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Samenvatting 
 
DualDesign is een product dat het mogelijk maakt om snel (samen) te kunnen werken 
met drie dimensionale omgevingen. DualDesign werkt met behulp van twee schermen, 
waarvan de één een twee dimensionale weergave laat zien en de ander een drie 
dimensionale weergave. Het startpunt van dit project is een eerste toepassing die voor 
die systeem is ontwikkeld. Deze toepassing maakt het mogelijk om snel en globaal een 
ruimte in een huis in te richten. Op die manier is snel te zien wat het effect is van een 
bepaalde indeling en kan bijvoorbeeld een gezin hier gemakkelijk over overleggen. Voor 
dit gebruik is een functionele opstelling (een ‘proof of principle’) gemaakt van bestaande 
onderdelen. Aan de vormgeving hiervan is nog geen aandacht besteed. 
 
In het kort werkt dit systeem als volgt: De gebruiker ziet twee schermen. Het 
computerscherm recht voor hem geeft een drie dimensionale kamer weer. Op het scherm 
voor hem op tafel kan de gebruiker de plattegrond van de kamer schetsen en hier 
vervolgens meubels in plaatsen. Technisch gezien wordt er gebruikt gemaakt van 
infraroodsignalen die afgegeven worden bij het tekenen van de plattegrond en het slepen 
van meubels. Het beeld op de plaat waarop getekend wordt, wordt geprojecteerd met een 
beamer die via een spiegel op de plaat schijnt. Daarnaast is op de plaat een point of view 
aangeeft die aangeeft vanuit welk standpunt in de plattegrond het drie dimensionale 
beeld wordt weergegeven. 
 
Vanuit dit startpunt is in deze opdracht verder gewerkt. De doelstelling hierbij zijn: 
 
1. Het vormgeven van het prototype van het product 
2. Het vormgeven van de losse onderdelen die bij het product gebruikt worden 
3. Het bedenken en uitwerken van verschillende gebruiksscenario’s 
 
Dit verslag beschrijft het genoemde product en is een weergave van de ontwerpstappen 
en resultaten bij de eerste twee doelstellingen en aantal gebruiksscenario’s. 
 
Het eerste deel van het verslag beschrijft de stappen die genomen zijn om tot een 
presentabel en werkbaar prototype te komen. Hiervoor is eerst een programma van eisen 
opgesteld. Een overweging hierbij is dat het definitieve gebruik van het product nog niet 
duidelijk is. Wel is duidelijk dat het prototype dat gebouwd wordt in het VR 
laboratorium op de UT komt te staan. Daarom is het een eis dat het prototype in die 
omgeving past. Andere belangrijke eisen zijn dat het prototype volledig functioneert, er 
presentabel uitziet en dat er wordt uitgegaan van dezelfde functionele onderdelen die in 
het eerste prototype aanwezig waren. Het prototype voldoet aan deze eisen. 
 
Naast de genoemde opstelling, het frame van het prototype, zijn de onderdelen 
ontworpen die gebruikt worden bij het gebruik van DualDesign. Dit zijn de pen, de point 
of view en de standaard voor de spiegel. Bij het ontwerp van de pen en de point of view is 
aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp. Daarnaast passen de 
ontwerpen in het geheel. De spiegelstandaard is een praktische ondersteuning van de 
spiegel die ervoor zorgt dat de hoek tussen de spiegel en de beamer van de spiegel 
aangepast kan worden. Zo kan de juiste projectierichting bepaald worden. 
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Na de ontwerpfasen zijn deze producten gebouwd en het prototype dat op deze manier 
verkregen is gebruikt om samen met een aantal ontwerpers te brainstormen over 
mogelijke gebruiksscenario’s voor DualDesign. De resultaten hiervan zijn: 

• Gebruik in de teamsport. In de 2D weergave kan de coach de gewenste 
bewegingen van de spelers laten zien. De spelers kijken naar een 3D weergave. 
Dit geeft de spelers een duidelijk inzicht in de situatie. 

• Gebruik in een autoshowroom. De kopers van een nieuwe auto kunnen de auto 
geheel naar wens samen invullen. DualDesign zorgt dat de auto gemakkelijk in 
te richten is en bevordert het overleg bij meerder kopers. 

• Gebruik in de stedenbouw. Stedenbouwkundige ontwerpen kunnen met behulp 
van Google streetview virtueel in hun toekomstige omgeving geplaatst worden. 
Zo kan vroeg in het ontwerptraject gezien worden hoe een ontwerp eruit ziet in 
een omgeving. 

• Gebruik als virtuele winkel. Met DualDesign virtueel door een winkel lopen 
zorgt ervoor dat virtueel shoppen meer op echt winkelen lijkt, het mogelijk door 
de schappen te lopen. De 2D weergave zorgt voor een goed overzicht per schap. 

• Gebruik op filmsets. De twee schermen van DualDesign maken het mogelijk snel 
in 2D de opzet te maken van een filmset, inclusief belichting en locatie van 
geluidsapparatuur. Het effect is te zien op het 3D scherm. Zo kan er gemakkelijk 
geëxperimenteerd worden met verschillen opstelling en is de communicatie 
tussen de medewerkers zeer gemakkelijk. 

• Gebruik voor virtueel (tijd)reizen. Zelf navigeren door een virtuele wereld van 
beelden van ergens anders op de wereld of van vroeger die op een rond scherm 
om je heen te zien is. Op die manier komt een andere wereld om je een heen tot 
leven. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens tentoonstellingen. 
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Summary 
 

DualDesign facilitates a user to work quickly and easy within 3D environments and it 
eases cooperation between several users. The system is based on two screens, one of 
them provides a 2D view and the other one provides a 3D view. There are different user 
scenarios possible, which means it can be used for different purposes. At the start of this 
project a technical proof of principle of DualDesign is available. In this proof of principle 
one user scenario is elaborated. It supports the arrangement of (the) different objects in 
a room. 
 
The system works as follows. The user sees two screens, the computer screen in front of 
him showing a 3D environment and the screen in the table before the computer screen 
showing a working area. On this area the user draws the plan of the room he wants to 
furnish and subsequently he places the furniture and other objects in the desired 
position. The room and furnishing are visible in 3D in real time on the computer screen. 
The communication between the user and the PC is made possible by the use of infrared 
signals in the pen the user uses to draw. The working area is projected from the 
underside on a plate by using a beamer and a mirror (to change the direction of the 
projection). The point of view in the 3D representation is determined by a accessory 
(called the point of view) that can be placed on the 2D screen. 
 
The/My assignment starts at this point. The goals are: 
 
1. The design of a prototype of DualDesign 
2. The design of the additional parts which are necessary to use DualDesign  
3. To come up with and to elaborate new user scenarios 
 
This report describes the product, the design steps towards the designs and some new 
user scenarios.  
 
The first part of this report describe the steps taken to create a presentable and 
workable prototype. To achieve this an overview of requirements is created, taking into 
account that the final use of the product it is not clear yet.. So the requirement is to 
create a design that fits in the VR lab, which is where this prototype will be placed. The 
most important requirements are that the prototype is fully functional and that the 
same functional parts as used in the proof of principle will be used. 
 
The second part includes the design of the pen, the point of view and the mirror 
standard. The main areas of focus in the design of the pen and the point of view are the 
usability and the that fact that the design fits in the system. The focus by designing the 
mirror standard was on the adjustability of the system, so that it is possible to set the 
angle of reflection within a range of some degrees.  
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The last part is the development of some new user scenarios and their elaboration . In 
order to do so, a brainstorm with a team of designers was organised. The results of this 
phase are: 

• Team sports: The coach uses the 2D representation to create the game situation 
he wants to explain, the team members see this situation in a 3D represtation. 
This provides a clear overview of the situation.  

• Buying a car: The (potential) buyers of a new care are able to choose between the 
car´s options and extras completely as they desire. DualDesign ensures that the 
car is easy to assemble and it promotes the cooperation between several buyers. 

• Urban Planning: Urban Planning designs can be put in their future 
environment, using the pictures of Google streetview. This makes it possible to 
evaluate the design sketches or drawings early in the development process. 

• Virtual Shop: DualDesign has the opportunity to make virtual shopping more 
equal to shopping in the real world. The user can walk through the shop and the 
2D screen creates a good overview over the chosen shelf. 

• Film sets: The two screens of DualDesign allow the user to make a fast sketch of 
a film set, including lighting and the location of sound equipment. The film set 
and the effects of the lighting are visual on the 3D screen. 

• Virtual (time) travelling: The user is able to navigate himself through a 
landscape or town from somewhere else or from the past. The 2D screen is a 
navigation palette with a map en by moving the cursor within the map the 3D 
image of this area is visible on a screen around the user. For exaple, this can be 
used in an exhibition.  
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Voorwoord 
 

Dit verslag maakt deel uit van de afronding van mijn bachelor opdracht van de opleiding 
Industrieel ontwerpen aan de Universiteit Twente. De opdracht heb ik uitgevoerd bij 
diezelfde universiteit. Een werkplek op de UT, een ritme waarin elke ochtend naar de 
UT ging, volledig je eigen werk inplannen; het is mij goed bevallen. Het is een ontzettend 
leerzame periode geweest waarin ik naast nieuwe kennis veel dingen heb teruggehaald. 

Doordat ik de afgelopen jaren niet alleen vakken heb gevolgd, maar ook erg actief ben 
geweest in het studentenleven was het een aantal jaren geleden dat ik een aantal 
vakken heb gehaald. Het gevolg hiervan was dat er wel wat kennis weggezakt was. 

Terwijl ik aan deze opdracht bezig was kwamen er steeds onderdelen terug uit de 
bachelorvakken, dat daagde mij uit om weer in deze stof te duiken en om bijvoorbeeld 
SolidWorks weer onder de knie te krijgen. Hierdoor ben ik regelmatig wat langer met 
een fase bezig geweest dan verwacht en dus ook met de volledige opdracht. Toch kijk ik 
er met volle tevredenheid op terug: ik heb het gevoel dat het enorm zinnig was om zo 
met het vakgebied bezig te zijn. 

Tijdens deze opdracht ben ik begeleid door Jan Miedema. Hij toonde veel interesse in 
mijn voortgang, dacht met me mee als ik daarom vroeg en nam de tijd mij te helpen. Het 
was fijn dat het contact zo laagdrempelig was, ik mocht altijd langskomen en op email 
kreeg ik snel reactie. Jan, hartelijk dank hiervoor! 

Naast Jan is ook Thijs Brilleman erg betrokken geweest. Thijs heeft de opstelling 
bedacht, de allereerste versie ervan in elkaar gezet en de software geschreven. Dit 
maakte deel uit van zijn afstudeerproject. Het was dus ‘zijn’ DualDesign die ik verder 
uitgewerkt heb. Thijs heeft me onder andere het hele systeem laten zien, meegedacht 
over de (on)mogelijkheden van de opstelling en geholpen met het realiseren van het 
ontwerp, in het bijzonder toen de elektronische schakelingen om de hoek kwam kijken. 
Ook jou wil ik heel erg bedanken Thijs! 

En tenslotte wil ik mijn lief ook heel erg bedanken. Ze luisterde naar mij als ik ’s avonds 
thuis kwam en nog steeds met mijn opdracht in mijn hoofd zat, ze motiveerde me als ik 
er even wat minder zin in had en, vooral, ze las mijn teksten steeds weer. Zodat ze me 
kon vertellen welke delen nog niet duidelijk waren en ze haalde er veel typ- en 
zinsbouwfouten uit. Het idee dat er nog iemand was die de kromme eruit zou halen die 
ik niet meer zag was een erg prettig gevoel bij het typen van de teksten. Dank! 
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Inleiding 
 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van virtual reality (VR) bieden steeds meer 
mogelijkheden voor het ondersteunen en versnellen van diverse keuzeprocessen, onder 
andere in ontwerpprocessen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van synthetische 
omgevingen, locaties waar echte en virtuele elementen gecombineerd worden zodat er 
een geavanceerde interactie plaats kan vinden. 

Op de Universiteit Twente is een product ontwikkeld dat het mogelijk maakt te zien hoe 
bepaalde meubels in een ruimte passen. Om dit te bereiken kan snel een 3D 
representatie van een kamer op een beeldscherm gegeven worden. Deze representatie 
wordt vormgeven aan de hand van een plattegrond die de gebruiker tekent op een 
werkveld dat op een tafel geprojecteerd wordt. Vervolgens in het mogelijk om er meubels 
in te plaatsen en om de ruimte vanuit verschillende standpunten te bekijken. Zo kan er 
snel een beeld verkregen worden van het meubelstuk of de meubelstukken in de ruimte. 
Voor deze opstelling zijn bestaande onderdelen gebruikt, zoals een beeldscherm, een 
beamer en een afstandsbediening van een Wii spelcomputer. Dit maakt dat de kosten 
relatief laag zijn. De naam van dit product is DualDesign. 

Bij de start van dit project bestaat er een proof of principle van DualDesign. Deze 
bestaat uit een aantal bestaande onderdelen en een aantal makkelijk te vinden 
onderdelen die zo gerangschikt zijn dat de functionaliteiten getest en gebruikt kunnen 
worden. Aan de vormgeving hiervan is nog weinig aandacht besteed. Door aandacht te 
besteden aan deze vormgeving kan het product aantrekkelijker uiterlijk krijgen en kan 
het beter gebruikt worden om mee te testen, doordat het systeem functioneert en 
presentabel is. 

De gebruikte opstelling kan in meer situaties gebruikt worden, een definitief gebruik 
van het product is nog niet duidelijk. In de proof of principle is software verwerkt die 
DualDesign geschikt maakt voor het inrichten van een ruimte. De gebruikt technologie 
van DualDesign biedt ook kansen voor toepassingen in andere situaties. Om dat 
mogelijk te maken kunnen andere gebruiksscenario’s in kaart worden gebracht.  

De doelstellingen van de opdracht waarover dit verslag handelt, zijn de volgende drie: 

1. Het vormgeven van het prototype van het product 
2. Het vormgeven van de losse onderdelen die bij het product gebruikt worden 
3. Het analyseren en uitwerken van verschillende gebruiksscenario’s 
 

Bij het ontwerpen is de keuze gemaakt om eerst de opstelling vorm te geven en 
vervolgens de losse onderdelen (de pen, de point of view en de standaard voor de spiegel). 
Dit zijn namelijk losse onderdelen binnen het ontwerp die geen (of een zeer weinig) 
invloed kunnen hebben op de vormgeving van de opstelling. Door deze losse onderdelen 
na de opstelling te ontwerpen kan er in de vormgeving van deze onderdelen rekening 
gehouden worden met de vormgeving van de opstelling zonder dat er bij elk concept van 
de opstelling aparte onderdelen geschetst hoeven worden. Dit voordeel weegt op tegen 
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het risico dat de vormgeving van de pen en point of view tegelijkertijd met de 
vormgeving van de opstelling een beter resultaat geeft. Voor zover op dit moment te 
bepalen is, is de kans groot dat de pen, de point of view en de spiegelstandaard losse 
onderdelen blijven binnen het geheel. 

Het verslag is opgedeeld in drie delen, die elk betrekking hebben op deze doelstellingen. 
De basis voor de ontwerptrajecten is de methodologie zoals die beschreven wordt in het 
boek productontwerpen (Eger, Bonnema et al. 2004). Op basis hiervan is een 
methodologie ontwikkeld voor het bouwen van dit product, dat enerzijds een definitief 
product is en anderzijds een aantal kenmerken heeft van een prototype.  

