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INLEIDING

Inleiding:
In het algemeen heeft men in Nederland het idee dat aIle problemen
bij het invoeren van automatiseringssystemen, ten behoeve van ontwerp
en fabricage (CAE, CAD en CAM) opgelost zijn. Slechts bij bedrijven
waar deze systemen operationeel zijn, weet men dat er een duidelijke
problematiek aanwezig is. Het invoeren van de bovengenoemde automatiseringssystemen blijkt in de praktijk erg tegen te vallen. Hieruit
wordt de opdracht van dit afstudeerwerk gedefinieerd nl.:
Vanuit de praktijk de oorzaken van deze invoeringsproblemen achterhalen en ordenen, waarbij niet wordt uitgegaan van de mogelijkheden van
de bestaande systemen, maar de problemen uit de praktijk.
Aangezien over deze onderwerpen geen literatuur voorhanden is, bevat
dit afstudeerwerk geen literatuurlijst.
In hoofdstuk 1 wordt de begripsbepaling duidelijk gesteld. Het is van
belang dat begrippen als CAE, CAD en CAM eenduidig worden bepaald,
omdat deze begrippen in dit afstudeerwerk veelvuldig aan de orde komen.
In hoofdstuk 2 wordt de functionaliteit van CAE-, CAD- en CAM-systemen omschreven zoals deze in de praktijk van toepassing is.
In hoofdstuk 3 worden de specifieke problemen die bij het koppelen
van de CAE-, CAD- en CAM-systemen aan de orde komen, geanalyseerd en
opgelost.
Hoofdstuk 4 beschrijft de eisen waaraan de hardware moet voldoen om
een goede invoering van CAE-, CAD- en CAM-systemen mogelijk te maken.
In de bovenstaande hoofdstukken was de probleemanalyse algemeen toepasbaar voor elke branche in de werktuigbouwkunde. In de praktijk
blijkt dat de problemen in de plaatverwerkende industrie op dit moment het grootst zijn. De reden ~iervoor is dat de automatisering van
deze branche pas drie a vier jaar geleden ingevoerd werd. De plaatverwerkende industrie kan men in twee hoofdtakken verdelen nl.:
De gereedschapmakers, ook weI "hard-tooling" genoemd. Deze tak
maakt gereedschappen voor grote aantallen produkten. Deze gereedschappen worden gemaakt met frees- en boorbewerkingen op
een bewerkingscentra en het draadvonken van contouren op een
draadvonkmachine. De automatisering van beide bewerkingen zijn
al in een ver stadium uitgekristalliseerd zodat de problemen
hiervan beperkt zijn.
De plaatbewerkers, ook weI "soft-tooling" genoemd. Deze tak
vervaardigt plaatprodukten met lasersnijmachines, ponsnibbelmachines en kantbanken. Het ponsnibbelproces is de meest complexe
bewerkingsmethode binnen deze bedrijfstak. De automatisering
van deze bewerking veroorzaakt grote problemen in de praktijk.
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In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de algemene problemen bij het automatiseren van het ponsnibbelen. Dit wordt geconcretiseerd door een
uitwerking van een groot probleem bij het ponsnibbelen, nl. het combineren van meerdere produkten op een plaat. Hiervoor is in het kader
van dit afstudeerwerk een programma ontwikkeld om het verliespercentage van plaatmateriaal te berekenen. Het praktijkonderzoek van dit
afstudeerwerk heeft plaats gevonden bij ongeveer dertig Nederlandse
bedrijven die CAE-, CAD- en CAM-systemen hebben aangeschaft.

