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Delf tse ontwerpwedstri jd gaat online

Het eerste jaar van de 
bachelor werktuig-
bouwkunde aan de TU 
Delft sluit altijd af met 
een ontwerpwedstrijd 
op de Markt. Dit jaar 
lieten de 88 studenten-
teams hun ontwerpen 
noodgedwongen tegen 
elkaar strijden in een 
simulatieomgeving.

‘O
ntwerp een 
aangelijnd hulp-
hondje voor een 
pakketbezorger, 

dat op eigen kracht tien kilo 
kan vervoeren over een hinder-
nisbaan zonder dat het pakje 
valt.’ Deze opdracht kregen de 
ruim vijfhonderd eerstejaars -
studenten werktuigbouwkunde 
in februari 2020.

De 88 teams van ongeveer zes 
studenten waren bijna vijf weken 
aan de slag, toen ze opeens 
thuis moesten blijven. Ze konden 
daardoor niet naar de inloop-
werkplaats om hun ontwerpen 
te gaan bouwen en testen. Aan 
docente werktuigkundig ontwer-
pen Regine Vroom en haar team 
de taak om het project en de 

afsluitende wedstrijd toch door 
te laten gaan.

Hoe kun je ontwerpen 
zonder werkplaats?
“Normaal gesproken schetsen 
de studenten hun ontwerp 
eerst met de hand en daarna 
in een 3D-ontwerpprogramma. 
Vervolgens gaan ze bouwen, 
analyseren, testen en meten. Die 
laatste stap gebeurde nu in een 
simulatieomgeving. We vroegen 
de studenten om daarin zelf 
het beoogde hindernisparcours 
virtueel te bouwen. Ook hun 
ontwerp moesten ze zo precies 
mogelijk modelleren, inclusief 

de krachten op de verschillende 
onderdelen. Zo konden ze toch 
in de praktijk onderzoeken of 
hun ontwerp daadwerkelijk 
presteerde zoals ze op basis 
van berekeningen hadden 
voorspeld.”

Welke pakkethond won?
“De Scarabee. Die heeft drie paar 
poten achter elkaar, op wieltjes. 
Omdat hij zijn hoge poten afwis-
selend in paren kan optillen, kan 
hij ook moeilijke hindernissen 
nemen. En omdat hij altijd met 
minimaal vier poten op de grond 
staat, is hij stabiel en valt het 
pakje niet op de grond. Daarbij 
kwam dat de simulatie van dit 
team heel realistisch was.”

Hoe zagen de andere 
pakkethondjes eruit?
“Er waren pakkethondjes met 
lange poten of verstelbare 
poten. Ook hadden enkele 
een draagbare brug bij zich, 
die ze over hindernissen heen 
konden leggen. Daarnaast waren 
er hondjes op rupsbanden, 
met grote wielen, roterende 
wiel-assen of wielen met grote 
klauwhaken eraan. 

Uit elk van die categorieën 
hebben de werkplaatsmedewer-
kers één of twee voorbeelden 
gebouwd, om alle studenten een 
idee te geven van hoe zo’n type 
ontwerp in de praktijk uitpakt. 
Deze hondjes zijn ook in het 
echt getest. Een van de hondjes 
kantelde tijdens eerdere simula-
ties bij het nemen van een hoge 
hindernis altijd op zijn rug. In het 
echt bleek hij zich exact zo te 
gedragen.”

Hoe beviel de simulatie?
“Verrassend goed. De simulaties 
bleken een prima alternatief te 
zijn  om de ontwerpen te testen. 
Bovendien hebben de studenten 
veel extra kennis opgedaan over 
het bouwen en gebruiken van 
simulatieomgevingen. 

Maar toch hopen we dat ze 
het komende semester weer 
gewoon de werkplaats in kun-
nen, hoor. Fysiek in aanraking 
komen met materialen en 
allerlei soorten onderdelen en 
constructies die ze zelf hebben 
ontworpen, biedt de studenten 
toch een unieke ervaring en is 
de beste testsituatie. Die kan 
een ingenieur in opleiding niet 
missen.”

Sites
www.tiny.cc/pakkethond
www.tiny.cc/hondjesfilm
www.tiny.cc/wedstrijd2020
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