Deze drie delen worden vooraf gegaan door een hoofdstuk dat een introductie is op 
DualDesign. 

De verschillende stappen van deze methodologie vormen de basis voor het procesverslag 
van het ontwerp dat in dit verslag beschreven is. De hoofdstukindeling van dit verslag is 
gebaseerd op deze fasen en is als zodanig terug te vinden in de inhoudsopgave. 

In het verslag komen verschillende termen voor die allen refereren naar (delen van) 
DualDesign. Het verschil is soms klein, maar elke term staat voor een ander deel of een 
andere fase van DualDesign. De proof of principle is de allereerste opstelling van 
DualDesign, zoals die bestond bij aanvang van dit project. Het prototype is het product 
dat in dit project gebouwd is. Dit prototype bestaat uit de opstelling (de vaste delen), de 
interface apparatuur (de pen en de point of view) en de spiegelstandaard. 
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Hoofdstuk 1 Introductie DualDesign 
 

DualDesign is een product dat in ontwikkeling is. Bij het begin van dit project bestaat er 
een proof of principle. In deze proof of principle is een mogelijk gebruiksscenario van het 
product uitgewerkt. DualDesign creëert een synthetische omgeving. Hieronder zal kort 
de synthetische omgeving besproken worden, daarna wordt het product zelf besproken. 

Een synthetische omgeving is een bewust gecreëerde kunstmatige omgeving, als 
tegenhanger van natuurlijke omgeving. Om de echte, natuurlijke omgeving te simuleren 
wordt voor de meeste synthetische omgevingen gebruik gemaakt van Virtual Reality 
technologieën. Synthetische omgevingen kunnen gebruikt worden als werkruimtes die 
ingericht zijn om specifieke ontwerpactiviteiten te ondersteunen. Door het in context te 
simuleren van gedrag van toekomstige producten kunnen de resultaten van 
ontwerpactiviteiten verbeterd worden. In deze omgeving is het mogelijk om “echte 
wereld” gedrag van virtuele producten te simuleren en er taken mee uit te voeren. 
Bijvoorbeeld om de functionaliteit van concepten te beoordelen. (Miedema, van der Voort 
et al. 2009).  

1.1  Productanalyse 
DualDesign is een product dat het mogelijk maakt snel en eenvoudig een 3D 
representatie te geven van een ruimte in een gebouw. De 3D representatie wordt 
vormgeven aan de hand van een plattegrond die de gebruiker tekent op een werkveld. 
Dit werkveld wordt op een tafel geprojecteerd. Vervolgens kunnen er in deze gecreëerde 
ruimte objecten geplaatst worden. Op die manier is het mogelijk om een 3D beeld te 
krijgen van de inrichting van de ruimte. 

Om DualDesign te gebruiken teken je met de pen een plattegrond van een ruimte op het 
werkblad. Op het scherm verschijnt dan een 3D weergave van deze ruimte. Vervolgens 
in het mogelijk met de pen verschillende meubelstukken en dergelijke in de ruimte te 
plaatsen. De point of view maakt het mogelijk de positie van de kijker in het 3D beeld te 
bepalen.  

Figuur 1.1 op de volgende pagina laat het eerste prototype van DualDesign zien. 
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Figuur 1.1: De proof of principle. De nummers verwijzen naar de onderdelen. 1= 
werkblad, 2 = point of view (inzet), 3= beamer, 4= Wii mote, 5= pen, 6= laptop, 7= scherm, 
8= spiegel 

Technisch gezien werkt DualDesign met behulp van een Wii mote, de afstandbediening 
van een Nintendo Wii spelcomputer. Deze Wii mote is in staat om de locatie van 
infraroodsignalen te bepalen. In de gebruikte pen zit een infrarood ledlampje. In de point 
of view zitten ook infraroodlampjes. Het werkveld wordt door een beamer geprojecteerd 
op een glazen plaat waarop bakpapier bevestigd is, zodat het mogelijk is op deze plaat te 
projecteren. 

De componenten van dit systeem zijn bestaande onderdelen, zoals het beeldscherm, de 
PC, de beamer en de spiegel. Dit maakt dat de kosten van deze synthetische omgeving 
toepassing relatief laag zijn.  

In de volgende paragraaf volgt een toelichting op de verschillende onderdelen van het 
systeem.  
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1.1.1 Onderdelen DualDesign 
Hieronder worden de verschillende componenten van DualDesign besproken (huidige 
vorm en functie), zodat de werking van deze onderdelen duidelijk wordt. Ook wordt er 
weergegeven welke functionaliteiten deze onderdelen in het uiteindelijke ontwerp in 
ieder geval moeten bezitten. 

Werkblad 

Huidige vorm + functies 

De huidige vorm van het werkblad is een glazen plaat (de plaat van een fotolijst) waar 
een bakpapiertje op geplakt is. Dit papier is gespannen en vastgezet met behulp van 
tape. Dit papier maakt het mogelijk dat er van onderaf een beeld wordt geprojecteerd.  

Dit beeld laat het werkveld zien waarbinnen de plattegrond getekend kan worden. Ook 
staan er op dit beeld een aantal onderdelen van de grafische user interface, die nodig zijn 
voor het tekenen en inrichten van de ruimte. Het beeld wordt op dit moment steeds 
opnieuw gekalibreerd. Dit komt doordat de positie van de Wii mote ten opzichte van de 
tafel steeds verandert, door een lichte verschuiving van de onderdelen.  

Functionaliteit in prototype 

Ook in het prototype moet het mogelijk zijn om van onderaf op de tafel te projecteren. 
Dit voorkomt dat andere onderdelen die op de tafel gebruikt worden of de gebruiker zelf 
schaduwen veroorzaken.  

Daarnaast is het wenselijk dat de positie van de Wii mote ten opzichte van de tafel 
steeds hetzelfde is, zodat kalibreren minder nodig zal zijn. 

Point of view  

Huidige vorm + functies 

De point of view is een los onderdeel dat gebruikt wordt op het werkblad. Met de point of 
view geeft de gebruiker aan vanuit welke plaats in (of buiten) de ruimte het 3D beeld 
weergegeven wordt. In dit prototype is het een borrelglaasje dat ondersteboven staat. 
Hierin zitten twee infrarood led lampjes en één AAA batterij. Met behulp van de 
signalen van deze twee lampjes wordt de positie en de hoek van de point of view 
berekend.  

Wanneer de afstand tussen de pen en één van de lampjes van de point of view kleiner 
wordt dan de afstand tussen beide lampjes van de point of view ontstaat er een fout in de 
interpretatie. De pen wordt dan gezien als tweede lampje van de point of view. Dit 
proleem is grotendeels opgelost doordat de infrarood lampjes van de point of view pas 
werken wanneer het glaasje een beetje naar beneden geduwd wordt. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van een druksensor. Dit indrukken gebeurt meestal niet tegelijkertijd met het 
pengebruik, omdat de gebruiker slechts met een van twee onderdelen tegelijk bezig is.  
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Daarnaast heeft dit als voordeel dat de lampjes niet continu aanstaan, waardoor er niet 
continu energie nodig is en de batterijen dus langer meegaan. De levensduur van de 
batterij is voldoende gebleken voor het gebruik. 

Functionaliteit in prototype 

In het definitieve prototype zal de point of view ook een los onderdeel zijn dat werkt met 
behulp van twee infrarood led lampjes en één AAA batterij. Op die manier zijn er geen 
aanpassingen nodig in de huidige software en heeft het product zijn eigen 
stroomvoorziening. 

De batterij moet gemakkelijk te vervangen zijn. 

De lampjes zullen alleen moeten branden indien nodig. Anders is de stroomvoorziening 
niet voldoende. Ook zal de fout in de interpretatie tussen de point of view en de pen niet 
voor problemen moeten zorgen.  

Pen 

Huidige vorm + functies 

De pen bestaat uit de plastic huls van een balpen. Hierin zit één infrarood ledlampje en 
één AAA batterij. Op de huls zit een drukknop. Wanneer deze ingedrukt wordt gaat het 
lampje branden en kan de pen gebruikt worden. De levensduur van de batterij is 
voldoende gebleken op deze manier. 

Functionaliteit in prototype 

De pen zal ook één infrarood lampje en één AAA batterij bevatten. De batterij moet 
gemakkelijk te vervangen zijn. Ook is het van belang dat het lampje alleen brandt als 
pen gebruikt wordt, vanwege de levensduur van de batterij.  

Beamer  

Huidige vorm + functies 

De beamer is een gewone beamer die onder de tafel geplaatst heeft. Hij projecteert het 
werkveld via de spiegel op de onderkant van de tafel. De lichtopbrengst van een 
standaard beamer (ongeveer 2500 ansilumen) blijkt genoeg voor dit doeleinde.  

Functionaliteit in prototype 

In het prototype wordt voor deze functie een bestaande beamer gebruikt. De 
lichtopbrengst moet hoog genoeg zijn. De lichtopbrengst van standaard beamers is hoog 
genoeg (ongeveer 2500 ansilumen). 
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Wii mote 

Huidige vorm + functies 

De Wii mote ontvangt de infraroodsignalen van de point of view en de pen. Hij 
registreert de positie van deze signalen. Vervolgens worden deze gegevens met behulp 
van bluetoothsignalen doorgegeven aan de laptop. 

Functionaliteit in prototype 

In het prototype zal voor deze functies ook een Wii mote gebruikt worden, op deze 
manier worden deze functies gemakkelijk en betaalbaar uitgevoerd. 

Laptop/PC 

Huidige vorm + functies 

In het prototype wordt gebruik gemaakt van een laptop. Deze taken kunnen ook 
uitgevoerd worden door een pc met een beeldscherm. De laptop draait de software die 
nodig is voor het systeem. Hij geeft de signalen aan de beamer door en ontvangt en 
verwerkt de bluetoothsignalen die van de Wii mote komen. Ook is het mogelijk door 
middel van de dual screen modus, het scherm van de laptop als scherm voor de 3D 
weergave te gebruiken. Dit scherm wordt ook gebruikt als bedieningsscherm voor de 
computer, bijvoorbeeld tijdens opstarten. 

Functionaliteit in prototype 

In het prototype zal een laptop of pc dezelfde functies uitvoeren. Het scherm en de 
computer moeten samen te gebruiken zijn. 

Scherm  

Huidige vorm + functies  

In het huidige systeem wordt het scherm van de laptop als scherm gebruikt. Zoals 
beschreven onder het kopje laptop wordt dit scherm gebruikt voor de 3D weergave en als 
scherm bij de computer. 

Functionaliteit in prototype: 

Ook in het definitieve ontwerp is hier een scherm/projectieplaats voor nodig. Het hoeft 
dus geen scherm te zijn, het gaat erom dat de informatie te lezen is. 
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Spiegel 

Huidige vorm + functies 

De spiegel wordt gebruik voor het omdraaien van het beeld van de beamer, op die 
manier is het mogelijk van onder af te projecteren en het beeld toch in de gewone 
positionering te zien (niet in spiegelbeeld). Om een scherp beeld te krijgen wordt een 
spiegel gebruikt die zijn reflectielaag meteen aan de bovenkant van de glasplaat heeft, 
een zogenaamde front surface mirror. Dit zorgt ervoor dat de lichtbundel één keer 
gebroken wordt. Wanneer je een ‘klassieke’ spiegel zou gebruiken, met de reflectielaag 
achter een glasplaat, wordt een deel van het licht gebroken door het glas en door de 
reflectielaag. Dat geeft een onscherp beeld. 

De gebruikte spiegel is vrij groot in vergelijking met het deel van de spiegel dat gebruikt 
wordt voor het reflecteren van de lichtbundel uit de beamer. 

Functionaliteit in prototype 

In het prototype zal een spiegel voor hetzelfde doeleinde gebruikt worden. Ook zal het 
resultaat een volledig en scherp beeld moeten zijn, het gebruik van een front surface 
mirror kan hiervoor zorgen. De benodigde grootte van de spiegel hangt af van de afstand 
tot de beamer en de mate waarin de positie van de beamer en de spiegel ten opzichte van 
elkaar kan variëren.  
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Deel I: Ontwerp van de opstelling  
 

In dit deel wordt het ontwerp van de opstelling besproken. Om tot 
een product tot komen wordt er een programma van eisen opgesteld. 
Als basis voor dit programma van eisen dient de gebruikscontext die 
in kaart wordt gebracht.  

Om tot een definitief ontwerp te komen zijn er twee concepten 
gemaakt, hieruit is een keuze gemaakt en vervolgens is dit gekozen 
product in een aantal stappen uitgewerkt. Deze stappen worden 
chronologisch weergegeven.  
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Hoofdstuk 2  De context van het product 
 

2.1 Doelgroep 
De doelgroep van DualDesign is nog niet duidelijk, omdat het nog niet bekend is voor 
welke functionaliteiten DualDesign gebruikt gaat worden. Over de gebruikers van het 
prototype kan wat meer gezegd worden. Het prototype zal onder andere gebruikt worden 
voor gebruikstesten. Deze proefpersonen zullen sterk van elkaar verschillen. Zo zal er 
verschil zijn in uiterlijke kenmerken, achtergrond en ervaring met dergelijke systemen. 
Het prototype zal dus geschikt moeten zijn voor het gebruik door personen met 
verschillende menselijke maten. Door de verschillen in hoeveelheid ervaring zal het 
prototype ook zo intuïtief mogelijk moeten werken. Daarnaast zal het uitnodigend 
moeten ogen. Het moet niet te ingewikkeld lijken om het product te gebruiken. Dat 
schrikt gebruikers af die minder ervaren zijn in het gebruik van vergelijkbare producten.  

Bij het ontwerp zal geen rekening worden gehouden met gebruikers die een lichamelijke 
en/of geestelijke handicap hebben. De kans is niet groot dat deze gebruikers in 
aanraking komen met het prototype. Bij een definitief ontwerp kan geïnventariseerd 
worden of het wenselijk is het product bruikbaar te maken voor bijvoorbeeld 
rolstoelgebruikers.  

2.2 Huidige markt 
Op de huidige markt worden nog geen producten aangeboden die lijken op DualDesign. 
Tenminste niet op grote en/of commerciële schaal.  

Er zijn wel een aantal producten, voornamelijk software, die voor soortgelijke zaken 
gebruikt kunnen. Een voorbeeld hiervan is de ‘IKEA homeplanner’, een programma 
waarmee verschillende IKEA meubelen in een kamer kunnen worden gerangschikt. Ook 
verschillende andere meubel- en keukenleveranciers maken gebruik van software om 
van de modulaire systemen een beeld te creëren. Met deze programma’s kost het over 
het algemeen meer tijd om de gewenste indeling te bereiken dan wanneer DualDesign 
gebruikt wordt. Het behaalde resultaat is dan preciezer qua schaal en afmetingen. Een 
ander verschil met de DualDesign is dat deze software bedoeld is om gebruikt te worden 
door één gebruiker. DualDesign is ontworpen om in overleg een ruimte in te delen.  
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2.3 Gebruikersrollen  
Een belangrijke factor in het succes van een product wordt bepaald door de gebruikers. 
Zij moeten prettig met het product kunnen werken. Dit geldt niet alleen voor de 
eindgebruikers, maar voor alle personen die in aanraking komen met het product, de 
stakeholders (letterlijk: belanghebbenden). Als ontwerper heb je invloed op het gebruik 
van het product gedurende de hele levenscyclus. Om zo veel mogelijk rekening te houden 
met de stakeholders en om geen stakeholders te vergeten is het dus van belang om 
vanuit het oogpunt van de verschillende gebruikers in de verschillende levensfasen van 
het product naar de gebruikerswensen te kijken. Daarom zijn de belangen van de 
gebruikers per levensfase van het product geïdentificeerd. Vervolgens zijn de belangen 
van deze stakeholders uitgewerkt. Dit is te vinden in bijlage II. 