A.P.L.M. Geisler
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1.1. Begrippen
De invoering van het computergebruik bij zowel het ontwerpen, het
analyseren en optimaliseren als het fabriceren van werktuigbouwkundige produkten heeft geleid tot een algemeen gebruik van termen als
CAE, CAD en CAM, die als afkorting worden gebruikt voor de engelstalige omschrijvingen, die aIle beginnen met "Computer Aided".
De aanduiding "Computer Aided" duidt er op dat de computer bij al
deze toepassingen een ondersteunende rol speelt. Zowel bij het tekenen, het vormgeven, het berekenen en het optimaliseren, als bij het
fabriceren is de computer een hulpmiddel voor het genereren van informatie, die aan de gebruiker wordt aangeboden. Bij al deze activiteiten blijft de gebruiker het proces beheersen, de menselijke creativiteit, deskundigheid en verantwoordelijkheid staat steeds voorop.
Rondom de begrippen CAE, CAD en CAM kan gemakkelijk verwarring ontstaan omdat de betekenis ervan niet eenduidig is vastgelegd. Een van
de redenen voor deze verwarring is het gebruik van dezelfde termen in
verschillende vakgebieden, zoals de elektronica, de bouwkunde en de
werktuigbouwkunde.
Omdat ook binnen het vakgebied van de werktuigbouwkunde geen eenduidige betekenis voor de begrippen CAE, CAD en CAM bestaat zal eerst
worden vastgelegd welke definities in het kader van dit afstudeerwerk
worden gebruikt.

1.2. CAE
CAE betekent "Computer Aided Engineering".
Hiermee wordt bedoeld het gebruik van een computersysteem (software
en hardware) als hulpmiddel bij het ontwerpen (vormgeven, modelleren)
en analyseren van produkten. De hulpmiddelen bij het ontwerpen kan
men in drie hoofdgroepen onderscheiden:
1. Wire frame modelling: het ontwerpen met draadmodellen
2. Surface modelling: het ontwerpen met oppervlaktemodellen
3. Solid modelling: het ontwerpen met volumemodellen.
De hulpmiddelen bij het analyseren kan men in twee hoofdgroepen onderscheiden:
1. Systemen gebaseerd op de Eindige Elementen Methode, waarmee men
modellen verdeelt in elementen. Hiermee kan men modellen doorrekenen op sterkte, stijfheid, temperatuur, stromingen e.d.
2. Andere toepassingen zoals het analyseren van mechanismen op dynamisch en kinematisch gedrag.
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1.3. CAD
De term CAD kan op twee verschillende manieren worden beschreven namelijk als "Computer Aided Drafting" en als "Computer Aided Design".
Daarom wordt hier onderscheid gemaakt tussen:
2D CAD
3D CAD

computerondersteund tekenen (Computer Aided Drafting)
computerondersteund modelleren (Computer Aided Design).

20 CAD:

Bij 2D CAD, computerondersteund tekenen, wordt de computer gebruikt
als hulpmiddel om tweedimensionale tekeningen op een beeldscherm te
maken. Het gebruik van 2D CAD-systemen kan worden gezien als een eerste stap in de richting van tekenkamer-automatisering, namelijk: het
op een beeldscherm nabootsen van de vertrouwde werkwijze op het tekenpapier.
Bij deze systemen zorgt de computerondersteuning er voor dat een tekening sneller, nauwkeuriger, eenduidig en op een logische manier
wordt opgebouwd en dat wijzigingen veel sneller kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een aantal zeer handige functies, zoals spiegelen, kopi~ren, verplaatsen, automatisch
maatinvoeren en arceren.
30 CAD:

Bij 3D CAD, computerondersteund 3D modelleren, wordt het produkt
rechtstreeks driedimensionaal gemodelleerd of vormgegeven. Dit kan
met behulp van draadmodellen (wire frames), vlakkenmodellen (surface
models) of volumemodellen (solid models).
Omdat in de beginfase van het ontwerpproces de eerste voorstelling,
het idee van een produkt, bedacht door de ontwerper, van nature in
ruimtelijke beelden plaats vindt, ligt het voor de hand dit idee dan
ook ruimtelijk te visualiseren.
Bij het werken met een 3D solid modeller heeft een fundamenteel andere benadering van het ontwerpproces plaats. Het ontwerpen met behulp
van een solid modeller vertoont meer overeenkomst met het boetseren
van klei. Men gaat uit van een bepaalde basisvorm (blok, bol, cilinder) waar dan weer ander basisvormen aan kunnen worden toegevoegd of
er van kunnen worden afgetrokken. Werken met behulp van solid models
sluit dus direct aan bij het ruimtelijke beeld van het produkt dat de
ontwerper in zijn gedachten heeft gevormd.

