkomen. 
 
 

Afb. 58: Doorsnede 107 

Afb. 59: Doorsnede 113 
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7.2 Staircasing 
Na productie kon vast worden gesteld in hoeverre staircasing was verhuld door de 
toegepaste texturen. Na visuele inspectie konden een aantal zaken worden vastgesteld met 
betrekking tot deze verhulling: 
 
Door toepassing van de flauwe bocht in het horizontale vlak is goed te zien hoe de 
staircasing door de texturen wordt verhuld. Het ene textuur kan dit beter dan het andere. 
Een aantal eigenschappen van texturen die van toepassing zijn op deze mate van 
verhulling: 
 
Grootte van de textuur elementen 
de grootte van de textuurelementen bij toepassing van macrotexturen zijn van grote invloed 
op de mate van laagverhulling, omdat met de grootte mede de afstand tussen de elementen 
wordt bepaald. Bij een grotere afstand tussen de textuurelementen worden niet 
getextureerde ruimtes tussen de elementen zichtbaar. Om dit te voorkomen kan de 
dichtheid worden verhoogd en/of de grootte van de elementen worden verkleind.  
 
Ook bij displacement mapping geldt de regel dat grovere texturen minder goed verhullen 
dan fijne texturen. Fijne texturen dienen echter wel uit een minimaal aantal lagen te 
bestaand. Dit minimale aantal lagen komt ongeveer overeen met de vijf lagen die Armilotta 
noemt in Assesment of surface quality on textured FDM prototypes. Hoewel dit aantal lagen 
betrekking heeft op FDM, kan dit ook worden aangehouden voor productie met SLS.  
 
Positionering in de productie machine 
De positionering van de producten was zoals eerder genoemd in bijna alle gevallen vlak, om 
te controleren of de staircasing werd verhuld. In enkele gevallen moest de positionering 
worden aangepast wegens softwarematige beperkingen van het slicen en de machine.  
 
Vorm van texturen 
De vorm van de toegepaste texturen is tevens van invloed op de mate van 
staircaseverhulling. Echter is deze niet zo groot als van tevoren gedacht. Dit komt mede 
doordat er vooral gebruik is gemaakt van stochastische texturen, ofwel texturen zonder een 
vastgelegd patroon. Dit soort texturen is zeer goed in staat tot staircaseverhulling. Texturen 
met een patroon wat meerdere malen wordt herhaald zijn minder goed in staat tot 
verhulling, omdat hier de laagsgewijze opbouw in herkend kan worden doordat het steeds 
op dezelfde manier wordt verhuld.  
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8. Gebruikstest 
 
Het Doel van de gebruikstest is om te evalueren of de ontworpen texturen de emotie 
opwekken waarvoor ze ontworpen zijn. Hiervoor zijn een aantal dingen nodig: 

- testpersonen 
- plan voor een gebruikstest 
- testblokjes + legposter 

8.1 Testpersonen 
Gekozen is voor een groep testpersonen tussen de 18 en 25 jaar. Door te kiezen voor een 
kleine leeftijdsgroep is de invloed die leeftijd zou kunnen hebben zo veel mogelijk 
verminderd. Binnen de leeftijdsgroep vallen overwegend studenten, welke gemakkelijker 
overgehaald kunnen worden om mee te doen. Dit is van belang, omdat de beschikbare tijd 
voor de gebruikstest beperkt is. Binnen de groep zijn er tien mannen en tien vrouwen nodig. 
De testpersonen hebben allemaal een goed zichtvermogen, al dan niet door gebruik van een 
bril of lenzen.  

8.2 Plan gebruikstest 
 
Doel 
Het doel van de gebruikstest is om te evalueren of de ontworpen texturen de emotie 
opwekken waarvoor ze ontworpen zijn.  
 
Materialen 
- achttien textuurmodellen 
- één vel (a2) met daarop vijftien verschillende belevingsparkeerplaatsen 
 

 
Afb. 60: Vel met belevingsplaatsen 
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De testpersoon krijgt achtereenvolgens 18 testmodellen met een textuur daarop 
aangegeven. Deze 18 modellen worden volgens een vast volgorde aangegeven. De 
testpersoon dient de modellen op de parkeerplaats met de emotie te leggen waarvan hij/zij 
denkt dat er (het beste) bij past.  
 
Van de achttien textuurmodellen zijn er vijftien modellen die corresponderen met de namen 
op de parkeerplaatsen. Drie andere modellen corresponderen niet met de parkeerplaatsen. 
Hierdoor wordt de kans kleiner dat mensen denken een juiste combinatie hebben gemaakt, 
terwijl ze die eigenlijk niet als zodanig zagen, maar dat het de laatste textuur en de laatste 
emotie waren die nog over waren. 
 
Voor het complete plan wordt verwezen naar bijlage 12.4 
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8.3 Resultaten gebruikstest 
Na afname van gebruikstesten bij alle 20 proefpersonen is er een overzicht gemaakt van de 
resultaten. 