De resultaten van deze analyse zijn terug te vinden in het programma van eisen. Een 
aantal voorbeelden van deze belangen zijn: 

• De opdrachtgever wil graag een product dat gereed is wanneer er behoefte aan is 
en/of op gerekend wordt. 

• Degene die het product onderhoudt heeft belang bij een product dat gemakkelijk 
schoon te maken is. 

• De eindgebruiker werkt graag met een systeem dat hij snel begrijpt en dat hem 
geen lichamelijke klachten oplevert. 

2.4 Vormgeving 
De vormgeving van het prototype zal aansluiten bij het soort product en de omgeving 
waarin het terecht komt. 

De definitieve gebruiksomgeving van het product is in dit stadium nog niet duidelijk. 
Omdat de verschillende gebruiksscenario’s nog niet bekend zijn geeft de gebruikscontext 
geen aanwijzingen voor de vormgeving. De gebruiksomgeving van het prototype is wel 
duidelijk. Het prototype zal een plek krijgen in het Virtual Reality laboratorium (VR lab) 
op de Universiteit Twente. De fotocollage op de volgende pagina geeft een beeld van deze 
omgeving. De uitstraling van deze omgeving is strak en technisch. Er zijn veel 
computers, laptops en andere nieuwe technologische ontwikkelen in de ruimte. De 
vormgeving hiervan laat veel rechte lijnen, haakse hoeken en vierkante vormen zien. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van lange gebogen lijnen. Qua materiaal wordt er 
veel gebruik gemaakt van metalen en donkere harde kunststoffen. Ook is bij het 
presentatiescherm de kleur wit veel aanwezig. Zowel het scherm als de vloer en de 
stoelen zijn wit. 

DualDesign valt ook in de groep van de nieuwe technologische producten. De vormgeving 
die hierbij aansluit is een strakke technische vormgeving, zoals de vormgeving van de 
producten in het VR lab. De fotocollage van het VR lab laat een aantal “nieuwe 
technologische producten” zien. Bij deze uitstraling zal het prototype aansluiten. 
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 Figuur 2.1: Vormgevingscollage VR lab 
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Hoofdstuk 3  Programma van eisen 
 

Het programma van eisen is opgesteld om een overzicht te hebben van de eisen aan het 
prototype. Ook wordt het gebruikt voor het beoordelen van de concepten. 

Een van de richtlijnen die worden gehanteerd voor een Programma van Eisen (Eger, 
Bonnema et al. 2004) is dat het niet op één oplossing gericht is. In dit programma van 
eisen zijn wel een aantal oplossingen opgenomen. Hiervoor zijn twee oorzaken te 
benoemen. De eerste is dat een aantal oplossingen bij de start van dit project al vast 
lagen of buiten deze opdracht vallen. Een voorbeeld hiervan is de communicatie tussen 
de onderdelen. De tweede oorzaak is dat de doorlooptijd van het project kort is en dat 
van een aantal onderdelen/oplossingen al aangetoond is dat ze goed functioneren. 
Binnen de korte periode waarin het prototype gebouwd wordt is geen ruimte om alle 
delen zelf te ontwerpen en testen. Daarom is er in een aantal gevallen voor gekozen een 
bestaande oplossing te blijven hanteren. In dat geval is de oplossing genoemd in het 
programma van eisen.  

Eis Technische specificatie 
Gebruikers 
Tijdens of na gebruik mag het product geen 
fysieke moeilijkheden of klachten opleveren  

Het product en alle onderdelen daarvan zijn 
geschikt voor gebruik door 80% van de niet 
fysiek beperkte gebruikers 

Het gebruik van het product is gemakkelijk te 
leren 

De gebruiker kan gemiddeld na 3 minuten de 
basisfuncties van DualDesign gebruiken 

Vormgeving 
Het product nodigt uit tot gebruiken  
Het product past in het VR lab De vormgeving van het product sluit aan bij de 

uitstraling van en producten in het VR lab 
Functioneel 
Het product ondersteund alle functies van de 
huidige opstelling 

Het prototype bevat de volgende onderdelen: 
IR pen, point of view, geprojecteerd werkveld, 
beamer, spiegel, 2 pc’s, scherm 
Deze onderdelen zijn met elkaar verbonden 
zoals in de huidige opstelling 

Het product biedt de mogelijkheid dat het in 
een later stadium uitgebouwd wordt 

Er is een mogelijkheid om extra onderdelen 
aan het product toe te voegen 

Technisch 
Het is mogelijk het werkveld van onder te 
projecteren op het werkblad  

De opstelling geeft de mogelijkheid het 
werkveld van onder af te projecteren 
De beamer heeft een lichtopbrengst van 2500 
(+/- 200) ansilumen 

Het kalibreren van het werkveld is niet te vaak 
nodig 

Het kalibreren van het werkveld is per sessie 
maximaal 1 keer nodig 

De beamer kan ook voor andere doeleinden 
gebruikt worden en er kan onderhoud aan 
gepleegd worden 

Er wordt een bestaande beamer gebruik die in 
maximaal 2 minuten uitneembaar is 

Er wordt een Wii mote gebruikt en deze kan 
onderhouden worden 

Er wordt een bestaande Wii mote gebruikt die 
uitneembaar is 

De Wii mote is in staat het signaal van de 
point of view en de pen te registreren 

De Wii mote bevindt zich onder het werkveld 
op een afstand van (in dit stadium nog niet 
bekend) 
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Productie 
Het product gereed op het moment dat het 
nodig is 

Het product is binnen de gestelde periode te 
maken 

Het prototype is met de aanwezige middelen te 
produceren/assembleren 

Het prototype is zo veel mogelijk door 1 
persoon te maken 
De materialen zijn aanwezig of kunnen op tijd 
geleverd worden 

Het prototype is verplaatsbaar door het 
gebouw 

Het prototype heeft een maximale breedte van 
85 centimeter 
Het prototype is verplaatsbaar 

Binnen de geplande periode te maken Werkplaatsplan waarmee je meteen aan de 
slag kunt 
Bewerkingen die binnen de geplande periode 
uit te voeren zijn 

Het product kan nog een paar keer gemaakt 
worden 

De bouwtekeningen en onderdeellijsten zijn 
aanwezig 
De materialen zijn vaker te bestellen 

PC 
De PC heeft voldoende capaciteit om de 
software te gebruiken en de benodigde taken 
uit te voeren 

De PC voldoet aan de huidige standaard voor 
Pc’s 
De PC heeft WiFi internettoegang 
De PC ondersteund een dual screen modus 
De PC heeft een scherm, toetsenbord en muis 
De PC draait Windows 
De PC kan het bluetoothsignaal ontvangen 

Afvalverwerking 
Het product kan verwijderd worden De verschillende materialen kunnen 

gescheiden worden 
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Hoofdstuk 4 Ontwerp van de opstelling 
  

De verschillende stappen die bij het ontwerp van de opstelling doorlopen worden zijn de 
conceptfase, de haalbaarheid en planning, de productdefinitie, het ontwerp, de modellen 
en tests. Aan de hand van deze fasen zal het ontwerpproces beschreven worden. Een 
korte beschrijving van deze fasen is te vinden in bijlage I, de methodologie. 

4.1 Conceptfase  
In de conceptfase is er gekeken naar de vormgeving van het product aan de hand van het 
programma van eisen en wensen. De basis voor de ontwerpen wordt gevormd door de 
onderdelen die nodig zijn om het prototype te laten functioneren. Deze onderdelen zijn te 
zien in de volgende afbeelding. 

  

Figuur 4.1: De onderdelen van de opstelling: werkveld, beamer, point of view, spiegel, IR 
pen, projectiescherm, Wii mote, scherm en PC kast of laptop. 

De rangschikking tussen de verschillende onderdelen staat min of meer vast: beamer 
projecteert via de spiegel op het scherm. Omgekeerd ontvangt de Wii mote het IR signaal 
van de pen via de spiegel. De beamer projecteert van onder af op het scherm, waardoor 
de gebruiker niet in de projectiestraal staat.  

In dit deel van het verslag wordt gefocust op het ontwerp van de opstelling, die de 
verschillende onderdelen omvat en/of ervoor zorgt dat alles kan functioneren. Aan het 
einde van dit deel worden daar de bestaande onderdelen (bijvoorbeeld het scherm en de 
beamer) aan toegevoegd. In het volgende deel wordt het ontwerpen van de overige delen 
(de pen, de point of view en de spiegelstandaard) behandeld.  
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Vanuit de onderdelen die in figuur 4.1 is weergegeven is een aantal productschetsen 
gemaakt van mogelijke opstellingen. De verschillende schetsen waren duidelijk op te 
delen in twee groepen: schetsen van een opstelling waar de gebruiker aan gaat zitten en 
schetsen van een opstelling waar de gebruiker aan gaat staan. Vanwege deze duidelijke 
tweedeling zijn van beide mogelijkheden één concept uitgewerkt. Zo was het mogelijk te 
kiezen voor een zittende of staande gebruiker en kon vervolgens het concept verder 
uitgewerkt worden. De twee concepten zullen na elkaar besproken worden. 
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4.1.1 Concept 1: ‘zittend’ 
 

  

 

 Figuur 4.2: Concept ’zittend’ (maten in centimeters) 
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Deze opstelling heeft een tafelmodel. De gebruiker gaat eraan zitten zoals aan een 
bureau. De hoogste van de tafel is dan ook op ‘bureauhoogte’. Om ervoor te zorgen dat de 
gebruiker op de juiste hoogte ten opzichte van de tafel zit, is het handig een in hoogte 
verstelbare bureaustoel te gebruiken. 

De tafel is gemaakt van hout (ongeveer 3 cm dik) dat gelakt wordt. Er is gekozen voor 
hout in plaats van multiplex of spaanplaat omdat hout strakker af te werken is met verf 
(ook op de kopse kanten). Achterop het werkblad staat een monitor. 

In het werkblad zit een uitsparing voor het scherm waarop geprojecteerd wordt. Dit 
scherm is gemaakt van een speciaal soort plexiglas waar een speciale projectielaag 
ingebouwd is. Dit scherm is speciaal gemaakt voor projectie vanaf de achterzijde. Bij 
projectie op deze plaat is geen hotspot (extra lichte stip van de lamp van de beamer) te 
zien. Andere mogelijkheden om het projecteren vanaf de achterzijde mogelijk te maken, 
zijn een doorzichtige (plexi)glasplaat waarop projectiefolie geplakt wordt. Deze plakfolie 
is in verschillende kwaliteiten te verkrijgen. Het grootste voordeel van de plaat met 
ingebouwde projectielaag is dat er geen luchtbelletjes of kreukeltjes kunnen ontstaan 
tussen het plastic en de plaat. Luchtbelletjes en kreukeltjes kunnen vanwege de relatief 
kleine oppervlakte van de plaat erg storend zijn, ze zijn meteen relatief groot. 

Het houten werkblad rust op vier meubelpoten. Het achterste deel van het bureau is 
afgesloten met aluminiumplaatmateriaal, zodat de projectiebenodigdheden niet te zien 
zijn. Er is gekozen voor aluminium vanwege de kleur, lage gewicht en de strakke 
uitstraling van dit materiaal. Achter deze platen bevindt zich een plank enkele meters 
boven de grond. Op deze plank staan de beamer met Wii mote, de spiegel en de PC. Deze 
PC kan bediend worden met een draadloos toetsenbord en een draadloze muis. Het 
toetsenbord en de muis zijn bedoeld om de PC en de software op te starten, ze zijn niet 
nodig tijdens het gebruik van de software. Op dat moment kunnen ze dus aan de 
achterkant van het bureau liggen of opgeborgen worden op de plank bij de PC. Kabels 
van en naar het scherm kunnen door een gat in het werkblad naar beneden geleid 
worden. Daar staat een stekkerdoos. Vanaf deze stekkerdoos loopt één kabel door een 
gat in de achterplaat naar het stopcontact. 

Tenslotte zal de tafel verplaatsbaar zijn door middel van wieltjes onder de poten van de 
tafel. Op die manier kan die tafel gemakkelijk door het gebouw verplaatst worden. 
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4.1.2 Concept 2: ‘staand’ 

Figuur 4.3: Concept ‘staand’ (maten in cm) 
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Bij het concept ‘staand’ staat de gebruiker achter de opstelling. De hoogte van het 
werkblad en het scherm zijn daarop aangepast. De gebruiker kan naar de opstelling toe 
lopen en deze gaan gebruiken zonder dat hij eerst moet gaan zitten. Dit maakt het 
gebruik laagdrempelig, zeker wanneer de gebruikstijd niet meer bedraagt dan een 
aantal tientallen minuten. 

Dit concept is opgebouwd uit aluminiumprofielen die aan de voorzijde afgerond zijn. 
Deze profielen bieden de mogelijkheid om een plaat in het profiel te klemmen. Op die 
manier zijn de onderplaat en de zijplaten bevestigd die de ‘bak’ vormen waarin de 
beamer, spiegel en PC staan. Deze platen zijn gemaakt van aluminium, zodat het 
eenzelfde uiterlijk heeft als de buizen. Dit zorgt voor een strak en eenduidig uiterlijk. 
Het plaatmateriaal wordt aan alle zijden ingeklemd, hierdoor is een dikte van enkele 
millimeters waarschijnlijk voldoende. Wanneer dit concept uitgewerkt gaat worden, 
wordt deze berekend/getest. 

De PC die in de bak staat zal bediend worden met een draadloze muis en toetsenbord. 
Tijdens het gebruik van de software van de DualDesign zijn deze input devices niet 
nodig. Ze zijn dus alleen bedoeld om de PC op te starten en er andere taken buiten de 
DualDesign software mee uit te voeren. Wanneer het toetsenbord en de muis niet 
gebruikt worden kunnen deze opgeborgen worden in de bak, zodat ze niet in de weg 
liggen op het werkblad. 

Het werkblad bestaat uit een aluminium plaat waarin een plexiglasplaat ligt. Deze plaat 
wordt vastgeklemd in de profielen. Ook hier wordt gebruikt gemaakt van aluminium 
voor de optische eenheid. In deze plaat is een gat gemaakt voor de projectieplaat. Om 
ervoor te zorgen dat de plaat blijft liggen, zijn er onder de hoeken van de projectieplaat 
metalen stripjes aangebracht. Hier steunt de plaat op. 

De projectieplaat is van hetzelfde materiaal gemaakt als de plaat die gebruikt is in het 
concept ‘zittend’, vanwege de goede en bruikbare eigenschappen van dit materiaal. Deze 
eigenschappen zijn benoemd bij de conceptbeschrijving van het concept ‘zittend’.  

Boven het werkblad is een kleine ‘plank’ gemaakt die als basis voor de monitor dient. 
Ook deze plaat is ingeklemd in klemprofielen. Om het ontwerp strak te houden zal deze 
plaat ook gemaakt zijn van aluminium, net als de rand die om de projectieplaat heen zit. 

Langs de achterkant van de opstelling loopt een aantal kabels naar de monitor vanuit de 
bak. Deze zullen langs de poot geleid worden met behulp van tie-wraps. Ook zijn er in de 
bak een paar kabels nodig om de PC en beamer van stroom te voorzien en om signalen te 
versturen. In de bak is een stekkerdoos aanwezig, zodat de kabels in de bak kunnen 
liggen en er slechts één kabel door een gat in de achterwand naar het lichtnet loopt. 