5
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1.4. CAM
CAM staat voor "Computer Aided Manufacturing", ofwel computerondersteund fabriceren.
Onder CAM wordt hier verstaan: computerondersteuning bij dat gedeelte
uit het gehele produktieproces, dat rechtstreeks betrekking heeft op
het eigenlijke fabricageproces, de numeriek bestuurde bewerking en op
de werkvoorbereiding voor het fabricageproces.
Onder de werkvoorbereiding wordt verstaan:
het genereren van besturingsfiles voor numeriek bestuurde machines uit de geometriebeschrijving van het produkt. Deze geometriebeschrijving kan worden aangeleverd in de vorm van een
tekening, die met de hand op papier is gemaakt of die geplot
is op papier met behulp van een CAD-systeem. De geometriebeschrijving kan echter ook worden aangeleverd in de vorm van een
geometriefile die direct uit een CAD-systeem kan worden overgenomen.
het vastleggen van de technologische gegevens die nodig zijn
voor de bewerking. Hiervoor dient de werkvoorbereider de mogelijkheden van de machine, de besturing, en de bewerkingstechnologie te kennen en rekening te houden met de aanwezige gereedschappen en gereedschapshouders.
eventueel een simulatie van de beschreven gereedschapsbanen op
het beeldscherm ter controle van de uit te voeren bewerkingen.
Onder de CNC fabricage wordt verstaan:
het bewerken van het werkstuk door een numeriek bestuurde bewerkingsmachine of een industri~le robot.

1.5. CAD/CAM
Het begrip "CAD/CAM" duidt op een koppeling tussen het ontwerpproces
en het fabricageproces.
De geometrie, zoals die is vastgelegd tijdens het ontwerpproces, is
rechtstreeks beschikbaar voor het fabricageproces en hoeft niet nog
eens ingevoerd te worden vanuit een tekening. Hiertoe beschikken het
CAD-systeem en het CAM-systeem meestal over een speciale programmamodule, die het overbrengen van de geometrische gegevens tussen beide
systemen regelt. Het CAM-systeem beschikt dan meestal over een dialoogprogramma, waarmee de besturingsfiles voor numeriek bestuurde
gereedschapswerktuigen uit de geometriegegevens kunnen worden aangemaakt. Tijdens het uitvoeren van deze dialoog zorgt de werkvoorbereider voor het toevoegen van kennis over het bewerkingsproces en de te
gebruiken machine, besturing en gereedschappen.
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Essentieel voor een CAD/CAM-koppeling is het ontbreken van de noodzaak om de geometrische gegevens af te lezen uit een tekening of van
een beeldscherm en met de hand nogmaals in te voeren in het besturingssysteem van de bewerkingsmachine.
Er zijn twee manieren om CAD- en CAM-systemen met elkaar te laten
communiceren:
1. Oekoppelde CAD/CAM-systemen:
Dit zijn systemen waarbij de geometrische informatie uit het CADsysteem gehaald wordt en als invoer dient voor het CAM-systeem.
Alle bewerkingstechnologische gegevens moeten in het CAM-systeem
worden toegevoegd (zie afbeelding 1).
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Afbeelding 1
Er kleven voor- en nadelen aan deze manier van communiceren:
Voordelen:
- de mogelijkheid bestaat om meerdere CAD-systemen te koppelen, mits de taal waarin gecommuniceerd wordt een internationale standaard is (IOES, DXF).
Nadelen:
- de informatie omtrent een produkt is op meerdere plaatsen
opgeslagen. De geometrische gegevens worden in het CAD-systeem opgeslagen en de technologische gegevens in het CAMsysteem. Wijzigt men een produkt dan zal de hele CAD/CAM
cyclus opnieuw ui tgevoerd moeten worden. De geometrische
gegevens worden in het CAD-systeem veranderd, de tekening
wordt overgestuurd waarna de technologische gegevens in het
CAM-systeem worden veranderd.
- de muur tussen de tekenkamer en de produktie-afdeling
blijft op deze manier bestaan. Het enige verschil is dat de
tekenkamer nu geen conventionele tekening, maar een floppy
of tape aan de produktie geeft. Beide afdelingen worden
niet verplicht intenser samen te werken om tot een geIntegreerd ontwerp- c.q. produktieproces te komen.