8.3.1 Resultaten cijfermatig 
 
proefpersoon geslacht leeftijd aantal goed 
1 v 32 11
2 v 22 3
3 m 23 10
4 v 20 8
5 v 20 6
6 v 22 8
7 m 29 11
8 m 21 4
9 v 20 4
10 m 23 4
11 v 20 3
12 m 23 6
13 m 21 5
14 m 23 7
15 v 18 9
16 m 20 7
17 v 20 10
18 v 32 7
19 m 20 7
20 m 36 8
    
    
    
resultaten  vrouwen mannen 
  11 10 
  3 11 
  8 4 
  6 4 
  8 6 
  4 5 
  3 7 
  9 7 
  10 7 
  7 8 
totaal   69 69 
    
gemiddelde  6.9 6.9 
    
    
standaarddeviatie mannen: 2.33  
standaarddeviatie vrouwen: 2.85  
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Een conclusie uit deze resultaten zou overhaast zijn. Er zijn veel factoren die van invloed 
zijn op de totstandkoming van deze resultaten. Men kan dan ook niet zeggen dat omdat er 
gemiddeld 7 van de 15 texturen als “goed” werden bevonden, texturen wel of niet geschikt 
zijn om een specifieke emotie op te wekken. Daarom moeten andere resultaten worden mee 
genomen in de conclusie.  

8.3.2 Overige resultaten 
Tijdens de gebruikstest zijn overige zaken die opvielen genoteerd.  
 
Een eigenschap van texturen is dat ze meerdere emoties tegelijk kunnen opwekken. Bij het 
ontwerp van de texturen is hier rekening mee gehouden. Toch kwam tijdens de gebruikstest 
voor dat een textuur wat ontworpen was voor fragile beoordeeld werd als humorous. Dit 
doordat de vorm bijzonder was, waardoor mensen verbluft leken te zijn. En een reactie als: 
“wat grappig zeg” leidde dan tot  een combinatie met humorous. Daarnaast kan een textuur 
welke chaotisch is ook ruig zijn. Een textuur was voorzien van een matrijs-rand, om te 
benadrukken dat het om het textuur cheap ging. Sommige mensen beoordelen dit echter 
als industrial. Dit is een heel begrijpelijke keuze, maar moeilijk van tevoren te voorspellen.  
 
Naast deze meer algemene beoordeling van texturen viel het ook op dat mensen texturen 
verschillend beoordelen. Een textuur met als emotie irritating kan heel irriterend aanvoelen, 
maar kan er tegelijk uitzien als een textuur die iets heel anders op roept. Daar komt bij dat 
dit voor de ene persoon sterker is dan de ander. De ene persoon beoordeelt een textuur op 
hoe iets aan voelt, de ander hoe iets eruit ziet. De texturen zijn meer ontworpen op visuele 
eigenschappen dan op haptische. Dit komt doordat van tevoren zeer moeilijk is vast te 
stellen hoe iets gaat aanvoelen. Dit wordt nog eens versterkt doordat er ontwikkeld wordt 
met behulp van 3D CAD. Daarnaast moet er ook nog eens gelet worden op eigenschappen 
als oriëntatie, pitch en hoogte van het textuur. De resultaten zijn dus deels terug te voeren 
op deze moeilijkheden.  
 
Daarnaast bleek uit de test dat als er een textuur op een parkeerplaats was gelegd, dit een 
drempel vormde om te kunnen zien dat een ander textuur er beter bij paste. Met andere 
woorden: mensen denken: “daar ligt er al een, dus die is goed”.  
 
Ook bleek dat de eerste ingeving de beste is. Een textuur moet niet aanzetten tot denken, 
maar meteen een indruk geven welke passend is. Mensen die te lang nadenken over 
texturen en naderhand gingen wisselen scoorden over het algemeen slecht.  

8.4 Conclusies gebruikstest 
Uit de gebruikstest kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
 
Texturen kunnen de emotie opwekken waarvoor ze ontworpen zijn. Echter moet bij ontwerp 
goed gelet worden op het feit of deze opgewekte emotie eenduidig is, indien noodzakelijk. 
Dit komt omdat de interpretatie van een textuur meestal verschilt per persoon.  
 
Emoties zijn over het algemeen voorspelbaar indien ze betrekking hebben op een vooraf 
gestelde eigenschap van een textuur. 
  
De eerste ingeving is de beste, omdat dit een pure beleving is. 
 
Ontwerpen op haptisch niveau is zeer complex. Waneer men ontwerpt op visueel niveau lijkt 
een textuur al snel goed te passen bij een bepaalde emotie. Hierdoor wordt het haptisch 
niveau ondermijnd.  
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9. Concrete toepassingen  
 
Om enkele concrete toepassingen van texturen op RM producten te realiseren is er besloten 
een RM product te voorzien van textuur. In een ander lopend project van TNO, genaamd 
SLS Shoe, wordt een damesschoen ontwikkeld welke geproduceerd zal worden door middel 
van SLS productie. Experimenteel zijn hier enige texturen op gezet. Bijzonder is dat het 
textureren van deze schoen tweeledig is. Enerzijds is het textuur van belang om een extra 
visuele dimensie toe te voegen aan het schoenoppervlak. Daarnaast is de textuur 
noodzakelijk om meer grip van de zool op de ondergrond te realiseren. De toegepaste 
texturen zijn niet zozeer met het oog op een specifieke emotie gerealiseerd. Wel is erop 
gelet of de originele lijn van de schoen niet wordt ondergesneeuwd door het textuur. 
daarnaast is het de bedoeling geweest om de schoen een minder klinische uitstraling te 
geven. Dit is gerealiseerd door textuur toe te passen welke de “zachtheidsfactor” omhoog 
brengt. 
 