Ook deze opstelling is te verplaatsen doordat er wieltjes onder geplaatst worden.  
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De komende twee fasen zijn ‘productdefinitie en conceptkeuze’. In de fase 
‘productdefinitie’ wordt het definitieve programma van eisen vastgesteld. Tijdens 
het schetsen en vergelijken van de concepten is er namelijk nog een aantal nieuwe 
eisen naar voren gekomen (of zijn bestaande eisen duidelijker geworden) die nog 
niet opgenomen zijn in het programma van eisen. Het resultaat is een definitief 
programma van eisen. Op basis van dit definitieve programma van eisen wordt 
een conceptkeuze gemaakt. 

4.2 De productdefinitie 
Om tot een definitief programma van eisen te komen zijn er nog een paar eisen 
aangepast, waarvan bleek dat ze nog betrekking hadden op het product en het ontwerp. 
Een toelichting op de veranderingen en de reden hiervoor is hieronder te vinden. In 
bijlage III is het volledige definitieve programma van eisen te vinden. 

Toelichting op de veranderingen: 

• Verwijderd: het gebruik van het product is gemakkelijk te leren  

Deze eis heeft grotendeels te maken de software die gebruikt wordt en dat valt buiten 
het blikveld van dit ontwerptraject. Waar dit ontwerp wel invloed op kan uitoefenen is 
de uitstraling van het product. Dit is al verwerkt in de eis: het product nodigt uit tot 
gebruiken, hiermee voegt deze eis voor dit project niets toe. 

• Toegevoegd: de onderdelen hebben een levensverwachting van minimaal twee jaar. 

In het programma van eisen was nog geen gebruiksduur van het product opgenomen, dit 
is een specificatie die er wel in thuis hoort. Daarom is deze alsnog opgenomen in het 
programma van eisen. 

• Toegevoegd: het is mogelijk het werkblad zo groot als gewenst te projecteren. 

Deze specificatie was nog niet opgenomen in het programma van eisen, maar is wel van 
belang. Om het werkblad op de gewenste te kunnen projecteren is het van belang dat de 
beamer genoeg afstand heeft tot het werkblad om deze grootte te halen.  

• Toegevoegd: grootte van de kegel van de Wii mote om een signaal te ontvangen  

Ook deze eis ontbrak nog. Voor het technisch functioneren van DualDesign is het van 
belang dat de infraroodsignalen door de Wii mote opgevangen worden. Om dat te 
bewerkstelligen moeten deze signalen zich binnen een bepaalde kegel ten opzichte van 
de Wii mote bevinden. 
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4.3  Conceptkeuze 
Om de twee concepten met elkaar te kunnen vergelijken is er gebruikt gemaakt van een 
selectie uit het definitieve programma van eisen. Deze selectie is gemaakt op basis van 
de volgende twee criteria: 

1. De eis is te beoordelen op basis van de concepten 
2. Een van de concepten of beide concepten voldoen niet aan de eis. 

Het eerste criterium sluit de criteria uit waarover op dit moment geen uitspraak gedaan 
kan worden, bijvoorbeeld omdat hier op conceptueel niveau nog niets over gezegd kan 
worden. Het tweede criterium sluit de eisen uit waaraan beide producten voldoen. Deze 
maken voor de selectie geen verschil. 

Om tot een keuze te komen zijn hieronder de eisen toegelicht die aan bovenstaande 
criteria voldoen. De criteria waaraan beide producten voldoen, zijn hier niet bij 
betrokken. Aan deze eisen kan immers in beide criteria worden voldaan en deze eisen 
zorgen niet voor een verschil tussen de concepten. Aan de hand van de vergelijkingen op 
de genoemde punten is uiteindelijk een concept gekozen om verder uit te werken. 

Het product nodigt uit tot gebruiken 

Het concept ‘staand’ scoort hier beter omdat dit concept meer uitnodigt tot gebruiken. 
Het product is toegankelijker doordat je ernaar toe kunt lopen en kunt kijken wat het is, 
zonder dat de gebruiker zich moet installeren in een stoel. 

Het product past in het VR lab 

De aluminiumprofielen van de opstelling ‘staand’ sluiten beter aan bij de producten die 
op dit moment in het VR lab aanwezig zijn. Er staat ook een opstelling waarvoor dit 
materiaal gebruikt is. In de omgeving is minder hout en dergelijke te vinden. Maar ook 
het concept ‘zittend’ kan goed in het VR lab staan. Bijvoorbeeld door het hout te lakken 
en product strak af te werken. Ook kan een ander materiaal gekozen worden voor het 
werkblad. 

Het product biedt de mogelijkheid dat het in een later stadium uitgebouwd wordt 

De opstelling ‘zittend’ zelf is vrij statisch, maar de bureauvorm geeft de mogelijkheid om 
er gemakkelijk een extra werkbladdeel naast te zetten. Het materiaal van de opstelling 
‘staand’ geeft meer mogelijkheid tot uitbouwen van het product zelf. De 
aluminiumprofielen zijn demontabel en er kunnen nieuwe onderdelen aan bevestigd 
worden. 
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Het is mogelijk het werkveld op de gewenste grootte van onder te projecteren op het 
werkblad 

Om deze eis te beoordelen is er een berekening gemaakt van de afstand die nodig is 
tussen de projector en de projectieplaat. Deze 
berekening is te vinden in het kader hiernaast. 
Uit deze berekening (waarvoor de specificaties 
van een ‘gangbare’ beamer zijn gebruikt) blijkt 
dat 120 cm een goede waarde is mee te werken. 
In het huidige concept ‘zittend’ is deze afstand 
ongeveer 75-80 centimeter. Bij het concept 
staand is dit ongeveer 60-70 cm. In dit concept is 
er de mogelijkheid de plank waar de spiegel op 
staat kan gemakkelijk lager geplaatst worden, 
waardoor een afstand van ongeveer 100 cm 
behaald kan worden, zonder dat er veel 
veranderd wordt aan het ontwerp.  

In beide gevallen moet het concept dus aangepast worden om een beeld op de gewenste 
grootte te projecteren. In het concept ‘staand’ lijkt dit het beste te doen, omdat het 
concept meer ruimte biedt onder het projectiescherm. Tevens is het de vraag of het 
concept ‘zittend’ de mogelijkheid biedt het werkveld op de projectieplaat te projecteren 
zonder dat de benen van de zittende gebruiker het licht blokkeren.  

Aan de hand van deze punten is het duidelijk dat beide concepten aan veel eisen voldoen 
en waar dat niet zo is, is het vaak mogelijk om dit relatief eenvoudig op te lossen. Het 
concept ‘staand’ scoort op een aantal punten iets beter. Een van de belangrijke 
overwegingen voor de conceptkeuze is de afstand tussen de beamer en de projectieplaat. 
Om DualDesign goed te laten functioneren is het beeld op de projectieplaat essentieel. 
Beide concepten voldoen nog niet aan deze eis. Het concept ‘staand’ biedt de meeste 
mogelijkheid om ervoor te zorgen dat alsnog aan deze eis wordt voldaan.  

Tenslotte is de benaderbaarheid van de opstelling belangrijk. Dit prototype wordt 
gebouwd om de functionaliteit ervan te kunnen tonen. Hiervoor is het belangrijk dat de 
stap om het product te gebruiken zo klein mogelijk is. Beide concepten lijken goed 
benaderbaar en concept ‘staand’ scoort het beste op dit punt. De gebruiker kan er 
naartoe lopen en beginnen met werken. Bij het concept ‘zittend’ moet de gebruiker eerst 
nog plaats nemen op een stoel. 

Deze overwegingen maken dat de keus valt op het concept ‘staand’. Dit concept wordt 
dan ook verder uitgewerkt. 

  

Een veel voorkomende en 
gangbare waarde voor de Throw 
Ratio van een beamer is 
2,2:1.Dit is de verhouding 
tussen de afstand van de 
beamer tot het scherm en de 
breedte van het scherm. Om een 
beeld weer te geven met een 
breedte van 55 cm breed is een 
afstand van 120 cm tussen 
beamer en scherm vereist. 
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4.4 Uitwerking va het gekozen concept 
Het is nu duidelijk welk concept gebruikt gaat worden. Om van dit concept een 
bruikbaar prototype te maken moet het verder uitgewerkt en aangepast worden. Het 
concept moet gaan voldoen aan alle eisen en zo uitgewerkt worden dat het te produceren 
is. Hieronder worden de veranderingen ten opzichte van het concept besproken.  

De definitieve uitwerking is in twee stappen tot stand gekomen; er is een eerste 
uitwerking gemaakt en die is vervolgens weer aangepast om tot een definitief ontwerp te 
komen. In dit proces is gebruik gemaakt van 3D modellen die gemaakt zijn met behulp 
van het softwarepakket SolidWorks. Deze modellen bieden de mogelijkheid de modellen 
vanuit alle richtingen te bekijken. Daarnaast is beter dan op een tekening te zien of alle 
onderdelen in elkaar passen en op elkaar aangesloten kunnen worden. Beide stappen 
worden hierna besproken. 

4.4.1 De eerste uitwerking 
Bij de conceptkeuze is naar voren gekomen dat het concept ‘staand’ niet voldoet aan alle 
eisen die in het programma van eisen gesteld worden. De afstand tussen de beamer en 
het projectievlak is te klein om het beeld op ware grootte te kunnen projecteren. 
Daarnaast is de afstand tussen de gebruiker en het scherm vrij klein. De richtlijn voor 
deze afstand in de arbeidcatalogus van de GGZ is minimaal 50 cm (GGZ 2009). 

 Deze richtlijn is aanleiding voor de opvallendste verandering in het ontwerp (figuur 4.4). 
De plank waarop de monitor komt te staan is achter de achterpoten van het 
systeemgeplaatst. Dit zorgt voor een grote afstand tussen de gebruiker en het 
beeldscherm (ongeveer 80 centimeter). Tevens biedt deze oplossing meer ruimte voor het 
werkveld. Dat is in dit ontwerp groter dan in het concept. De afmetingen zijn te vinden 
in figuur 4.5. 
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Figuur 4.4:Render van de eerste uitwerking concept staand 



37 
 

 

Figuur 4.5: Boven- zij- en bovenaanzicht met hoofdmaten (in mm) van de eerste 
uitwerking concept staand 

Dit ontwerp is ook gebruikt om de mogelijkheden van het profielmateriaal te 
onderzoeken. In het getekende concept zijn de profielen aan de voorzijde afgerond. Het 
materiaal bleek deze optie niet te bieden in combinatie met de klemprofielen die 
gebruikt worden voor de platen. Als er alternatief is er gekozen voor vierkante profielen 
die op de zichtkanten vlak (zonder profiel) zijn. 

Het materiaal van de werkplaat (waar de projectieplaat in ligt) is ook veranderd. In het 
concept werd hiervoor een aluminiumplaat gebruikt. Hiervoor was gekozen om de 
dezelfde uitstraling te hebben als de profielen. Bij deze uitwerking is gekozen voor het 
gebruik van wit gelakt spaanplaat, vanwege de tactiele waarde ervan. Het is veel 
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prettiger om je hand op gelakt spaanplaat te leggen dan op aluminium, dat koud kan 
aanvoelen en waarbij het naar kan aanvoelen om er overheen te bewegen. Een tweede 
voordeel van de spaanplaat is dat het veel minder gevoelig is voor krassen. De opstelling 
blijft dus er dus langer netjes uitzien. 

Bij het evalueren van dit concept blijkt dat het eerste genoemde probleem, de afstand 
tussen de projector en de projectieplaat, nog steeds niet groot genoeg is. Deze afstand is 
bij benadering 70 cm. en zou 120 cm moeten zijn. Door de bak naar beneden te plaatsen 
kan deze afstand nog 30 cm meer worden. De maximale afstand is dus ongeveer 100 cm. 
Het model moet dus nog aangepast worden om aan deze eis te voldoen. Daarnaast is nog 
niet bekeken of de aanname klopt dat het mogelijk is om de spiegel, PC en beamer in de 
bak zo te plaatsen dat het functioneel is en past. Dat is een punt waar rekening mee 
gehouden moet worden bij de uitwerking van het concept. 
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4.4.2 De tweede uitwerking 
De afstand tussen de projector en de projectieplaat, via de spiegel moet minstens 120 cm 
zijn. Om dit te bereiken is de tweede en definitieve uitwerking van het concept dieper 
dan het vorige model. Ook is de plank waarop de beamer staat naar onderen verplaatst. 
Deze diepere opstelling geeft de mogelijkheid de monitor boven het werkblad en voor het 
achterste standbeen te plaatsen. Hiermee is het kantelgevaar dat het gevolg kon zijn van 
de plank achter het achterste standbeen, verholpen. De opstelling ziet er uit als zoals in 
Figuur 4.6 (render) en Figuur 4.7 (aanzichten met hoofdmaten) te zien is. 

  

Figuur 4.6: Render van de uitwerking concept staand, tweede versie 
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Figuur 4.7: Boven-, voor en zijaanzicht met hoofdmaten (in mm) van de tweede 
uitwerking van concept staand  

Op deze manier is het mogelijk de benodigde afstand tussen de beamer en de 
projectieplaat te creëren. De precieze afstand is nog afhankelijk van de beamer en de 
spiegelstandaard die gebruikt gaan worden. Wanneer uitgegaan wordt van de 
afmetingen van standaard beamers op dit moment en een spiegelstandaard die achter 
het bovenste deel van de spiegel maximaal 10 cm ruimte nodig heeft is de afstand 123 
centimeter. 

De afstand tussen gebruiker en beeldscherm is in dit ontwerp wederom meer dan het 
advies van 50 cm. Doordat de hele opstelling dieper is, geeft de afstand geen probleem 
meer en kan de plank zonder problemen voor de achterste poot geplaatst worden. 
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De diepere opstelling biedt ook meer ruimte in de bak waar de beamer, 
spiegel(standaard) en PC in komen te staan. Er is voldoende ruimte voor het plaatsen 
van een spiegel van 30 bij 30 cm, een kleine PC kast (maximaal 19 cm breed) en een 
beamer van standaardafmeting (b*h*d maximaal 33,5*11*24 cm). De zijkanten van deze 
bak zullen gemaakt worden van semitransparant plexiglas. Dit geeft een ruimtelijk 
gevoel doordat er enigszins vormen doorheen te zien zijn. Tegelijkertijd is het zo 
ondoorzichtig dat niet alle losse onderdelen te herkennen zijn. Hierdoor oogt het minder 
rommelig. 

De profielen die gebruikt worden voor deze versie zijn aan alle kanten open. Dat biedt 
veel meer uitbouwmogelijkheden. Aan alle kanten van de profielen kunnen nu extra 
profielen bevestigd worden. De uitstraling blijft toch strak door het gebruik van 
uitneembare kunststof afdekprofielen. Deze profieltjes worden in de open sleuven aan de 
zichtkanten geplaatst. De kleur van deze profielen benadert de kleur van het 
aluminium, waardoor de afdekprofielen minder zichtbaar zijn en één geheel lijken te 
vormen met de profielen. Om de profielen aan elkaar te bevestigen worden op alle 
hoekpunten verbindingsblokjes geplaatst. Dit is nodig omdat het niet mogelijk is een 
verbinding met klemprofielen op een andere manier te bewerkstellingen. 