7
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- het is niet mogelijk om met een geometrisch gekoppeld CADsysteem een expert CAM-systeem aan te sturen. Een expert
CAM-systeem bevat know-how van bewerkingen en kan automatisch een werkvoorbereiding maken met als invoergegevens
geometrie en technologie. Wil men bijvoorbeeld een rond gat
maken dan ontvangt het expert CAM-systeem bij een geometrische koppeling echter een cirkel met twee hartlijnen. Dit
kan een computer, in tegenstelling tot de mens, niet interpreteren als een rond gat. Het expert-systeem wil een
grondvorm, een rond gat met een diameter, diepte, toleranties, ruwheid, etc., ontvangen. Men zal dus met een geometrisch geori~nteerde koppeling nooi teen hoge automatiseringsgraad bereiken.
2. Geintegreerde CAD/CAM-systemen (zie afbeelding 2):
Di t zijn CAD/CAM-systemen met een geintegreerde database voor
geometrische en technologische gegevens. Di t zijn complexere
systemen dan gekoppelde systemen omdat de functionaliteit van
het ontwerp-, teken-, werkvoorbereidings- en fabricageproces
gecombineerd wordt in een systeem.

CAD/CAM ~NC-FILE
Afbeelding 2

Voordelen:

-

-

-

aIle gegevens Z1Jn eenmalig en eenduidig opgeslagen, zodat
wijzigingen sneller en eenduidiger uitgevoerd kunnen worden.
aIle afdelingen van een bedrijf gebruiken hetzelfde systeem
wat de communicatie en uitwisselbaarheid van mensen eenvoudiger maakt. Men spreekt een taal in plaats van diverse
verschillende.
er is een goede aansluiting mogelijk met een expert CAMsysteem omdat de tekenkamer ook technologische informatie
aan de werkvoorbereiding kan geven.
het is mogelijk een hoge automatiseringsgraad in aIle fases
te bereiken en er kan veel tijd bespaard worden in de communicatie tussen deze fases.
de muur tussen de tekenkamer en de werkvoorbereiding brokkelt af omdat deze afdelingen veel intensiever samen moeten
werken, waardoor de ontwerpers en tekenaars meer "produktie
gericht" gaan ontwerpen.
de ontwerper en tekenaar kunnen beschikken over een bibliotheek van standaardvormen ten behoeve van de fabricage, dit
is ter bevordering van het meer "fabricage-gericht" werken
in de ontwerpfase. Deze standaardvormen kunnen nu automatisch worden afgehandeld in het CAM-systeem.

8
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Nadelen:
- Gelntegreerde CAD/CAM-systemen met als basis een expertsysteem hebben als nadeel dat het langere tijd vergt voordat het systeem operationeel is. De reden hiervan is dat de
invulling van het expertsysteem, dat wil zeggen kennis van
de bedrijfsafhankelijke fabricage, eerst in het systeem
moet worden ingebracht.
Onder standaardvormen worden verstaan:
Eenvoudige fabricagevormen die veel voorkomen zoals: doorlopende en
blinde gaten, kamers en spiesleuven. In de standaardvormenbibliotheek
kunnen, naas t de geometrische gegevens in geparameteriseerde vorm,
ook nog technologische gegevens over de uitvoering van de bewerking
en de te gebruiken gereedschappen aanwezig zijn. Op deze wijze kan
men een expertsysteem voor CAM opbouwen.