Enkele impressies van de schoen zijn hieronder te vinden. In sommige afbeeldingen is 
alleen de neus van de schoen weergegeven, omdat de neus en de rest van de schoen los 
van elkaar zijn getextureerd.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 61: Schoenneus 1 
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Afb. 62: Schoenneus 2 

Afb. 63: Schoenneus 3 
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Afb. 64: Schoen totaal 1 

Afb. 65: Schoen totaal 2 
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Afb. 66: Schoen totaal 3 
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10. Conclusies en aanbevelingen 
 

10.1 Conclusies 
1. Texturen kunnen staircasing goed verhullen 
2. Texturen kunnen de beleving van een product versterken 
3. Texturen zijn (nog) moeilijk toepasbaar door softwarematige en hardwarematige 

beperkingen 
4. Oriëntatie in productiemachine is van belang voor totstandkoming van textuur 
5. Texturen toepassen op STL-files wordt door ervaring gemakkelijker 

 

10.2 Aanbevelingen 
De gebruikte software voor textuurtoepassingen op CAD files dient verder te worden 
verbeterd en te worden ontwikkeld. Het gedeelte met de UV-mapper kan worden verbeterd 
zodat het gebruiksvriendelijker wordt. Deze gebruiksvriendelijkheid ligt vooral in de 
voorspelbaarheid van de plaatsing van afbeeldingen op het CAD oppervlak. Wanneer dit 
wordt verbeterd kan een betere voorspelling worden gedaan of een textuur succesvol is of 
niet. 
Naast de softwarematige verbeteringen zou een aanvulling van de database met texturen 
kunnen worden aangevuld door meer kant en klare displacement maps te produceren. Deze 
kunnen dan meteen worden toegepast op producten. Bij het ontwerp van deze displacement 
maps moet gelet worden op de eerder in de verslag genoemde valkuilen. 
Ten slotte moet voor optimale toepassing van texturen op RM producten de slicesoftware 
worden verbeterd. Tot die tijd kunnen producten worden gesliced op een andere manier die 
eerder in dit verslag werd genoemd. Oriëntatie is hierbij van groot belang. Een verbering 
van de slice software zou kunnen voorkomen dat de productie machine bij complexe 
producten vast loopt.  
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Verslag kennismakingsgesprek 
 
Datum: 10 maart 2006 
Tijd: 13.00-14.30 
Plaats: TNO Industrie en Techniek, Eindhoven 
Deelnemers:  Wim van Vliet, Manager Rapid Manufacturing 
  Josse Ruiter, student Industrieel Ontwerpen 
 
Na de kennismaking vertelt Wim van Vliet iets over de inrichting van de afdelingen van 
Industrie en Techniek. Het deel waar de opdracht zal worden uitgevoerd is onder Design 
and Manufacturing, waar Rapid Manufacturing een onderdeel van is. Ook licht hij toe wat 
onderlinge banden met andere bedrijfsonderdelen inhouden.  
 
Hij vertelt dat ze momenteel geen kant en klare opdracht hebben liggen, maar dat ze wel 
een aantal onderwerpen hebben open staan waar ik mij in zou kunnen verdiepen. Hij 
noemt: 
 
Er is een metaal en een poederprinter aanwezig. Vooral de metaalprinter is nog een 
beperkte ervaring mee, waardoor er nog niet optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Er 
zouden een aantal experimenten kunnen worden uitgevoerd, om te kijken hoe het apparaat 
het beste kan worden ingezet.  
 
Daarnaast is er een opstelling waar ik naartoe wordt gebracht waar met hoogvisceuze 
vloeistoffen wordt gewerkt. door middel van deze vloeistof die onder UV-licht hard wordt, 
kunnen producten worden opgebouwd. Het systeem bevind zich echter in een experimentele 
fase, en het is dan ook de bedoeling dat ik hier de toepassingsmogelijkheden van ga 
onderzoeken.  
 
Ook loopt er een opdracht in samenwerking met een ziekenhuis voor het maken van 
mondkapjes die volledig aansluiten op het gezicht van een patiënt, zodat er onder druk 
lucht in de longen kan worden gepompt. Omdat deze mondkapjes vaak de hele nacht 
moeten worden gedragen door de patiënt, krijgen zij last van pijnen door slecht 
aansluitende kapjes. De opdracht zou zijn om te kijken hoe het beste mondkapjes kunnen 
worden geproduceerd voor enkele patiënten.  
 