Tenslotte is het werkblad ook iets groter, zodat het de gebruiker veel overzicht biedt en 
de mogelijk geeft ruim te tekenen. 
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4.5  Het model 
Gedurende deze stap in het proces wordt de opstelling gebouwd. Hiervoor worden de 
materialen uitgezocht waarvan nog niet volledig vaststond welke dit zouden zijn, de 
producten besteld, bewerkt en afgewerkt en geassembleerd.  

De producten waarvan het de specifieke uitvoering nog bepaald moesten worden zijn de 
PC (inclusief randapparatuur), de beamer en de wielen.  

Voor de PC staan de volgende eisen in het programma van eisen: 

• PC voldoet aan de huidige standaard voor Pc’s 
• De PC heeft WiFi internettoegang 
• De PC ondersteunt een dualscreen modus 
• De PC heeft een scherm, toetsenbord en muis 
• De PC draait Windows 
• De PC kan het bluetoothsignaal ontvangen 

Daarnaast vraagt het ontwerp om een PC kast die een maximale breedte heeft van 19 
centimeter en een draadloos toetsenbord en muis. Er is een pc kast gevonden die aan de 
eis van maximaal 19 centimeter voldoet en ook de andere eisen mogelijk maakt. Voor het 
ontvangen van het bluetoothsignaal wordt een extern USB ontvangertje gebruikt, net als 
voor de WiFi verbinding. De muis en het toetsenbord werken draadloos, zodat er geen 
draden over de werkplaat lopen en deze onderdelen gemakkelijk te verplaatsen en op te 
bergen zijn. Voor de monitor is gekozen voor een grote monitor (24 inch) zodat er een 
goed overzicht op het beeld ontstaat. Ook is de inkijkhoek van het gekozen scherm groot, 
waardoor er gemakkelijk meerdere mensen mee kunnen kijken vanaf de zijkant van de 
opstelling. 

Voor de beamer is de keus gevallen op een beamer die goed presteert op korte afstanden 
en die een zoomfunctie heeft binnen het bereik dat in dit geval gebruikt wordt, zodat aan 
de eis dat de beamer op deze afstand kan projecteren voldaan wordt. De andere gaat over 
de lichtopbrengst, deze moet 2500 (+/- 200) ansilumen zijn. De huidige voldoet met een 
lichtopbrengst van 2300 ansilumen aan de eis.  

Bij de keuze van de wielen is rekening gehouden met het gewicht van de opstelling, de 
vorm van de poten waaraan ze gemonteerd worden en de wendbaarheid van de 
opstelling (en het tegengaan daarvan). Om het product wendbaar te houden is wordt er 
gebruik gemaakt van twee zwenkwielen en twee bokwielen. Deze zwenkwielen hebben 
een rem zodat de opstelling tijdens het gebruik goed blijft staan. De wielen kunnen ieder 
een gewicht van maximaal 100 kg dragen en het totaal gewicht van de opstelling wordt 
geschat op enkele tientallen kilo’s. De wieltjes zijn dus sterk genoeg. Tenslotte hebben de 
wieltjes een boutgat waardoor ze bevestigd kunnen worden, zodat er geen uitstekende 
bevestigingsplaat aanwezig is tussen de poten en de wielen. 
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De foto op de volgende pagina (figuur 4.8) laat het model zien. De tekeningen bleken te 
kloppen en de opstelling ziet er grotendeel uit zoals ontworpen. Er zijn twee geringe 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp: 

• De plaat waarop het beeld geprojecteerd wordt bleek toch niet zo krasbestendig 
als de producent aangaf. Om de krassen op deze plaat te vermijden is ervoor gekozen een 
extra plaat erbovenop te leggen. Deze plaat is gemaakt van 1 mm transparant plexiglas 
en is ook tussen de profielen geklemd. Daardoor kan deze niet verschuiven. De plaat 
heeft een lichte invloed op de weergave van het beeld, maar dit is niet storend. En 
tenslotte krast deze plaat ook een beetje, hij doet dus dienst als gebruiksmateriaal dat af 
en toe vervangen moet worden. Er is gekozen voor deze optie omdat de 1mm plexiglas 
plaat veel goedkoper is dan de projectie die eronder ligt en dus goedkoper te vervangen 
is. Daarnaast is het plexiglas gemakkelijker te verkrijgen dan het specialistische 
materiaal waarvan de projectieplaat gemaakt is. 

• De zijkanten zijn gemaakt van wit kunststof in plaats van matte, enigszins 
transparante (20% doorschijnendheid) platen. Dit heeft te maken met de 
verkrijgbaarheid van het materiaal. Het was niet realistisch om een aantal weken te 
wachten op het transparante materiaal. In het model dat bestaat uit witte platen en een 
aluminiumframe zorgt deze witte zijkant voor een eenduidig uiterlijk. Het heeft dus geen 
negatieve invloed op de uitstraling van het product. 
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Figuur 4.8: Foto van de opstelling 
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Deel II: Ontwerp van de interface apparatuur en de 
spiegelstandaard  

 

Het ontwerptraject van de point of view, pen en spiegelstandaard is 
korter dan het ontwerptraject van de opstelling, omdat het 
betrekking heeft op minder complexe producten. Om het 
ontwerptraject af te stemmen op de producten zijn de 
ontwerpstappen soms in een aangepaste volgorde doorlopen, deze 
drie ontwerptrajecten worden in dit hoofdstuk beschreven. 
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Hoofdstuk 5 Programma van eisen 
 

De eisen die van belang zijn voor de pen, de point of view en de spiegelstandaard zijn in 
onderstaand overzicht opgenomen. Omdat de producten minder complex zijn, zijn er 
minder eisen opgenomen in het programma van eisen. Ook is de iteratieslag, die bij het 
ontwerp van de opstelling gebruikt is, niet nodig vanwege de lagere complexiteit. Het 
programma van eisen hieronder is dus meteen het definitieve programma van eisen. 

Eis Technische specificatie 
Het is mogelijk de positie en richting van de 
point of view te bepalen met de huidige 
software 

De point of view geeft alleen bij gebruik 2 IR 
signalen af met een minimale afstand van 5 
centimeter tussen de signalen 

Het is mogelijk de positie van de pen te 
bepalen met de huidige software 

De pen geeft alleen bij gebruik 1 IR signaal af 

De point of view en de pen maken gebruik van 
een batterij voor de stroom 

De point of view en de pen maken gebruik van 
1 AAA batterij 

De batterij van de point of view en de pen is 
gemakkelijk te vervangen 

Deze batterij is binnen 1 minuut en zonder 
gereedschap te vervangen 

De lampjes van de point of view en de pen 
branden niet onnodig 

De lampjes van de point of view en de pen zijn 
alleen aan als de pen gebruikt wordt 

Het geprojecteerde beeld van de beamer is 
scherp 

De spiegel reflecteert het licht in 1 keer 

De spiegelstandaard zorgt dat de spiegel in een 
goede hoek staat voor het reflecteren van de 
projectie 

De spiegelstandaard zorgt dat de spiegel in een 
hoek van 45° (+/- 5°) staat. 
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Hoofdstuk 6 Ontwerp van de point of view 
 

6.1 Concepten point of view 
Het ontwerptraject van de point of view bestond uit het maken van concepten, het 
maken van modellen van deze modellen en het maken van een keuze in deze concepten. 
Alle drie de concepten zijn dus uitgewerkt tot model en op basis van de modellen is de 
keuze pas gemaakt. Er is voor deze volgorde gekozen omdat de conceptkeuze op basis 
van de modellen te veel op aannames (onder andere handgevoel, bedieningsgemak) zou 
berusten.  

De basis voor het ontwerp was de werking van de bestaande point of view, zoals 
beschreven in het hoofdstuk 1 Introductie DualDesign. 

De drie concepten zijn hiernaast en op de volgende pagina weergegeven. Elk concept 
bestaat uit een holle vorm. In deze holte kan de elektronica geplaatst worden. Dit 
bestaat uit twee ledjes die met behulp van een parallel schakeling verbonden zijn aan 
een AAA batterij in een batterijhouder en een switch. Deze switch heeft een hefboompje 
die door een kleine hoeveelheid druk ervoor zorgt dat de stroom doorgelaten wordt. Deze 
switch komt aan de onderkant van de opstelling te zitten. Op die manier worden de 
lampjes ingeschakeld wanneer de point of view door de gebruiker een stukje ingedrukt 
wordt. 

De gaten hebben een doorsnede van ongeveer 50 mm 
en de concepten zijn ongeveer 30-45 mm hoog. De 
doorsnede van deze gaten is de afstand die tussen de 
twee ledjes nodig zou zijn om ze met behulp van de 
Wii mote als twee aparte signalen op te vangen. 
Deze afstand aanname die gedaan is op basis van de 
afstand in het huidige model (die werkt maar 
waarvan niet zeker dat het de minimum afstand is) 
vermenigvuldigd met een vergrotingsfactor van 1.3 
omdat de lampjes verder van de Wii mote verwijderd 
zijn. 

6.1.1 Concept 1 Bol 
Dit is de eenvoudige vorm die zelf weinig aandacht 
vraagt. Doordat de vorm zo rustig is blijft er zoveel 
mogelijk zichtbaar van het werkblad. 

De bolvorm aan de bovenkant van dit point of view 
maakt het mogelijk hem gemakkelijk vast te pakken 
en te draaien. De vorm maakt het intuïtief om de 
point of view van bovenaf aan te pakken, waardoor 
de gebruiker hem vanzelf een beetje naar beneden 
duwt. Hierdoor worden de lampjes vanzelf 
aangeschakeld. Figuur 6.6.1: Concept 1 Bol 
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6.1.2  Concept 2 Handvat 
Dit concept doet denken aan handvat van bijvoorbeeld 
een lade, maar dan een kwartslag gedraaid. Ook deze 
vorm is relatief eenvoudig, hij neemt weinig ruimte op 
het scherm in beslag. De vorm vraagt erom dat de point 
of view van bovenaf wordt gepakt met de vingers iets 
over de rand. Dat maakt het goed mogelijk om grip te 
krijgen op de point of view zodat die bewogen en 
gedraaid kan worden. 

6.1.3  Concept 3 Kompas 
Het derde concept heeft een expliciete vorm: de vorm 
van een windroos, die refereert aan de 
kompas/oriëntatie functie van de point of view. Dat 
maakt het gebruik ervan voor de gebruiker intuïtief 
duidelijk. 

Doordat het bovenste ‘kruis’ iets omhoog komt is het 
kompas goed te draaien en tussen de punten is dit 
concept goed vast te pakken om te verplaatsen.  

  
Figuur 6.6.3: Concept 2 
Handvat 

Figuur 6.6.2: Concept 3 
Kompas 
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6.2 Modellen point of view 
Van de drie concepten zijn drie modellen gemaakt zodat deze allemaal getest kunnen 
worden. Deze modellen zijn te zien in figuur 6.4. De modellen van de Bol en het Handvat 
zijn op dezelfde manier gemaakt, namelijk door de vorm te maken in hard schuim met 
behulp van een draaibank. De draaibank kopieerde die de vorm van een halve doorsnede 
die uit hout gezaagd was. Voordat deze vorm erin gemaakt werd is eerste het gaat aan 
de onderkant uitgeboord. Na het draaien van de vorm zijn op de modellen een aantal 
lagen plamuur aangebracht zodat ze mooi glad geschuurd konden worden. Tenslotte zijn 
de modellen afgewerkt met een aantal lagen witte spuitlak. 

Het model Kompas is gemaakt met behulp van een 3D printer. Deze printer is in staat 
een 3D tekening om te zetten in een kunststof 3D model. Hiertoe brengt hij verschillende 
lagen materiaal en lijm aan. Daaropvolgend zijn ook op dit model een aantal lagen 
plamuur en lak aangebracht.  

In model 1, de Bol, is de elektronica geïnstalleerd, zodat deze volledig functioneert. Het 
bleek dat de weerstand van de switch te klein was om te deactiveren wanneer deze onder 
de point of view zat. Om dit op te lossen zijn er stukjes zelfklevend foam op de randen 
van de point of view bevestigd. Dit foam is gemakkelijk in te drukken en veert terug als 
er geen druk op uitgeoefend wordt. Op die manier functioneert de switch. 

  

Figuur 6.6.4: Modellen Bol, Handvat en Kompas 
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6.3 Evaluatie en keuze point of view 
De drie concepten voldoen allen aan de eisen die eraan gesteld zijn. Ze beschikken over 
twee infrarood ledjes op een afstand van minimaal 5 centimeter van elkaar en een AAA-
batterij die gemakkelijk te vervangen is, zonder gereedschap. Ook zijn de lampjes alleen 
aan wanneer de point of view gebruikt wordt.  

Bij het gebruik van de drie modellen op de DualDesign blijkt dat alle modellen in 
verhouding erg groot zijn, ze nemen relatief veel ruimte in beslag. Dit geldt uiteraard in 
de grootste mate voor het Kompas. 

Alle drie modellen zijn goed vast te houden en het indrukken van de sensor levert bij de 
Bol en het Handvat geen problemen op. Ook bij het kompas is dit goed te doen, maar het 
vraagt om een bewustere actie. De Bol ligt het prettigst in de hand en ook het Handvat is 
aangenaam om vast te houden. Al rijst wel de vraag of die ook goed vast te houden is 
met kleine handen. Het kompas is goed te bewegen en aan te pakken, maar ligt minder 
prettig in de hand. 

Deze zaken samen maken dat de Bol het beste concept is. Vooral de grootte en het feit 
dat die prettig in de hand ligt zijn hierbij doorslaggevende factoren. 

Uit een volgende test met de point of view van de oude opstelling bleek dat deze ook 
werkt. Het is dus mogelijk de point of view kleiner te maken. Het verdient dan ook de 
aanbeveling een kleinere variant van het concept bol te maken en te gaan gebruiken. 
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Hoofdstuk 7 Ontwerp van de Pen 
 

De pen is gebaseerd op een bestaande stift. Het was snel duidelijk dat dit een eenvoudige 
manier was om een product te creëren met een strakke uitstraling, goede functionaliteit 
en korte productietijd. Er is dan ook naar een manier gezocht om dit zo goed mogelijk te 
doen, in plaats van het zoeken naar alternatieven.  

De pen is te zien in de afbeelding hieronder. Er is gekozen voor een bestaande stift die te 
openen is. Hierdoor is de batterij binnenin gemakkelijk te vervangen. De vulling en tip 
van de stift zijn verwijderd en op deze plaats zijn de elektronica en het lampje geplaatst. 
In de houder van de stift zijn twee gaatjes geboord: door de ene steekt de switch om het 
lampje te activeren. Deze is zo geplaatst dat de gebruiker er gemakkelijk met een 
wijsvinger bij kan wanneer deze de stift gebruikt. Het tweede gat zit achterop de stift en 
maakt het gemakkelijk om te batterijhouder te verwijderen om de batterij te vervangen. 
Om dit te doen wordt een smal voorwerp door het gat gestoken, op die manier wordt de 
batterijhouder eruit geduwd. 

De elektronica bestaat uit een serieschakeling van de batterij (AAA) in de batterijhouder 
met de switch en het lampje. 

 

 

Figuur 7.1: De pen 

Op deze manier voldoet de pen aan de eisen die eraan gesteld zijn, te weten: 

• De pen geeft alleen bij gebruik 1 IR signaal af  
• De pen maakt gebruik van 1 AAA batterij 
• De batterij van de pen is gemakkelijk te vervangen  
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Hoofdstuk 8 Ontwerp van de Spiegelstandaard 
Bij ontwerpen van de spiegelstandaard zijn de volgende stappen genomen: het 
ontwikkelen van een drietal concepten, het kiezen van een concept, het uitwerken van 
het gekozen concept. Deze stappen worden hieronder beschreven. 