1.6. Algemene inleiding
Er Z1Jn op di t moment zeer veel CAE-, CAD- en CAM-systemen op de
markt. Voor een bedrijf dat zijn ontwerpafdeling, tekenkamer, werkvoorbereiding en produktie wil automatiseren, is het erg moeilijk
door de bomen het bos te zien. Dubbel zo moeilijk wordt het nadat men
verhalen hoort over het investeren van tonnen in CAD/CAM en dat het
een flop is geworden.
Ik ben van mening dat er in de professionele sfeer geen slechte CADof CAM-systemen meer zijn. Het is eerder zo dat elk CAE-, CAD- of
CAM-systeem zijn eigen toepassingsgebied heeft, al wordt dit niet
altijd door de leverancier verteld. Men is er nu weI van overtuigd
dat het automatiseren van deelprocessen (bijv. aHeen CAD) niet de
winst en kwaliteitsverbetering brengt die men dacht te verkrijgen.
Om de doorlooptijd van produkten en de daarmee gepaard gaande kosten
te verlagen, moet men het hele proces bekijken.
Het belangrijkste aspect van automatisering is het hergebruik van
informatie. Onder hergebruik van informatie moet men verstaan, dat de
informatie die gegenereerd wordt in elke fase, digitaal moet worden
doorgestuurd naar de volgende fase. Een eis is dat deze informatie in
een vorm geleverd wordt, die bruikbaar is voor de volgende fase.
Voorbeeld: In het ontwerpburo van een bedrijf wordt een bepaald produkt ontworpen met behulp ven een CAE-systeem. De vorm en afmetingen
liggen nu vast.
De tekenkamer moet dit nu detailleren met behulp van een CAD-systeem.
Als het niet mogelijk is om de informatie digitaal van het produkt
naar het CAD-systeem te sturen, dan moet men het produkt opnieuw inbrengen in het CAD-systeem. Dit kost tijd en verhoogt de kans op fouten aanzienlijk.
Het hergebruiken van informatie geeft aanzienlijke tijdswinsten en
wat minstens zo belangrijk is, het reduceert de kans op fouten. Bij
het goed implementeren van een CAD/CAM-oplossing kan men 20% tot 50%

9

_I
tijdwinst behalen ten opzichte van het conventioneel tekenen en programmeren.
De CAD/CAM-systemen die digitale informatie kunnen ontvangen, Z1Jn
toereikend voor bedrijven in de toeleveringssfeer. Zij krijgen namelijk een ontwerp van hun opdrachtgever en het enige dat voor hun belangrijk is, is deze opdracht zo snel, goedkoop en kwalitatief goed
mogelijk te voltooien.
Er zijn dan ook bedrijven in de toeleveringssfeer die zeer succesvol
CAD/CAM hebben ingevoerd. Maar ook hier geldt het hergebruiken van
informatie.
De grote opdrachtgevers zoals Fokker, Rank Xerox, Daf, Volvo, Philips
enz. werken al met CAE-systemen. Zij hebben de produkten die door de
toeleverancier gemaakt moeten worden al digi taal opges1agen • AIle
gegevens over de geometrie van het produkt zijn al in een 3D model
vastgelegd. Gaat deze opdracht nu naar een toeleverancier die deze
informatie niet kan verwerken, dan moet de opdrachtgever aanzichten
maken met bemating, ruwheden, toleranties enz. Dit kost aan zijn kant
veel tijd.
De toeleverancier krijgt plots (op een plotter gemaakte tekeningen)
met aanzichten en gaat van deze aanzichten een 3D model maken of deze
overtekenen in zijn eigen CAD-systeem. Bij dit overtekenen kunnen
fouten gemaakt worden en bovendien kost het ook onnodig veel tijd.
Voor de toeleverancier geldt eveneens dat de echte tijdwinst behaald
kan worden door het hergebruiken van informatie, die door de opdrachtgever in digitale vorm aangeleverd wordt. Bij een aantal toeleveranciers ziet men dat ze al digitaal communiceren met hun opdrachtgevers.
De opdrachtgever stuurt het model op een tape in een standaardformaat
naar de toeleverancier. Deze laatste hoeft dan niets meer te tekenen
en hoeft zich aIleen maar te richten op de manier waarop hij gaat
produceren. Dat het communiceren niet zonder problemen gaat, is bekend en hier zal in de komende hoofdstukken op terug worden gekomen.
Voor bedrijven die een eigen produkt maken, dat wil zeggen ontwerpen
en fabriceren, geldt ook dat het hergebruiken van informatie het belangrijkste is.
De ontwerpafdeling kan men automatiseren met CAE-systemen. Het karakteristieke van deze systemen is dat men ontwerpt in volumemodellen,
een zogenaamd Solid Model. Dit model stuurt men dan naar de tekenkamer waar het verder gedetailleerd wordt met behulp van een CAD-systeem. De werkvoorbereiders maken van dit gedetailleerde model een besturingsprogramma met behulp van een CAM-systeem. Een bedrijf kan op
deze manier een hogere produktiesnelheid, grotere flexibili teit in
produkten en een kortere doorlooptijd van ontwerp tot produkt verkrijgen.
Er is nog een belangrijk facet om het proces te verbeteren en dat is
software prototyping met behulp van simulaties.
Het maken van een "echt" prototype is een zeer kostbaar en tijdrovend
proces. Men begint met het maken van een ontwerp. De ontwerpafdeling
moet nu middels de gebruikelijke overdrachtvergaderingen de essenties
van het ontwerp overdragen aan de tekenkamer. De tekenkamer gaat dit
ontwerp uitdetailleren en voorzien van de correcte maatvoering.
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De werkvoorbereiding gaat met behulp van deze tekeningen een NC-programma maken voor de desbetreffende NC-machines. Di t resul teert in
een prototype welke men kan beproeven. Voldoet het gemaakte prototype
niet, dan moet dit weer terug naar de ontwikkelafdeling om het ontwerp aan te passen. Het vernieuwde prototype doorloopt nu opnieuw de
hele weg door het bedrijf. Dit is een zeer lange "loop" (kringproces)
(zie afbeelding 3).
DETAIllEREN