Het laatste voorstel dat Wim van Vliet doet is een opdracht die zich bezig moet houden met 
het neveneffect dat RM heeft, namelijk dat de resolutie van 3d-print apparaten beperkt is. 
Producten gemaakt door RM hebben niet dezelfde oppervlakte kwaliteit als producten die 
door middel van een matrijs zijn gemaakt. De opdracht is hoe je dit zou kunnen verbeteren 
of camoufleren. Tevens zouden er designregels kunnen worden opgesteld voor ontwerpers, 
waar op moet worden gelet bij ontwerp van een product dat met RM geproduceerd gaat 
worden.  
 
Wim van Vliet leidt me ten slotte rond en laat zien welke apparaten er momenteel staan. 
 
Ook geeft hij aan dat ik in de opdrachtomschrijving even aan moet geven wat mijn bijdrage 
zou kunnen zijn, en wat de koppeling tussen RM en IO is in deze.  
 
Aan de hand van dit gesprek is vervolgens door mij een Opdrachtomschrijving geschreven, 
die door zowel de UT als TNO is goedgekeurd. 
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Opdrachtomschrijving 
 
De toepassing van Rapid Manufacturing (RM) bij het maken van (consumenten)producten is 
heden ten dage nog enigszins beperkt. Echter, steeds vaker is hier behoefte aan, onder 
andere door personaliasering van producten. Producten in kleine oplagen maken matrijzen 
(te) duur, waardoor op een andere manier moet worden geproduceerd. RM is hier een 
logische en geschikte oplossing voor. Door de huidige technieken die worden toegepast zijn 
er verschillen met de conventionele manier van productie. Deze verschillen bieden vaak 
nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen er producten worden gemaakt die op geen andere 
manier zo kunnen worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan technische/fysieke beperkingen 
die matrijzen hebben. Ook zijn er nadelen verbonden aan productie via RM. Zo is de 
oppervlaktekwaliteit van de producten minder doordat de 3D print techniek te maken heeft 
met een resolutie die beperkt is. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om gladde, 
hoogglanzende producten te maken op een financieel aantrekkelijke manier. Producten 
moeten dan worden nabewerkt om hetzelfde mooie resultaat te bereiken: een dure 
bezigheid.  
Dit probleem zou ook kunnen worden omzeild. Ten eerste door te kijken welke vorm van RM 
het meest geschikt is voor een bepaald product. Ten tweede door het product eventueel aan 
te passen in vorm, zodat het goed te produceren is met RM. Daarnaast zou men kunnen 
denken aan een manier van camouflage door bijvoorbeeld een bepaalde textuur op een 
product te printen (perceptie van consumenten is hierin van groot belang). Vergelijkbaar 
hiermee zou kunnen zijn dat een product voor een matrijs lossend moet worden ontworpen. 
In het geval van RM zouden er ook designregels kunnen worden opgesteld om het 
mooiste/beste of meest acceptabele resultaat te bereiken. 
 

 
 

Experimentele macro textuur op RM product 
 
Uitvoering 
Concreet zal de bacheloropdracht vooral bestaan uit onderzoek naar oppervlakte afwerking 
van RM (consumenten)producten middels aangebrachte texturen. Deze texturen worden 
aangebracht om de afwerkingskosten van het product te verlagen terwijl tegelijkertijd de 
acceptatie van de gebruikers wordt vergroot. In de opdracht zal onderzocht worden welke 
aangebrachte texturen in verschillende toepassingen optimaal kunnen worden ingezet. 
Hierom zal naast een theoretische benadering van het probleem ook veel gewerkt moeten 
worden aan praktische proeven om de ontwikkelde theorieën te toetsen in de praktijk. 
Bijvoorbeeld in de vorm van gebruikstesten. Het eindverslag kan eventueel deels in de vorm 
van een soort designhandboek voor ontwerpers en RM worden gegoten. 
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Tijdsduur 
In principe is het de bedoeling om op 1 mei te starten. Rond eind juli zal de opdracht zelf te 
einde lopen, waarna een eindverslag kan worden (af)gemaakt. Tijdens deze periode van 
drie maanden zal ondergetekende zo veel mogelijk aanwezig zijn op de locatie van TNO. Dit 
is mede noodzakelijk omdat benodigde machines daar aanwezig zijn. Daarnaast is dit een 
mooie kans om werkervaring op te doen! Begeleiding zal zowel vanuit TNO als de UT 
plaatsvinden. De verslaglegging zal zoveel mogelijk gedurende de opdracht plaatsvinden. 
 
IO en RM 
Als ontwerper in de dop ben ik altijd geïnteresseerd geweest in productieprocessen. Deels 
komt dat voort uit een stuk realisme: kan ik iets maken wat ik heb bedacht? Als student IO 
heb ik voldoende inzicht in het hoe en waarom consumenten een product mooi en/of 
aantrekkelijk vinden. Daarom is het interessant om dit eens toe te passen op producten die 
met RM zijn geproduceerd. Wat is er anders aan deze producten? Scoren ze beter of 
slechter bij consumenten? Waar komt dat door en hoe is dat te verbeteren? Allemaal 
vraagstukken waar ik achter zal proberen te komen gedurende deze opdracht.  
 