8.1 Concepten spiegelstandaard 

8.1.1 Concept 1 
Het eerste concept (figuur 8.1) bestaat uit twee stukken metaalplaat (2 mm dik). Deze 
platen zijn aan de bovenzijde aan elkaar bevestigd door middel van scharniertjes. De 
onderkant van de platen bevat op de vier hoeken kleine gaatjes die gecreëerd zijn door 
een stukje metaalplaat om te buigen. Deze inkepingen bieden de ruimte aan een pen die 
de inkeping verbindt met een geleider. De geleiders zijn in twee stukken gordijnrails 
geplaatst. Aan het einde van de gordijnrails zijn stoppers geplaatst. Door deze stoppers 
van plaats te veranderen is het mogelijk de hoek van de platen ten opzichte van elkaar 
te veranderen. Op die manier is de hoek van de spiegel, zie met dubbelzijdig tape op de 
voorste plaat is bevestigd, aan te passen. Dat maakt het mogelijk de juiste hoek te 
kiezen voor de reflectie. Ook maakt de combinatie van rails en stoppers het mogelijke de 
opstelling enkele centimeters naar voor of naar achter te verplaatsen. 

Om ervoor te zorgen dat de gordijnrails op zijn plaats blijft staan zal deze vastgeschroefd 
worden aan de plaat waar hij op staat. 

 

Figuur 8.1: Concept 1 
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8.1.2 Concept 2 
Dit concept bestaat uit stukken metaalplaat (1 of 2 mm) twee platen die scharnierend 
aan elkaar bevestigd zijn (zie figuur 8.2). De scharnieren die gebruikt worden zijn 
dezelfde scharnieren als bijvoorbeeld worden toegepast in muziekstandaarden en 
laptops. De hoek van het scharnier wordt met een kleine kracht veranderd en op het 
moment dat er geen kracht meer uitgeoefend wordt blijft de standaard in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.2: Concept 2 

de gekozen positie staan. Op deze manier kan de spiegel in de gewenste positie blijven 
staan. De standaard wordt ook vastgeschroefd op de plaat, door enkele schroeven door de 
onderste plaat te draaien. Omdat de standaard niet meer naar voor of achter te 
verplaatsen is, zal deze meteen op de goede plaatst gezet moeten worden.  

Ook in dit concept zal de spiegel met dubbelzijdig tape op de plaat bevestigd worden. 
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8.1.3 Concept 3 
Het derde concept (figuur 8.3) bestaat uit een stuk metaalplaat dat op rails staat. Dit is 
dubbele rails die bestaat uit golfvormige tandjes. Zowel de spiegel als de standaard die 
achteraan de spiegel zit kunnen in deze rails geplaatst worden. De standaard is gemaakt 
van hout en is scharnieren met de metaalplaat verbonden. Net als in de andere 
concepten wordt de spiegel met dubbelzijdig tape op de plaat bevestigd. 

 

 

 

8.2 Conceptkeuze spiegelstandaard  
De twee eisen die aan de spiegelstandaard gesteld worden zijn dat deze het beeld helder 
en op de gewenste grote reflecteert en dat het mogelijk is om de juiste hoek te kiezen. 

Bij het bekijken van de concepten is het niet duidelijk of concept 2 aan de eis voor de 
hoek kan voldoen. Het is namelijk niet zeker dat het scharnier het gewicht van een 
spiegel kan opvangen. Dit is namelijk wat meer dan het gewicht van wat bladmuziek. En 
bij concept 3 is het gevaar aanwezig dat de stapgrootte tussen de verschillende hoeken te 
groot is, waardoor het niet mogelijk om de goede hoek te kiezen. 

Van concept 1 is het wel aannemelijk dat deze aan beide eisen kan voldoen. Daarom 
wordt ervoor gekozen om met dit concept door te gaan. Het concept is nog wel vrij 
complex, met de geleiders die precies in de rails moeten passen en de scharnieren en de 
scharnieren die gebruikt moeten worden. Daarom wordt er nog een aantal aanpassingen 
gedaan aan het concept. Deze worden in de volgende paragraaf behandeld.  

  

Figuur 8.3: Concept drie 
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8.3 Model spiegelstandaard 
Het model van de spiegelstaand is te zien in figuur 8.4. Net als in het concept wordt er 
gebruikt gemaakt van een metalen plaat met daarop de spiegel, twee stukken 
gordijnrails en stopper. Om het ontwerp wat te vereenvoudigen is er gebruik gemaakt 
van een gebogen metaalplaat van 1 mm dik. Deze plaat is flexibel genoeg om de hoek 
ervan aan te passen. Om de plaat te laten staan achter de stoppers heeft de plaat op de 
vier hoeken een uiteinde dat op de rails valt, met in het midden een smal stuk dat tussen 
de rails valt.  

Op deze manier is de hoek van de spiegel goed aan te passen en is het ontwerp 
eenvoudiger uit te voeren. 

 

  

Figuur 8.4: De spiegelstandaard met spiegel in DualDesign 
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Deel III: Gebruiksscenario’s 
 

In deel III worden verschillende gebruiksscenario’s van DualDesign 
besproken. De scenario’s die genoemd worden zijn uitwerkingen van 
aanwezige ideeën bij de bouwer van DualDesign, eigen ideeën en 
ideeën die ontstaan in een tweetal brainstormsessies met industrieel 
ontwerpers (in opleiding). 

Om de scenario’s te kunnen ontwikkelen zijn er een klein aantal 
randvoorwaarden opgesteld. Deze worden beschreven, vervolgens 
wordt het verloop van de brainstorms besproken en daarna worden 
de uitgewerkte scenario’s beschreven.  
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Hoofdstuk 9 Scenario’s  
 

9.1 Randvoorwaarden 
De scenario’s die in dit hoofdstuk genoemd worden zijn uitwerkingen van scenario’s die 
door verschillende mensen bedacht zijn. Om scenario’s te ontwikkelen die geschikt zijn 
voor gebruik in combinatie met DualDesign zijn er een aantal randvoorwaarden gesteld. 
Bij het opstellen van deze randvoorwaarden is getracht de hoeveelheid voorwaarden zo 
laag mogelijk te houden, met als doel een duidelijk oplossinggebied te creëren voor de 
ideeën, maar de creativiteit zo min mogelijk te beperken.  

De drie randvoorwaarden die gesteld zijn: 

1. Het systeem maakt gebruik van twee schermen 
2. Op/met/aan één van de twee schermen wordt gewerkt in 2D 
3. Op het andere scherm wordt gepresenteerd/weergegeven in 3D 

De consequentie van deze voorwaarden kan zijn dat er scenario’s ontstaan waarvan het 
niet duidelijk is of het technisch haalbaar is. Deze keuze is bewust gemaakt, zodat er de 
ruimte was om groot aantal scenario’s te verzinnen. Of de scenario’s technisch uit te 
werken zijn is een onderzoek voor een volgende stap. 
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9.2 Werkwijze brainstorms 
Beide brainstorms zijn op een zelfde manier opgezet. De groepen bestaan elk uit vier 
industrieelontwerper (in opleiding). En de sessies hebben een tijdsduur van ongeveer vijf 
kwartier. In deze tijd worden de volgende zaken gedaan: 

• Kennismaken met het prototype van DualDesign: 
o Een korte introductie en daarna in met de groep een ruimte tekenen en 

inrichten, hierbij wordt het gebruik van de pen en point of view gerouleerd 
• Een korte toelichting  

o DualDesign biedt de mogelijkheid om in meerdere gebruikssituaties ingezet te 
worden 

o De randvoorwaarden voor andere systemen 
o Het laten zien en toelichten van een nieuw gebruiksscenario (gebruik in 

teamsport) 
• Brainstorm 

o In 4 rondes wordt er gebrainstormd door de vier ontwerpers. Voor de 
brainstorm zijn grote vellen, post-its, pennen en stiften beschikbaar 

o De ontwerpers vertellen hun ideeën hardop en gaan door op elkaar ideeën. 
Dan worden verschillende ideeën op post-its geschreven/getekend. Wanneer 
het schrijven door de discussie vergeten wordt schrijft de ‘begeleider’ de ideeën 
op, zodat ze niet verloren gaan 

o Elke ronde wordt ingeleid met een andere foto, deze foto’s zijn bedoeld om een 
nieuw startpunt in de brainstorm te brengen. Op de foto’s staan verschillende 
beelden, zoals een strandzeilkart, een springende vrouw met winkeltassen in 
haar hand en een festival foto, van publiek met in de verte een podium.  

• Categoriseren van ideeën 
o De ideeën uit de verschillende brainstormrondes worden in verschillende 

categorieën ingedeeld, zodat er een overzicht ontstaat. 

Tijdens de brainstorms is het opvallend dat de werkwijze van het prototype voor 
iedereen snel duidelijk is en dat de ontwerpers het logisch vinden dat er voor deze 
toepassing meer scenario’s ontwikkeld kunnen worden. Dat laatste wordt vooral 
duidelijk als het voorbeeld van het scenario voor teamsporten wordt gegeven. Wanneer 
er overgegaan wordt op het genereren van ideeën moet de brainstorm op gang komen. Er 
worden mondjesmaat een aantal dingen genoemd en de ‘begeleider’ begint met het 
opschrijven van de ideeën. Dat maakt dat er al snel meer dingen naar voren komen. Ook 
bij een nieuwe ronde moet het weer even op gang komen, maar dan worden er wel weer 
ideeën vanuit een ander oogpunt gegenereerd. Tijdens de brainstorm heeft de 
‘begeleider’ een enkele keer een idee genoemd, het grootste deel van de ideeën komt van 
de ontwerpers.  

Het categoriseren van de ideeën bleek een goede manier om tot meer concrete 
productideeën te komen en hier werd ook nog veel over gesproken in die fase. Tenslotte 
bleek dat er overlap zat in de ideeën van de twee groepen. Beide groepen noemden het 
gebruik in de architectuur en in winkels (product naar eigen wensen samenstellen). Dit 
kan een gevolg zijn van de gebruikte plaatjes in de fasen.  
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9.3 Uitwerking scenario’s 
De volgende paragrafen beschrijven verschillende gebruiksscenario’s van DualDesign. 
Ieder concept is uitgebreid uit een toepassingsbeschrijving die gevolgd wordt door een 
beschrijving van de andere gebruiksmogelijkheden van dezelfde toepassing en de 
voordelen die het systeem biedt. 

9.3.1 Coachen teamsport 
Dit scenario speelt zich af in de rust in de 
kleedkamer of teamkamer van een 
voetbalclub. De coach van het team wil in de 
tweede helft van de wedstrijd de opbouw van 
de aanval aanpassen. Om de wijziging in de 
aanval uit te leggen gebruikt hij DualDesign. 
Hij heeft een schermpje waarop het voetbal 
veld staat. Daarop zet hij een aantal 
pionnetjes. De blauwe pionnetjes zijn voor de 
tegenstanders en de rode voor de eigen ploeg. 
Daarnaast heeft hij ook een zwart plaatje dat 
de bal voorstelt. Deze onderdelen plaatst de 
coach op het scherm, op de plaatsen waar de 
spelers de aanval starten. De spelers zien een 
3D weergave van de situatie zoals die door de 
coach is uitgezet op een projectiescherm. Deze 
beide beelden zijn weergegeven in figuur 9.1. 
Vervolgens verplaatst de coach de pionnetjes 
(spelers) en de bal zoals deze zouden bewegen 
in de aanval. De spelers zien op het 
projectiescherm deze veranderingen ook, alsof naar de wedstrijd kijken waarin deze 
aanval wordt gespeeld. Hierdoor snappen de spelers goed wat de coach bedoelt. Om de 
situatie vanuit verschillende oogpunten op het veld aan de spelers te laten zien kan de 
coach de “camera” positie van de 3D weergave bepalen. 

Deze technologie is een vervanging van het coachbord waarop de coach aangeeft hoe in 
een bepaalde situatie gehandeld moet worden. Het grote voordeel van dit systeem is dat 
de spelers niet langer naar een abstracte weergave van de gewenste situatie kijken, 
maar naar een nabootsing van de werkelijkheid. Het feit dat een interpretatie van de 
abstracte afbeelding niet meer nodig is maakt dat een situatie veel makkelijker te 
begrijpen is. Ook kunnen op deze manier bewegende beelden gesimuleerd worden, 
zonder dat er een wirwar van abstracte lijnen ontstaat op het coachsbord. Dit komt veel 
dichter bij de werkelijke situatie dan een 2D weergave. Door het gebruik van een 2D 
weergave kan de coach heel gemakkelijk verschillende speelsituaties opzetten. 

Deze toepassing van DualDesign kan, met een aantal aanpassingen, toegepast worden in 
alle teamsporten tijdens coach- of trainmomenten. Voorbeelden van deze momenten zijn 
tijdens de rust, een time out of de training. Beperking in de ruimtes waar het gebruikt 
wordt is dat er een doek of plaats aanwezig moet zijn waarop geprojecteerd kan worden. 

Figuur 9.1: Coachen teamsport 
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9.3.2 Product naar eigen wensen samenstellen 
Een echtpaar heeft besloten een nieuwe auto te kopen. Na veel vergelijken en overleggen 
hebben ze een model uitgezocht. Ze weten nu hoe de basis van de auto eruit moet zien, 
maar ze zijn het nog niet helemaal eens over de verschillende onderdelen ervan. De 
producent biedt veel opties aan. Over de kleur en soort van de lak, bekleding, het 
audiosysteem, de optionele parkeersensoren en velgen moet nog een besluit genomen 
worden.  

Het echtpaar gaat naar de dealer van het desbetreffende model, waar een DualDesign 
staat. Met behulp van dit systeem, dat uit twee schermen bestaat, kunnen ze de auto 
heel gemakkelijk samenstellen naar hun wensen en hierover overleggen. Op een 2D 
touchscreen treffen ze de verschillende modellen van de leverancier aan. Hieruit 
selecteren ze het gewenste model. Op het 3D scherm verschijnt nu een weergave van de 
auto en op het 2D scherm kunnen ze een categorie (bijvoorbeeld, lak, velgen of 
bekleding) kiezen. Ze kiezen voor de optie ‘lak’ en krijgen op het 2D scherm voorbeelden 
te zien van de verschillende kleuren en soorten. Wanneer ze een van deze kleuren 
aanklikken verandert de lak van de 3D auto in de gewenste kleur. Een aantal ‘knoppen’ 
op het 2D scherm maakt het mogelijk de 3D weergave vanuit verschillende hoeken te 
bekijken.  

Nadat de keuze over de lak is gemaakt kan er op de zelfde manier een keuze gemaakt 
worden tussen de overige onderdelen. De weergave op het 3D scherm veranderd mee met 
het onderdeel dat gekozen wordt. Bijvoorbeeld als de kopers een keuze gaan maken uit 
de bekleding laat het 3D de binnenkant van de auto zien.  

 
De prijs van de auto is duidelijk voor de koper, omdat tijdens het hele proces de 
totaalprijs van de auto wordt weergegeven. Op die manier is het ook duidelijk voor de 
kopers wat de meerkosten zijn van de diverse opties en onderdelen. 

Wanneer de kopers alles naar hun smaak hebben aangepast kan de verkoper een 
uitdraai maken van de gekozen opties. Zo kunnen de kopers een weergave van hun auto 
meteen mee naar huis nemen en kan er factuur gemaakt worden. Wanneer de koper dit 
wensen kunnen ze thuis nogmaals naar het ontwerp kijken.  