WERKTEKENING

PRODUCTIE

Afbeelding 3
Het is nog veel ernstiger indien ontwerpfouten pas na enige tijd van
praktisch gebruik aan het licht komen. Deze problemen komen dan terug
uit de markt, hetgeen erg slecht is voor de naam van het bedrijf.
De kwaliteit van de produkten wordt steeds belangrijker. Falen in de
praktijk moet ten strengste vermeden worden, het bedrijf is namelijk
produktaansprakelijk. Er moet dus gezocht worden naar een manier om
het gedrag van een produkt in de praktijk te simuleren. Enige jaren
geleden heeft men hiervoor een nieuw soort systemen gelntroduceerd,
de zogenaamde "MCAE" (Mechanical Computer Aided Engineering) systemen. Deze systemen kan men zien als een Solid Modelling systeem dat
uitgebreid is met simulatie- en beproevingsgereedschappen.
Het is mogelijk om verscheidene praktijksituaties te simuleren zoals
bijvoorbeeld:
het belasten van modellen met krachten, momenten, drukken, temperaturen, trillingen waaruit men vervormingen en spanningen krijgt
met behulp van de E.E.M. (Eindige Elementen Methode).
het simuleren van mechanismen waaruit men verplaatsingen, snelheden en versnellingen verkrijgt. De zogenaamde kinematische
modellen.
Indien het systeem ook rekening houdt met de massa, het zwaartepunt en de traagheidsmomenten om de drie assen en het mogelijk is om krachten, momenten en drukken op het mechanisme te
zetten, krijgt men ook de reactiekrachten in de verbindingen
van elke stand van het mechanisme. Het zogenaamde dynamisch
model.
het simuleren van stromingen in stromingsmachines zoals motoren,
compressoren enz. met behulp van de E.E.M.
het simuleren van stromingen van kunststoffen in spuitgietmachines met behulp van de E.E.M.
Met behulp van deze simulatiesystemen is het mogelijk om in de ontwerpfase een indruk te krijgen van het gedrag van het produkt in de
praktijk en dit te verwerken in een geoptimaliseerd ontwerp van het
produkt. Hierdoor zal de kwaliteit van het produkt sterk toenemen,
omdat de kans op falen in de praktijk sterk verkleind wordt. Met deze
technieken is het mogelijk de hoeveelheid prototypes met ± 70% te
verminderen (zie afbeelding 4).
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PROTOTYPE
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Afbeelding

4

Het maken van hardware prototypen zal altijd noodzakelijk Z1Jn omdat
de simulatie een benadering van de praktijk is. De kwaliteit van de
simulatie hangt van het systeem en de vakmanschap van de gebruiker
af.
Deze inleiding is een kapstok voor de beschrijving van belangrijke
kenmerken waaraan de verschillende systemen moeten voldoen.
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HOOFDSTUK 2:

OVERZICHT VAN DE FUNCTIONALITEIT VAN CAE/CAD/CAM-SYSTEMEN

2.1.

INLEIDING

2.2.

CAE-SYSTEMEN

2.3.