Josse Ruiter 
Calslaan 9-210 
7522 MH Enschede 
ruiter@gmail.com 
0630739090 
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Actoranalyse 

Nieuwe producten, nieuwe materialen, sneller ontwerpen en ontwikkelen en efficiënter 
produceren zijn voor de internationale proces- en maakindustrie belangrijke voorwaarden 
om concurrerend te blijven produceren. TNO Industrie en Techniek heeft op dit terrein veel 
kennis en ervaring in huis: van materiaaltechnologie tot procesinnovatie, van 
productontwikkeling tot procesmodellering, van nieuwe voertuig- en transportsystemen tot 
optische instrumentatie. TNO-medewerkers zijn verder deskundig in energiesystemen en in 
geluid en trillingen. TNO heeft bovendien veel expertise in huis op gebieden die de komende 
jaren in belang zullen toenemen: microsystemen, nanotechnologie en duurzame 
ontwikkeling. 

TNO Industrie en Techniek richt zich zowel op grote multinationals als op het (met name) 
Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Voor multinationals streeft zij naar strategische 
middellange termijnprogramma’s, voor het MKB naar meer op korte termijn gerichte 
innovatieprojecten. TNO Industrie en Techniek is onder andere gehuisvest op de campussen 
van de TU Delft en de TU Eindhoven. Zij werkt nauw samen met diverse onderzoeksgroepen 
van deze universiteiten. Daarnaast neemt TNO Industrie en Techniek deel in verschillende 
topinstituten en nationale onderzoeksprogramma’s. 
 
De rechttoe rechtaan productie vertrekt steeds meer naar lagelonenlanden. Daarom zoekt 
de Nederlandse maakindustrie het steeds meer in ‘slimme’ productie met een hoge 
moeilijkheidsgraad en hoge toegevoegde waarde, evenals in kleine series en maatwerk. 
Daarnaast zijn zeer korte levertijden met hoge leverbetrouwbaarheid, in combinatie met 
flexibiliteit, van doorslaggevend belang. TNO Industrie en Techniek ontwikkelt en verbetert 
productieprocessen die dit mogelijk maken. 
  
Industriële prototyping laat product- en productieontwikkeling meer beheerst en sneller 
verlopen door de inzet van Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing en 
kennissystemen. Het resultaat is een verkorting van de time-to-market én een betere 
balans tussen vormgeving, functionaliteit en kostprijs. Industriële prototyping is zowel 
inzetbaar bij nieuwe ontwikkelingen, als voor het oplossen van concrete problemen bij 
bestaande producten en productieprocessen. 
 
Binnen Industriële prototyping wordt bovendien gewerkt aan de ontwikkeling van 
kennissystemen voor CAD en CAD/CAM en aan de implementatie daarvan bij 
productiebedrijven. Deze bedrijven zijn daardoor minder afhankelijk van de schaarse 
vakman en kunnen hun capaciteiten en faciliteiten beter benutten. Daarnaast kunnen 
bedrijven productiewerk uitbesteden aan de werkplaats, wanneer het om enkelstuks of 
kleinserie specials gaat. 
 
Industriële prototyping ontwikkelt voor en samen met ontwerpbureaus, productiebedrijven, 
branche-organisaties, enz.1 

                                          
1 Bron: http://www.tno.nl/industrie_en_techniek/ 
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Projectkader 
 
Welke problemen spelen er binnen het projectkader? 
Klanten van TNO willen producten in een kleine oplage laten produceren, maar willen 
tegelijkertijd niet inleveren op de kwaliteit van het product. bovendien moet het geheel 
kostentechnisch aantrekkelijk zijn.  
 
Hoe kijkt men tegen deze problemen aan? 
De opdrachtgever is zich bewust van de nadelen die RM-producten op dit moment hebben 
met betrekking tot de oppervlaktekwaliteit. Daarom wil zij graag producten op zo een 
manier presenteren dat de klant/consument een RM-product niet als minderwaardig acht. 
 
Wat zijn de achtergronden van deze problemen? 
Huidige RM technieken leveren naast vele voordelen ook nadelen op. Een van deze nadelen 
is de oppervlaktekwaliteit van producten. Doordat machines zijn gebonden aan een 
resolutie, is de oppervlaktekwaliteit van producten niet zo hoog als producten die op 
conventionele wijze zijn gemaakt. Dit is dan vaak door middel van matrijzen. Door deze 
beperkte oppervlakkwaliteit kunnen RM-producten door klanten/consumenten als inferieur 
worden gezien. Om dat te voorkomen dient hier een oplossing voor te worden gevonden. 
Nabehandeling van producten kan de oppervlaktekwaliteit verhogen, maar is erg duur. Een 
camouflagetechniek of een goedkopere nabehandeling zou dit moeten verbeteren. 
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Doelstelling 
Het onderzoek betreft een oplossingsgericht onderzoek voor het probleem dat RM-producten 
hebben. Dit probleem bestaat uit het feit dat RM producten een beperkte 
oppervlaktekwaliteit hebben, waardoor consumenten het product wellicht als minder 
waardig achten. Het probleem is reeds gesignaleerd en gedeeltelijk in kaart gebracht. 
Wellicht moet het probleem nog duidelijker worden ingekaderd, waarnaar er naar een 
oplossing kan worden gezocht.  
 