Deze toepassing van DualDesign kan gebruikt worden voor alle producten die bepaalde 
onderdelen hebben die naar wens aangepast kunnen worden. Naast auto’s kan hierbij 
gedacht worden aan fietsen, meubels of keukens. De voordelen zijn dat het systeem 
eenvoudig door klanten zelf te bedienen is en dat het de kopers de mogelijkheid geeft 
rustig te overleggen over de verschillende opties. Ook is er de optie om gemakkelijk de 
verschillende onderdelen te proberen en steeds weer te veranderen. Het is een 
aannemelijk toekomstscenario dat steeds meer producten door de koper zelf aan te 
passen zijn en dat dit systeem dus steeds vaker toegepast kan worden.  
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9.3.3 Stedenbouwkundige objecten in Google streetview plaatsen 
Een architect krijgt een nieuwe opdracht voor de herinrichting van een stadspark. De 
wens van de opdrachtgevers is dat het park de functies van kinderspellocatie, 
jongerenhangplek, wandelplaats en honden uitlaatplaats combineert zonder dat de 
verschillende gebruikers elkaar in de weg lopen. De concrete invulling van dit park laten 
de opdrachtgevers aan de architect over.  

De architect heeft een afspraak met de opdrachtgevers om de wensen van de 
opdrachtgever verder door te spreken. Als voorbereiding op deze afspraak gebruikt 
architect DualDesign. Hij laadt een afbeelding van het park zoals het er op dit moment 
uitziet in het systeem, deze afbeelding is afkomstig uit Google streetview. Hier haalt hij 
de huidige objecten uit, maar de omgeving laat hij in tact. In dit ‘kale’ park plaats hij een 
aantal nieuwe objecten om een beeld te geven van de mogelijke inrichting van het park. 
Deze objecten zijn plaatjes, delen van andere parken uit Google streetview of 3D 
modellen die afkomstig zijn van het internet. Om dit snel te kunnen doen maakt de 
architect gebruik van een 2D plattegrond op het ene scherm van DualDesign en een 3D 
weergave op het andere scherm. In een korte termijn kan de architect zo een voorstel 
voor de inrichting doen. 

Nu de opdrachtgevers er zijn opent de architect de inrichting van het park en kan hij er 
samen met de opdrachtgevers naar kijken. Er wordt een point of view gebruikt om door 
het park te lopen. De opzet die hij gemaakt heeft dient als basis voor het gesprek. Door 
samen naar de opzet te kijken en deze aan te passen worden de wensen en ideeën van de 
opdrachtgever duidelijker voor de architect. Hij heeft nu een goede basis om een ontwerp 
te gaan maken. Door de wensen en ideeën zo met elkaar te bespreken is de kans groter 
dat het ontwerp in de smaak valt bij de opdrachtgever. Hierdoor kan de ontwerptijd van 
het park korter uitvallen.  

Deze toepassing is binnen de bouwkunde veelvuldig toe te passen. Het kan gebruikt 
worden als overleghulpmiddel, zoals in het bovenstaande scenario, of als hulpmiddel om 
snel een beeld te krijgen van hoe een object in een bepaalde omgeving staat. Google 
streetview (figuur 9.2 geeft een voorbeeld afbeelding) beschikt over een database met 
veel beeldmateriaal van straten en wijken. De 
database wordt nog steeds verder uitgebreid.  

De verschillende toepassingen zullen aan het 
begin van het ontwerpproces liggen en de 
mogelijkheid geven om snel en relatief grof 
verschillende dingen uit te proberen. Er kan 
bijvoorbeeld geëxperimenteerd worden door 
verschillende bestaande constructies op 
eenzelfde plek te zetten. Zo wordt duidelijk 
wat wel en niet in de omgeving past. De 
toepassing kan dus gebruikt worden om zelf 
een goed beeld te krijgen, om te overleggen 

Figuur 9.2: Een voorbeeld van Google 
streetview. De witte en gele lijnen in de 
afbeelding geven de straten aan waar 
virtueel doorheen gelopen kan worden. 



64 
 

binnen een team of om het overleg met opdrachtgevers te vergemakkelijken.  

In een later stadium van het ontwerpproces kan het systeem gebruikt worden om het 
eigen ontwerp in en toekomstige omgeving te plaatsen. Zo is het snel mogelijk om goede 
beelden te maken van het ontworpen product in de nieuwe omgeving. 

Deze toepassing kan ook gebruikt worden voor het inrichten van tijdelijke terreinen, 
zoals een kermis of een festival terrein. Beelden van het kale terrein kunnen dan 
gebruikt worden als basis om de verschillende elementen erop te plaatsen. In een verder 
uitgewerkt systeem zouden dan ook de stromen van mensen gesimuleerd kunnen 
worden. Op die manier is het mogelijke mogelijk ‘fuiken’ in het ontwerp te lokaliseren en 
verhelpen.  

De voordelen van dit systeem zijn dus dat er snel en vroeg in het bouwkundige 
ontwerpproces gekeken kan worden hoe objecten staan of geplaatst kunnen worden. Hier 
wordt de communicatie met de opdrachtgever verbeterd en kan het ontwerptraject 
sneller doorlopen worden. Er kan dus een kortere ‘time to market’ gerealiseerd worden. 
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9.3.4 Virtueel shoppen 
Komend weekend viert Elise haar verjaardag. Ze wordt 50 en heef daarom extra veel 
vrienden en familie uitgenodigd. Het gaat waarschijnlijk allemaal net in haar huis 
passen. Ze heeft vrijdagmiddag vrijgenomen om de nodige voorbereidingen te doen. Het 
huis moet opgeruimd worden, er moeten wat meubels verplaatst worden en ze wil het 
een en ander voorbereiden in de keuken, zodat ze tijdens het feest niet te lang in de 
keuken wil staan.  

Omdat dit allemaal wat veel is om te doen op een middag doet ze dinsdagavond alvast de 
boodschappen. De winkel gaat al bijna dicht en ze ziet er tegenop om te sjouwen met al 
die boodschappen. Daarom pakt ze haar laptop die ze aangesloten heeft op een extra 
scherm. Met behulp van dit systeem loopt ze virtueel door haar eigen supermarkt. De 
indeling is voor haar dus helemaal bekend. Met de muis navigeert ze op het 3D scherm 
door de winkel. Wanneer ze bij een rek staat waaruit ze producten nodig heeft klikt ze op 
het rek. Dit rek verschijnt dan op het 2D scherm in een overzichtelijke weergave; van 
alle producten zijn afbeeldingen op het scherm geplaatst, in dezelfde rangschikking als 
in het schap. Bij elk plaatje staat een hokje om het gewenste aantal in te vullen en de 
prijs. Elise vult de aantallen in van de gewenste producten en ‘loopt’ verder door de 
winkel. Bij elk schap waaruit ze producten nodig heeft herhaalt ze de genoemde 
procedure. Doordat ze door de winkel loopt ziet ze alle verschillende productgroepen, dat 
maakt dat ze er ook aan denkt om nieuw toiletpapier te kopen. Als de kassa in zicht is 
bedenkt ze dat ze de jenever voor haar moeder vergeten is. Ze typt in het zoekvak 
jenever in en ziet meteen het gewenst schap voor zich. Nu haar boodschappen compleet 
zijn gaat ze afrekenen. Met behulp van iDeal betaalt ze gemakkelijk haar boodschappen. 
Tenslotte geeft ze nog aan dat de boodschappen op vrijdagmiddag bij haar afgeleverd 
moeten worden.  

Deze toepassing van DualDesign komt erg dicht bij een soort software of 
internettoepassing die op elke PC gebruikt kan worden. Wanneer de computer beschikt 
over een groot scherm kunnen de twee beschreven schermen naast elkaar op een scherm 
geplaatst worden. Hierdoor biedt het kansen voor supermarkten, maar ook voor online 
zaken die bijvoorbeeld multimedia artikelen of boeken verkopen. Bij deze zaken zoek je 
nu meestal naar een specifiek product. Door plaatjes te maken van een winkel kan een 
klant veel makkelijker naar een bepaald schap toegaan en daar rondkijken. Dat geeft 
meer het gevoel van in een echt winkel zijn, waar je af en toe een product kunt pakken 
om het beter te bekijken. Ook zorgt het overzicht van de artikelen in de winkel ervoor 
dat de klant meer producten koopt, doordat de klant de producten ziet komt hij namelijk 
op ideeën.  

Voor een klant geeft het systeem dus meer overzicht tijdens het winkelen en de mogelijk 
door de schappen te kijken, hierdoor is het risico op het vergeten van artikelen kleiner. 
Voor leverancier geeft dit systeem de mogelijkheid tot het verkoop van meer producten. 
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9.3.5 Techniek op filmsets  
De dag de op een filmset begint met een overleg tussen de regisseur en de beeld- en 
geluidtechnici. Er worden vandaag een aantal scènes opgenomen in woon- en 
slaapkamers. Hierbij is de belichting en de locatie van de microfoons erg belangrijk voor 
het resultaat. Om de ideeën te bespreken die de regisseur daarvoor heeft gebruikt hij een 
DualDesign. Op het 2D scherm van het systeem tekent hij snel een plattegrond van de 
ruimte die gefilmd gaat worden. Op het andere scherm verschijnt deze ruimte in 3D. In 
deze ruimte plaats hij een aantal objecten, zoals kasten en bedden, net zoals deze op de 
set in de kamer staan. Vervolgens kan hij de lampen in de set slepen en het licht van 
deze lampen aanpassen (bijvoorbeeld de soort lampen, de hoogte van de lampen, de kleur 
en de intensiteit van het licht). En ook het standpunt van waaruit de kamer zien wordt 
kan ingesteld worden. Zo is het erg gemakkelijk om te zien wat de effecten zijn van 
verschillende soorten verlichtingen vanuit verschillende hoeken. Ook is de invloed van 
verschillende camera standpunten erg goed te zien. 

Op deze manier kan de regisseur de technici eenvoudig en snel laten zien wat de 
bedoeling is, zonder dat het verkeerd begrepen wordt. Ook kunnen de regisseur en/of de 
technici het systeem gebruiken om de impact van verschillende opstelling te testen. 

De functionaliteit biedt veel mogelijkheden voor het ondersteunen van overleggen en het 
uittesten van opstellingen. De technologie is te gebruiken op film en tv sets, maar ook 
voor de inrichting van een podium en het lichtplan in een theater. Daarnaast kan het 
systeem gebruikt worden in de opleiding van beeld technici en fotografen.  

Ten slotte zou een soortgelijk systeem gebruikt kunnen worden om acteurs aan te geven 
in welke delen van een ruimte ze wel en niet mogen komen. Doordat het systeem hen 
kan helpen bij het begrijpen van de technische beperkingen is het duidelijker waarom 
bepaalde dingen op die manier moeten gebeuren. 
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9.3.6  Virtueel (tijd)reizen 
Er wordt een nieuwe tentoonstelling geopend over China. Om een goed beeld te geven 
van de steden in China kun je zelf door deze omgeving bewegen. Hierbij kun je kiezen 
voor verschillende steden in China. Een 
bezoeker neemt plaats in een stoel en 
rondom hem heen is een beeldscherm (zie 
figuur 9.3). Op een tafeltje voor hem 
bevindt zich een klein scherm met een 
aantal keuze opties. De bezoeker kiest uit 
deze opties een stad en op het scherm 
wordt deze stad weergegeven. Op het 
kleine scherm is nu een plattegrond van de 
stad verschenen. Door deze straten kan de 
gebruiker zich verplaatsen op twee 
manieren. De eerste manier is een straat in 
deze wijk aan te raken op het scherm, het 
beeld verandert dan in de getoonde 
omgeving. Zo kan de gebruiker zijn eigen weg door de straten zoeken. Als hij wat 
informatie wil horen kan hij deze opvragen. Er wordt dan wat informatie gegeven over 
de beelden die op dat moment te zien zijn. De tweede opties is dat de bezoeker een 
rondleiding volgt door de straten die hij op het scherm ziet. Hiervoor klikt de gebruiker 
op een rondleiding knop. Hij kan dan kijken en luisteren naar de virtuele rondleiding. 

Deze technologie is goed te passen in musea en kan voor allerlei onderwerpen gebruikt 
worden. Zo kunnen bijvoorbeeld oude Griekse steden tot leven komen of kun je getuige 
over een middeleeuwse markt lopen. Ook kun je de natuurlijke leefomgeving van zebra’s 
zien of door de stad van de toekomst lopen. Dat maakt een tentoonstelling veel 
interactiever, levendiger en de gebruiker kan veel meer zijn eigen keuze maken in de 
onderwerpen die zijn interesse hebben.  

  

Figuur 9.3: Het beeldscherm 
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Evaluatie en aanbevelingen  
Dit project had drie verschillende doelen die ook de indeling van de evaluatie en de 
aanbevelingen bepalen. Deze drie doelen zijn: 

1. Het vormgeven van het prototype van het product 
2. Het vormgeven van de losse onderdelen die bij het product gebruikt worden  
3. Het analyseren en uitwerken van verschillende gebruiksscenario’s 
 
Het eerste doel had betrekking op het vormgeven en bouwen van een prototype van de 
opstelling. Dit prototype is gebouwd en functioneert volledig. De uitstraling is, zoals 
gewenst, een uitnodigende uitstraling die in de sfeer van het VR lab past. De 
verschillende onderdelen werken correct samen en de opstelling lijkt geen moeilijkheden 
of klachten op te leveren bij het gebruik. De opstelling zit stevig in elkaar, kan tegen een 
stootje en lijkt zeer duurzaam te zijn. Ook is de opstelling goed te verplaatsen door het 
gebouw: hij past door deuren en in de lift en rijdt gemakkelijk door de gangen. 

In een volgende stap naar een volledig product kan er aandacht gestoken worden in een 
manier waarop de opstelling demontabel is of anderszins goed te vervoeren met een 
personenauto. Dan kan de opstelling ook op andere locaties gebruikt worden. Daarnaast 
oogt de open bak waarin de pc, beamer en spiegel staan een beetje rommelig. Een deel 
van deze bak zou afgedekt kunnen worden, zodat het minder rommelig oogt.  

Dan nog twee kleine aanbevelingen over de opstelling: de plank waar de monitor op 
staat buigt iets naar voren. Om dit te voorkomen kan de plank ook aan de voorkant 
gesteund worden. Tenslotte kan de Wii mote een eigen plaats krijgen in het geheel 
waarop hij niet kan verschuiven. Op dit moment gebeurt het nog wel eens dat de Wii 
mote iets verschuift tijdens het gebruik van DualDesign. 

Ook de losse onderdelen van het systeem voldoen aan de eisen om het systeem te kunnen 
gebruiken. De pen ziet er goed uit en is gemakkelijk in gebruik. In de toekomst kan er 
nog gekeken worden of het mogelijk is de pen te laten functioneren zonder dat de 
gebruiker een knopje moet indrukken.  

De point of view functioneert naar behoren, hij is goed vast te pakken en de lampjes 
gaan aan wanneer de point of view ingedrukt wordt. Dat het nodig is om de point of view 
in te drukken levert in het gebruik soms verwarring op. Er kan dus gekeken worden 
naar een systeem waarin het niet meer nodig is de point of view in de te drukken. 
Daarnaast is de point of view vrij groot, hij beslaat een redelijk deel van de oppervlakte 
van het werkblad. De huidige afmetingen zijn het resultaat van een aanname over de 
afstand die tussen de twee infraroodlampje aanwezig moest zijn om het voor de Wii 
mogelijk te maken de twee lampjes van elkaar te onderscheidden. Bij een test met een 
kleinere afstand tussen de lampjes bleek de point of view ook te functioneren. De 
aanbeveling is dus om een kleiner point of view te maken. 