CAD-SYSTEMEN

2.4.

CAM-SYSTEMEN
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2.1. Inleiding
Het is niet eenvoudig functionaliteit van systemen in woorden uit te
drukken zonder deze eerst te hebben gezien. De aspecten waarin de
functionaliteit kan worden uitgedrukt, zijn hardware, 2D of 3D, tekeningbeheer, macro of parametrische functies, database, stuklijstgeneratie, prijs e.a. Er zullen geen specifieke systemen aan bod komen
maar eigenschappen die ik in de loop van de jaren tegengekomen ben,
die belangrijk zijn voor het functioneren van deze systemen.
Deze aspecten kunnen voor een bedrijf dat op het punt staat een CAECAD/CAM-systeem te kopen een houvast zijn waarop men de verschillende
systemen kan beoordelen. In het algemeen kan men stellen dat Amerikaanse systemen goed zijn in CAE en CAD. De reden waarom de Amerikaanse CAE-systemen ver ontwikkeld zijn, ligt in het feit dat de produktaansprakelijkheid in Amerika veel groter is. Bij het falen van
een produkt in de praktijk wordt de producent zeer snel voor de rechter gedaagd. Kan de producent niet aantonen dat hij met een gerenommeerd CAE-systeem en capabele mensen , het produkt heeft doorgerekend,
dan is de producent aansprakelijk voor aIle schade die het falen van
het produkt heeft veroorzaakt.
Hierdoor kwam de ontwikkeling van CAE-systemen al vroeg van de grond.
Enkele fabrikanten hadden zo'n behoefte aan een CAE-systeem, dat ze
er zelf een ontwikkelden. Een goed voorbeeld hiervan is Mc. Donell
Douglass.
Deze systemen zijn destijds ontwikkeld met als viewpoint de automatisering van de ontwerp- en tekenafdeling. De produktie was voor hun
een andere wereld en daar werd dan ook weinig aandacht aan besteed.
Om een goede koppeling van een CAD-systeem aan een CAM-systeem te
verkrijgen, worden er eisen gesteld aan de manier waarop de informatie in het CAD-systeem is opgeslagen en opvraagbaar is. Hieraan is
door de Amerikanen in eerste instantie weinig aandacht besteed, waardoor een koppeling naar CAM erg moeilijk is.
Het eindprodukt van deze systemen is dus vaak geen produkt, maar een
plot of hardcopy (schermafdruk).
Enkele systemen hebben een NC-module maar deze mag men niet beschouwen als een compleet CAM-systeem, waarin technologie, gereedschappen
en kennis zit, maar meer als een NC-programmeersysteem. Met behulp
van dit NC-programmeersysteem kan men geometrie uit een tekening halen. De technologische gegevens zoals gereedschappen, gereedschapsbanen, toerentallen, aanzetten, snede-opdeling enz., moet men zelf toevoegen.
Er zijn natuurlijk goede oplossingen voor de automatisering van produktieprocessen, nl. de CAM-systemen. Dit zijn systemen waarbij het
eindprodukt een besturingsfile is. Dit is echter aIleen het automatiseren van een deel van het proces. Het is bij de meeste CAM-systemen
niet mogelijk geometrie in een standaard formaat van andere systemen
te verwerken. Het punt is dus dat er goede CAE-, CAD- en CAM-systemen
zijn die de deelprocessen sneller kunnen uitvoeren, maar een CAE/CADCAM-systeem is iets heel anders.
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Hierbij is het hergebruik van informatie het belangrijkste en komt
een groot probleem naar boven nl. de koppeling, aangezien de CAE/CADsystemen gescheiden zijn ontwikkeld van CAM-systemen. Hierop wordt in
hoofdstuk 3 uitvoerig ingegaan.

2.2. CAE-systemen
Een CAE-systeem is een hulpmiddel voor een ontwerper/constructeur om
zijn ontwerp sneller, nauwkeuriger en goedkoper te maken.
Er is een criterium waardoor men de systemen direct in drie groepen
kan verdelen , nl. is het sys teem een wire frame, surface of solid
modeller of een combinatie hiervan. Dit is een heel belangrijk criterium omdat de werking van een wire frame modeller niet te vergelijken
is met die van een solid modeller.