Het doel van het onderzoek is om methoden te vinden die de acceptatie van gebruikers 
vergroot en de afwerkingskosten van het RM-product verlaagt of laag houdt. Niet zozeer zal 
er worden gekeken naar technische oplossingen waarmee de resolutie zou kunnen worden 
verbeterd. Er zal vooral worden gekeken hoe deze resolutie kan worden gecamoufleerd door 
middel van texturen. Eventueel kan dit worden aangevuld door een nabewerking.  
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Hoofdvraag 
 

Waar moeten ontwerpers op letten bij het toepassen van texturen op RM-producten, om 
de acceptatiegraad van deze producten zo hoog mogelijk te krijgen? 

 
Centrale vragen en deelvragen 
 

1. Hoe werkt TNO met Rapid Manufacturing? 
a. Welke technieken worden er gebruikt? 
b. Hoe werken deze technieken? 
c. Hoe/wanneer worden deze technieken toegepast? 
d. Waarin verschillen deze technieken van elkaar? 

 
e. Wat voor soort producten worden er gemaakt? 
f. Wat zijn de maximale afmetingen van deze producten? 
g. In welke oplagen wordt er geproduceerd? 
h. Welke materialen worden er gebruikt? 
i. Welk type producten worden er nabewerkt? 
j. Hoe worden deze producten nabewerkt? 
 

2. in hoeverre verschillen RM-producten met conventionele producten? 
a. Wat zijn de verschillen? 
b. Wat zijn de beperkingen? 
c. Wat zijn de mogelijkheden? 
d. Wat is het keuzeproces om tussen RM-producten en op conventionele 

producten te kiezen? 
 

3. Hoe worden texturen nu toegepast om RM-producten aantrekkelijker te maken? 
a. Wat voor soort texturen worden momenteel toegepast? 
b. Bij welke productietechnieken worden speciale texturen toegepast? 
c. Bij welke producten worden speciale texturen toegepast? 
d. In welke vorm worden texturen toegepast? 
e. Welke ervaring heeft TNO met texturen? 
f. Wat denken gebruikers over deze texturen? 

 
4. Hoe krijgen we de acceptatiegraad van RM-producten door middel van 

oppervlakteafwerking zo hoog mogelijk? 
a. Aan welke RM-producten moet er worden gedacht? 
b. Wat verlangt de consument van een dergelijk product? 
c. Wat is er technisch mogelijk? 
d. Wat is er kostentechnisch gezien mogelijk? 
 

5. Waar moeten oplossingen aan voldoen? 
a. Welke eisen stelt de consument aan het RM-product? 
b. Welke wensen heeft de consument betreffende het RM-product? 
c. Welke eisen stelt TNO aan het RM-product? 
d. Welke wensen heeft TNO betreffende het RM-product? 

 
6. Welke texturen zijn er te bedenken? 

a. Hoe koppelen consumenten texturen en emoties? 
b. Welke emoties zijn er te bedenken? 
c. Welke texturen zijn er te ontwerpen aan de hand van emoties? 
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d. In hoeverre voldoen deze texturen aan de eisen en wensen van de 
consument? 

e. In hoeverre voldoen deze texturen aan de eisen en wensen van TNO? 
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Begripsbepaling 
 
Rapid Manufacturing 
Rapid Manufacturing (RM) is een relatief nieuwe productietechniek die is voortgekomen uit 
de technologie van Rapid Prototyping (RP). Deze technologien hebben een positief effect op 
productkwaliteit en verkort haar ontwikkelingstijd. Met RM-techniek worden 3D-CAD 
modellen omgezet in tastbare producten, zonder dat er speciale gereedschappen en/of 
matrijzen nodig zijn. Hierdoor kunnen producten kosteneffectief in kleine oplagen worden 
gemaakt. Daarnaast is RM ook geschikt voor productie in grotere oplagen: er kunnen 
onderdelen in hoeveelheden van 20000 worden gemaakt. Hierdoor biedt het zowel 
oplossingen voor producten in de medische industrie (protheses, medische apparatuur), 
formule 1, vliegtuigindustrie, leger, marine en producten voor NASA. 
 
Designregels 
Een pakket van aanbevelingen aan ontwerpers waardoor producten, gemaakt door RM-
techniek, beter tot hun recht komen.  
 
