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Prototype 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



technisch tekening geheel:  



Onderdeel1: achterblad + vleugels 

- zie technisch tekeningen 

- techniek: lasersnijden 

- Materiaal: mdf plaat (10 mm dik) 

  



Onderdeel2: tussenring 

- Zie technisch tekenignen 

- Techniek: lasersnijden 

- Materiaal: mdf 10 mm dik 

 

 

  



Onderdeel3: bovenring 

- Zie technisch tekenigen 

- Techniek: lasersnijden 

- Materiaal: mdf 10 mm dik 

 

  



Onderdelen 4 en 5: wijzers 

- Zie technisch tekeningen 

- Techniek: 3d printen 

- Materiaal: kunststof 

De vorm van de wijzers is nog niet vast te leggen, dit is een 3d vorm in de vrije ruimte. 

Deze vorm word in solidworks verder uitgewerkt om vervolgens 3d geprint te kunnen 

worden. 

 

Onderdelen 6 en 7: wijzerplaat+ schakeling 

- Wijzers en elektrisch onderdeel worden uit een bestaande klok gehaald en opnieuw, 

in het nieuwe concept geassembleerd. 



Moscow analise 

 M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze 

eisen is het product niet bruikbaar; 

- De klok moet echt werken 

- De vorm van de drie plaat onderdelen moet overeenkomen met de technische 

tekeningen 

 S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar; 

- De vorm van de wijzers is een apparte 3d vorm, ipv plat 

- Het materiaal van de klok moet duurzaam zijn, zodat deze langere tijd in een 

vochtige bouwschuur mee kan. 

- Ophang systeem 

 C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is; 

- Led lampje in de klok 

 

 W - won't haves (ook wel would haves genoemd): deze eisen zullen in dit project niet aan bod 

komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. 

- Mooie kleursetting 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Requirement


Testen met productie technieken: 

- Voor een project voor mijn opleiding ipo: 

Oefenen met Lasersnijden: 

 

 

Vacuumvormen: 