In het gebruik blijkt dat maar de helft van het spiegeloppervlak gebruikt wordt voor het 
breken van het licht. Ook deze spiegel en de standaard kunnen dus verkleind worden. 
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Bij de derde doelstelling zijn een aantal scenario’s ontworpen waarin DualDesign 
gebruikt kan worden. Deze scenario’s zijn behoorlijk gevarieerd en laten zien dat het 
systeem in veel situaties gebruikt kan worden. Buiten de genoemde situaties zijn er 
waarschijnlijk nog veel meer scenario’s te verzinnen. De scenario’s hebben met elkaar 
gemeen dat het tweede scherm zorgt voor een overzichtelijke tweedimensionale 
weergave van een situatie. Ook zijn belangrijk eigenschappen dat DualDesign het 
mogelijk maakt te overleggen over een aantal zaken en dat de gebruiker een hoge graad 
van gebruikersvrijheid heeft met het product. Daarnaast maakt DualDesign het in veel 
gevallen mogelijk om een snelle, soms wat grovere, voorstelling te maken van een 
situatie. 

Om tot de scenario’s te komen zijn een tweetal brainstorm sessies gehouden. Tijdens 
deze sessies zijn er veel ideeën genoemd door de ontwerpers die deelgenomen hebben aan 
de brainstorms en heeft de ‘begeleider’ weinig dingen aangedragen. De begeleider had 
een kleine rol in het begin van de brainstorm, om de ontwerpers te helpen het idee van 
het inrichten van een ruimte los te laten en naar een andere invulling te kijken. De 
ontwerpers leken na afloop tevreden over de richting die genoemd waren in de sessie. Dit 
geeft aan dat er waarschijnlijk een draagvlak is voor de genoemde scenario’s.  

De scenario’s die in dit verslag geschetst zijn kunnen verder uitgewerkt worden. Zijn 
deze scenario’s technisch haalbaar? Zijn er al soortgelijke producten op de markt? Is er 
een markt voor? Dat zijn vragen die beantwoord kunnen worden in volgende fasen. 

Al met al is DualDesign op dit moment een goed ogende en functionerende opstelling, die 
nog wel een prototype is. Wanneer er meer duidelijk is over de toepassingen en 
technische uitwerking van het product kan het verder ontwikkeld en vormgegeven 
worden.  
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Bijlage I. Methodologie 
Voor het ontwerp van het Prototype worden de hoofdlijnen van de ontwerpmethode 
gebruikt zoals die omschreven is het boek productontwerpen (Eger, Bonnema et al. 
2004). Schematisch ziet deze methode er als volgt uit: 

  

Afbeelding 1: Stappenplan productontwerp (Eger, Bonnema et al. 2004) 

Deze methode is opgezet voor gebruik bij het ontwikkelen van industriële producten. In 
dit project gaat het om het ontwikkelen van een prototype van een industrieel product. 
De belangrijkste verschillen tussen het ontwerpen voor een industrieel product en het 
ontwerp voor dit prototype zijn: 

• Bij het ontwerpen van een industrieel product wordt het ontwerp zo gemaakt dat 
het product op grote schaal gemaakt kan worden. Vervolgens wordt het ontwerp voor het 
bouwen van een prototype zo aangepast dat het mogelijk is om er een product van te 
maken. In dit ontwerp traject wordt een in één keer een prototype ontworpen. 

• Bij het ontwerpen van een industrieel product is er een beeld van de toekomstige 
gebruiksomgeving. In dit ontwerp traject gaat het om een prototype dat gebruikt gaat 
worden voor het creëren van gebruiksscenario’s. De gebruiksomgeving is dus niet van te 
voren bekend. 

• In dit project zijn al een aantal onderdelen en functies van het product 
vastgelegd.  

• Het eindpunt van dit traject ligt bij de aanpassingen/evaluatie van het prototype. 
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Dit heeft consequenties voor een aantal stappen in het ontwerptraject. Het traject dat 
gevolgd wordt voor het ontwerp van dit product ziet bestaat uit de stappen die in de 
afbeelding hieronder in het zwart staan. 

  

Afbeelding 2: stappenplan productontwerp (Eger, Bonnema et al. 2004) aangepast voor 
dit project 

Het prototype is in dit geval het product dat ontworpen wordt. En omdat het product al 
functioneel bestaat is de productanalyse naar voren gehaald. De functies en een aantal 
product onderdelen liggen al vast en vormen een uitgangspunt voor het ontwerp van het 
prototype. 

Hieronder volgt een korte toelichting van de stappen, toegespitst op deze opdracht. De 
basis voor deze toelichting vormt de beschrijving die Eger, Bonnema et al. (2004) geven. 

 Voorfase 

Startbespreking 

De startbespreking is een bijeenkomst met betrokkenen bij het product. In dit geval geen 
overleg met een groot projectteam, maar een overleg met de ontwerper, de begeleider 
vanuit de Universiteit Twente en mijzelf. Wat zijn de verwachtingen van de betrokkenen 
en wie voert welke taken uit?  

Productanalyse 

In deze analyse wordt antwoord gegeven op vragen als: wat zijn de functies van het 
product en uit welke onderdelen bestaat het product? Welke onderdelen moeten deel uit 
maken van het ontwerp? Wat zijn de minimale eisen aan dit product? En wie vormen de 
doelgroep van het product? 
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Marktonderzoek 

In deze fase wordt gekeken of er soortelijke producten op de markt zijn en hoe deze 
functioneren. Zowel de producten als de documentatie worden bekeken.  

Gebruiksonderzoek 

Wie zijn de gebruikers van het product? En welke eisen stellen zij aan het product? Het 
gaat hierbij niet alleen om de eindgebruikers van het product maar om alle stakeholders. 
Hier horen bijvoorbeeld ook de verkoper en de reparateur bij. Daaropvolgend is de vraag 
wat de belangen zijn van deze stakeholders.  

Vormgevingsbeleid 

 Wat is de gewenste uitstraling van het product? Hierbij kan bijvoorbeeld uitgegaan 
worden van het type product, de doelgroep of de omgeving. 

De verschillende analyses en onderzoeken uit deze fase vormen samen de basis voor het 
programma van eisen en wensen. Dat wordt dus opgesteld aan het eind van deze fase. 

Ontwerpfase 

Conceptfase 

Het resultaat van de conceptfase is een aantal schetsontwerpen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de eisen en wensen die vastgesteld zijn in het programma van eisen en 
wensen. Aspecten hiervan zijn bijvoorbeeld functievervulling, ergonomie, vormgeving, 
productie en afvalverwerking.  

Haalbaarheid en planning 

In deze fase wordt er een selectie gemaakt uit de schetsen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de eisen en wensen aan het product. Ook is het van belang dat het 
mogelijk om van het ontwerp een prototype te maken binnen de tijd die er staat voor het 
project. 

Productdefinitie 

In de voorgaande twee fasen zijn nog een aantal eisen en wensen aan het product naar 
voor gekomen. In deze fase wordt het programma van eisen en wensen aangepast en 
aangevuld. Het resultaat is een definitief programma van eisen. 

Ontwerp 

Het product wordt uitgewerkt tot een in tekeningen vastgelegde oplossing. De schetsen, 
de haalbaarheid en het programma van eisen zijn de basis hiervoor. Deze kunnen 
worden aangevuld met vormstudies, constructieoplossingen en onderzoek naar geschikte 
materialen. Ook wordt een eerste kostprijscalculatie gemaakt. 
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Modellen 

Indien nodig kunnen er zicht- en/of functionele modellen gemaakt worden van het 
ontwerp. Aan de hand hiervan kan het ontwerp aangepast worden. 

Tests 

Hoe is de functionaliteit van het product en hoe reageren anderen erop? Het zal hier om 
zeer korte steekproeven gaan. 

Detailleringfase 

In deze fase wordt het ontwerp uitgewerkt zodat er een prototype van gemaakt kan 
worden. Ook wordt het prototype gemaakt. 

Detaillering 

De vorm en constructie worden uitgewerkt tot werkplaatstekeningen. Dit kan met of 
zonder behulp van een 3D CAD programma. Dat ligt aan de complexiteit van het 
product. Op het moment dat gestart wordt in deze fase zal bekeken worden of het maken 
van 3D model nodig is. 

Calculatie 

De prijs van de onderdelen wordt uitgezocht en het resultaat is een kosteninschatting 
van het prototype. 

Prototype 

Het prototype wordt in elkaar gezet. 

Evaluatie Prototype 

Het prototype wordt getest, bijvoorbeeld door zelf een aantal testen uit te voeren, voldoet 
het prototype aan de eisen? Ook kan er getest worden met een klein aantal gebruikers.  

Aanpassingen  

Kleine aanpassingen kunnen nog verwerkt worden in het prototype. Grote aanpassingen 
vallen buiten het tijdsbestek van deze opdracht. 
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Bijlage II. Gebruikers 
 

Productlevensfasen  

(Pahl and Beitz 1996)hebben een model van de product levenscyclus opgezet. Uit dit 
model zijn de volgende productfasen te halen: (de gebruikte versie en vertaling is 
afkomstig uit Productontwerpen (Eger, Bonnema et al. 2004). 

• Productplanning/ taakbepaling 
• Ontwerp/ontwikkeling 
• Productie/ assemblage/ test 
• Marketing/verkoop 
• Gebruik/consumptie/ onderhoud 
• Energie terugwinning/ recycling / verwijdering/ omgeving 

 

Gebruikers en stakeholders per levensfase 

Productplanning/ taakbepaling 

• Opdrachtgever/ ontwikkellaar  
• Prototype ontwerper 

Ontwerp/ontwikkeling 

• Opdrachtgever  
• Prototype ontwerper 

Productie/ assemblage/ test 

• Opdrachtgever 
• Prototype ontwerper (die de productie doet) 
• Werkplaatsmedewerkers 

Marketing/verkoop  

• Niet van toepassing in dit prototype ontwerp 

Gebruik/ consumptie/ onderhoud 

• Gebruiker 
• Onderhouder 
• Ontwikkellaar 

Energie terugwinning/ recycling / verwijdering/ omgeving 

• Verantwoordelijke over het product (ontwikkelaar, ontwerper of andere 
universitairmedewerker) 
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Belangen per stakeholder 

 

Opdrachtgever / ontwikkellaar  

• Een product dat bruikbaar is voor gebruikstesten 
• Een product dat een uitstraling heeft die bij het product past 
• Een product dat gereed is wanneer het nodig is 

Prototype ontwerper 

• Een product dat zo veel mogelijk zelfstandig te produceren/assembleren is 
• Een product dat binnen de periode die daarvoor staat gemaakt kan worden 
• Een product dat op de juiste plaats terecht kan komen 
• Een product dat geproduceerd kan worden met aanwezige middelen of middelen 

die verkrijgbaar zijn binnen de periode. 

Werkplaatsmedewerkers 

• Een product dat hanteerbaar is in de werkplaats 
• Een werkplaatsplan dat voldoende uitgewerkt is om het product in elkaar te 

zetten 
• Gebruiker 
• Een product dat geen fysieke klachten oplevert bij gebruik 
• Een product dat zo intuïtief mogelijk werkt 
• Een product waarbij de benodigde onderdelen goed te bereiken/ te zien zijn 

Onderhouder 

• Een product dat gemakkelijk te onderhouden is (bv batterijen gemakkelijk 
vervangbaar) 

Ontwikkellaar 

• Een product dat uitgebreid kan worden 
• Een product waar nog een klein aantal exemplaren van gebouwd kunnen worden 
• Verantwoordelijke over het product voor verwijderen 
• Een product waarvan de verschillende materialen te scheiden zijn 
• Een product dat demontabel is 
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Bijlage III. Definitief programma van eisen 
  

Eis Technische specificatie 
Gebruikers 
Tijdens of na gebruik mag het product geen 
fysieke moeilijkheden of klachten opleveren  

Het product en alle onderdelen daarvan zijn 
geschikt voor gebruik door 80% van de niet 
fysiek beperkte gebruikers 

Vormgeving 
Het product nodigt uit tot gebruiken  
Het product past in het VR lab De vormgeving van het product sluit aan bij de 

uitstraling van en producten in het VR lab 
Functioneel 
Het product ondersteunt alle functies van de 
huidige opstelling 

Het prototype bevat de volgende onderdelen: 
IR pen, point of view, geprojecteerd werkveld, 
beamer, spiegel, PC, scherm. 
Deze onderdelen zijn met elkaar verbonden 
zoals in de huidige opstelling 

Het product biedt de mogelijkheid dat het in 
een later stadium uitgebouwd wordt 

Er is een mogelijkheid om extra onderdelen 
aan het product toe te voegen 

Het product kan gebruikt worden gedurende 
twee jaar zonder grote reparaties 

De onderdelen hebben een levensverwachting 
van minimaal twee jaar 

Technisch 
Het is mogelijk het werkveld op de gewenste 
grootte van onder te projecteren op het 
werkblad  

De opstelling geeft de mogelijkheid het 
werkveld van onder af te projecteren 
De beamer heeft een lichtopbrengst van 2500 
(+/- 200) ansilumen 
Het is mogelijk het werkblad zo groot als 
gewenst te projecteren 

Het kalibreren van het werkveld is niet te vaak 
nodig 

Het kalibreren van het werkveld is per sessie 
maximaal 1 keer nodig 

De beamer kan ook voor andere doeleinden 
gebruikt worden en er kan onderhoud aan 
gepleegd worden 

Er wordt een bestaande beamer gebruikt die in 
maximaal 2 minuten uitneembaar is 

Er wordt een Wii mote gebruikt en deze kan 
onderhouden worden 

Er wordt een bestaande Wii mote gebruikt die 
uitneembaar is 

De Wii mote is in staat het signaal van de 
point of view en de pen te registreren 

Het signaal dat de Wii mote registreert valt 
binnen een kegel met de volgende halve 
hoeken: horizontaal: rechterhelft: 18.7°, 
linkerhelft: 22.1° 
Verticaal: bovenhelft: 14°, onderhelft: 17.3° 
(Schou and Gardner 2007) 

Productie 
Het product gereed op het moment dat het 
nodig is 

Het product is binnen de gestelde periode te 
maken 

Het prototype is met de aanwezige middelen te 
produceren/assembleren 

Het prototype is zo veel mogelijk door 1 
persoon te maken 
De materialen zijn aanwezig of kunnen op tijd 
geleverd worden 

Het prototype is verplaatsbaar door het 
gebouw 

Het prototype heeft een maximale breedte van 
85 centimeter. 
Het prototype is verplaatsbaar 
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Het prototype is binnen de geplande periode te 
maken 

Er wordt gebruik gemaakt van een 
werkplaatsplan waarin bewerkingen die 
binnen de geplande periode uit te voeren zijn 

Het product kan nog een paar keer gemaakt 
worden 

De bouwtekeningen en onderdeellijsten zijn 
aanwezig 
De materialen zijn vaker te bestellen 

PC 
De PC heeft voldoende capaciteit om de 
software te gebruiken en de benodigde taken 
uit te voeren 

De PC voldoet aan de huidige standaard voor 
Pc’s 
De PC heeft WiFi internettoegang 
De PC ondersteunt een dualscreen modus 
De PC heeft een scherm, toetsenbord en muis 
De PC draait Windows 
De PC kan het bluetooth signaal ontvangen 

Afvalverwerking 
Het product kan verwijderd worden De verschillende materialen kunnen 

gescheiden worden  
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