Afwerkingskosten 
Huidige RM-producten moeten vaak worden nabewerkt voordat ze de markt op kunnen, 
omdat de oppervlaktekwaliteit beperkt is. Dit nabewerken kan bestaan uit schuren, frezen, 
verven/lakken of een behandeling met bijvoorbeeld epoxy. Dit is handwerk, waardoor het 
een dure aangelegenheid is, wat zoveel mogelijk beperkt moet worden.  
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Onderzoeksmateriaal  
 
 

1. Hoe werkt TNO met Rapid Manufacturing? 
a. Welke technieken worden er gebruikt? 

- medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
- observatie 

b. Hoe werken deze technieken? 
- literatuur: documentatie 
- observatie 

c. Hoe/wanneer worden deze technieken toegepast? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
- observatie 

d. Waarin verschillen deze technieken van elkaar? 
- Bureauonderzoek: literatuur 
 

e. Wat voor soort producten worden er gemaakt? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 

f. Wat zijn de maximale afmetingen van deze producten? 
- Bureauonderzoek: documentatie 

g. In welke oplagen wordt er geproduceerd? 
- medewerker interview 

h. Welke materialen worden er gebruikt? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 

i. Welk type producten worden er nabewerkt? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 

j. Hoe worden deze producten nabewerkt? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 

 
2. in hoeverre verschillen RM-producten met conventionele producten? 

a. Wat zijn de verschillen? 
- Bureauonderzoek: literatuur 

b. Wat zijn de beperkingen? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
- Bureauonderzoek: Literatuur: rapporten 

c. Wat zijn de mogelijkheden? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
- Bureauonderzoek: Literatuur: rapporten 

d. Wat is het keuzeproces om tussen RM-producten en op conventionele 
producten te kiezen? 

- Bureauonderzoek: Literatuur: rapporten 
 

3. Hoe worden texturen nu toegepast om RM-producten aantrekkelijker te maken? 
a. Wat voor soort texturen worden momenteel toegepast? 

- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
b. Bij welke productietechnieken worden speciale texturen toegepast? 

- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
c. Bij welke producten worden speciale texturen toegepast? 

- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
d. In welke vorm worden texturen toegepast? 

- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
e. Welke ervaring heeft TNO met texturen? 

- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
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f. Wat denken gebruikers over deze texturen? 
- Klant/gebruiker: interview – face-to-face (individueel) 
 
 
 

4. Hoe krijgen we de acceptatiegraad van RM-producten door middel van 
oppervlakteafwerking zo hoog mogelijk? 

a. Aan welke RM-producten moet er worden gedacht? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 

b. Wat verlangt de consument van een dergelijk product? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
- Klant/gebruiker: interview – face-to-face (individueel) 

c. Wat is er technisch mogelijk? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
- Bureauonderzoek: Literatuur: rapporten 

d. Wat is er kostentechnisch gezien mogelijk? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 

 
5. Waar moeten oplossingen aan voldoen? 

a. Welke eisen stelt de consument aan het RM-product? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
- Klant/gebruiker: interview – face-to-face (individueel) 

b. Welke wensen heeft de consument betreffende het RM-product? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
- Klant/gebruiker: interview – face-to-face (individueel) 

c. Welke eisen stelt TNO aan het RM-product? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 

d. Welke wensen heeft TNO betreffende het RM-product? 
- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 

 
7. Welke texturen zijn er te bedenken? 

a. Hoe koppelen consumenten texturen en emoties? 
- Bureauonderzoek: documentatie 

b. Welke emoties zijn er te bedenken? 
- Bureauonderzoek: documentatie 

c. Welke texturen zijn er te ontwerpen aan de hand van emoties? 
- ontwerp 

d. In hoeverre voldoen deze texturen aan de eisen en wensen van de 
consument? 

- gebruikstest 
e. In hoeverre voldoen deze texturen aan de eisen en wensen van TNO? 

- Medewerker: interview – face-to-face (individueel) 
 
 
Mogelijke knelpunten & oplossingen 
Een mogelijk knelpunt is dat vraag 6a meer tijd kost dan van tevoren is ingepland. Hierdoor 
zou het hele project uit kunnen lopen. Om dat te voorkomen is het raadzaam de planning 
goed in de gaten te houden tijdens de aanloop naar het eigenlijke ontwerp. Vervolgens 
moet, wanneer blijkt dat dit deel uitloopt, het aantal te bedenken texturen worden 
verkleind. Indien er nog te weinig tijd blijkt te zijn, is het misschien noodzakelijk om de 
gebruikstest te laten schieten. Uitgangspunt is echter dat dit niet nodig zal zijn.  
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Een ander probleem dat op kan treden is het analysedeel, doordat er met veel mensen 
moet worden gesproken hoe het een en ander in elkaar steekt. Helemaal omdat een dele 
van de opdracht in de vakantieperiode valt, moeten er ver van tevoren afspraken met 
mensen worden gemaakt.  
 
Bronvermelding 

- Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2000) Het ontwerpen van een onderzoek 
Utrecht: Lemma.  

 - http://www.tno.nl/industrie_en_techniek bezocht op 25 april 2006 
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Planning 
 
Zie planning.xls (bijlage 12.2) 
 
 
Aflevering 
 
Het project zal worden uitgevoerd volgens de planning. Daarbij zullen de volgende 
onderdelen worden geproduceerd: 
 
 
verslagen 

• een verslag voor de Universiteit Twente (Nederlandstalig), waarin het hele proces 
welke uitgevoerd is wordt beschreven 

• een samenvatting voor TNO (Engelstalig), waarin de hoofdlijn van het onderzoek 
alsmede de conclusies worden beschreven.  
(Eventueel zou dit ook in een soort designhandleiding kunnen worden uitgevoerd, als 
dat een toegevoegde waarde heeft.) 

 
 
Producten 

• voorbeelden van texturen op verschillende stalen 
• voorbeelden van texturen op producten 
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12.2 Planning 
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12.3 Scan testplaat 
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12.4 Plan gebruikstest. 
 
Doel 
Het doel van de gebruikstest is om te evalueren of de ontworpen texturen de emotie 
opwekken waarvoor ze ontworpen zijn.  
 
Materialen 
- 18 textuurmodellen 
- 1 vel (a2) met daarop 15 verschillende belevingsparkeerplaatsen 
 

 
 
Verklarende woordenlijst 
Chaos   chaos, chaotisch, ongeorganiseerd, stochastisch 
Cheap   goedkoop, voordelig, gierig 
Classic   klassiek 
Clever   scherpzinnig, knap, slim 
Extravagant  extravagant, buitensporig 
Feminine  vrouwelijk 
Fragile   fragile, breekbaar, delicaat, broos 
Futuristic  futuristisch 
Handmade  handgemaakt 
Humorous  humoristisch 
Industrial  industrieel 
Irritating  irritant, irriterend 
Rough ruw, oneffen, ruig  
Simple   eenvoudig, simpel 
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Soft   zacht 
Invulformulieren 
 

- naam 
- leeftijd 
- geslacht 

 
Van de 18 textuurmodellen zijn er 15 modellen die corresponderen met de namen op de 
parkeerplaatsen. 3 andere modellen corresponderen niet met de parkeerplaatsen. Hierdoor 
wordt de kans kleiner dat mensen denken een juiste combinatie hebben gemaakt, terwijl ze 
die eigenlijk niet als zodanig zagen, maar dat het de laatste textuur en de laatste emotie 
waren die nog over waren. 
 
 
De verwachting is dat de gebruikstest ongeveer 10-15 minuten zal duren.  
 
 
De gebruiker krijgt de volgende instructies: 
 
 
Voor u ligt een vel met daarop 15 gelabelde parkeerplaatsen. Elke parkeerplaats 
representeert een emotie ofwel beleving. Leest u deze namen alstublieft. (de gebruiker leest 
de namen) zijn alle woorden duidelijk? Zo ja, dan gaan we verder. Zo nee, dan kunt u de 
verklarende woordenlijst raadplegen. Deze mag straks tijdens de test ook nog gebuikt 
worden. 
 
U ontvangt straks één voor één 18 modellen. Deze modellen, welke allen dezelfde 
basisvorm hebben, zijn voorzien van een textuur. De oppervlakte van al deze modellen is 
dus verschillend. Door middel van het bekijken en voelen van deze oppervlakten kunt u de 
modellen interpreteren: u krijgt een beleving van het model. Baseert u deze svp alleen op 
het textuur zelf, dus niet op de vorm of het materiaal. Vervolgens legt u het model op de 
parkeerplaats met de beleving waarvan u denkt dat deze het beste er bij past. Indien u een 
model krijgt waarvan u geen bijpassende beleving kunt vinden, leg dit model dan naast de 
poster. Heeft u al eerder een model op een parkeerplaats gelegd, maar vind u een later 
model er beter passen, dan mag u dit wisselen. Ook aan het einde mag er nog gewisseld 
worden. Uiteindelijk zullen er drie modellen overblijven. De test is niet tijdsgebonden.  
 
Is zo alles duidelijk? 
 
De gebruikstest begint nu. 
 
 
Het eerste model wordt aan de proefpersoon gegeven. Na visuele en tactiele inspectie dient 
de proefpersoon het model op de door hem geschikt geachte parkeerplaats neergelegd. Dit 
herhaalt zich 18 keer. De genummerde modellen worden in vaste volgorde aan de 
proefpersoon gegeven, om te voorkomen dat de resultaten worden beïnvloed. Omdat er 18 
modellen worden aangegeven en er 15 parkeerplaatsen zijn zullen er drie modellen 
overblijven.  
 
De resultaten worden gedocumenteerd op het invulformulier van de testpersoon. 
 
De testpersoon wordt bedankt voor zijn deelname aan deze gebruikstest.  
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Invulformulier testpersoon 
 
Naam: 
 
Leeftijd: 
 
Geslacht: m  /  v 
 
 
Aantal goed: 
 

V = goed 
X = fout 

 
 

 
 
 
Overige opmerkingen: 
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Ondertekening 
 
 
Eindhoven, ____________ TNO Industrie en Techniek 
 
 
 
 
-----------------------   ----------------------- 
 
  
 
 
 
Groepshoofd   Auteur 
 
 
 



 