2.2.1. Wire frame modelling
Een wire frame modeller kan men beschouwen als een 3D tekenplank. Men
werkt net als op de tekenplank en 2D CAD-systemen, namelijk met lijnen en niet met vlakken of volumes. Dit kan een voordeel zijn voor
mensen die de stap naar solid modelling te groot vinden en zich beter
kunnen identificeren met een 3D tekenplank.
Het verschil is dat men niet meer aan een niveau (een plat vlak) gebonden is. De lijnen, cirkels en bogen mogen in een driedimensionale
ruimte liggen. Het voordeel ten opzichte van een 2D systeem is de
mogelijkheid om driedimensionale modellen te maken en deze bijvoorbeeld samen te stellen en te controleren of deze passen. Het grootste
nadeel van deze systemen is het feit dat het model slechts op enkele
plaatsen beschreven is.
Neem een eenvoudig voorbeeld van een kubus. In een
draadmodel is de kubus niet als zodanig bekend, maar
als slechts 12 ribben met 8 punten. Wil ik nu de
doorsnijding van de kubus met een willekeurig vlak
hebben dan gaat dat niet, omdat in het systeem niet
bekend is wat er tussen de ribben zit. Het modelleren met 3D draadmodellen moet men zien als de meest
eenvoudige vorm van 3D ontwerpen. Men heeft meer mogelijkheden dan met 2D systemen, maar de echte voorAfbeelding 5
delen van het 3D ontwerpen heeft men niet.
Een ander belangrijk aspect is de visualisatie. Een wire frame model
is niet ondubbelzinnig leesbaar. Het is bij complexe modellen niet te
zien wat nu de voor- of achterkant of binnen- of buitenzijde is en
dat is een enorm nadeel. De meeste systemen hebben de mogelijkheid om
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een "hidden line removal" te doen. Dit is een programma dat aIle lijnen, of delen van lijnen die niet
zichtbaar zijn, niet afbeeldt. Dit
kan bij grote modellen veeI tijd vergen, vooral omdat sommige systemen
--c>
hiervoor trage algori tmen (rekenkundige oplossingen) hebben. De benodigde tijd is natuurlijk afhankelijk van
Afbeelding 6
de hardware. Indien men er een zeer
snelle computer voor gebruikt kan elk
algoritme snel worden. Dit is natuurlijk geen praktische oplossing omdat de prijs dan veeI te hoog zou
worden.

/

/

1/ /

/

/

/

2.2.2. Surface modelling
Surface modelling heeft meer geavanceerde mogelijkheden dan wire frame modelling. Ret systeem weet hier naast de zijden en punten ook dat
er een vlak tussen Iigt. Dit kunnen rechte vlakken zijn maar ook
vlakken die een functie zijn van twee variabelen. Er zijn zeer veel
beschrijvingsmodellen van vIakken die namen hebben als B-splinevlakken, Nurb's en Beziervlakken. Surface modelling heeft hierdoor, naast
de functionaliteit die draad-modellers hebben, mogelijkheden om driedimensionale gereedschapsbanen te maken voor 5-assige freesbanken.
Ret is met deze systemen ook mogelijk om doorsnijdingen te maken tussen twee modellen waarvan men dan de snedecurves van de oppervlakten
krijgt. Aangezien het systeem niet weet waar materiaal zit (aan de
binnen- of buitenzijde) is het niet mogelijk om massa's, volumes,
zwaartepunten, traagheidsmomenten enz. te berekenen. De gegevens van
de modellen zijn weI toereikend voor een goede visualisatie van de
modellen.
Ret is mogelijk zogenaamde "shaded models" te maken. Dit Z1.Jn plaatjes van modellen zoals ze er in de werkelijkheid uit zullen zien. Er
zit dus schaduw in het model en het ziet eruit als een echt volumemodel. Ret is daarom dan ook onmogelijk aan een model op het beeldscherm te zien of het een oppervlaktemodel of een volumemodel is. Ret
verschil zit aIleen in de beschrijving van het model in de computer.

2.2.3. Solid modelling
Dit is de meest geavanceerde vorm van 3D ontwerpen. Solid modelling
maakt de zogenaamde boleaanse operaties mogelijk. Er zijn drie boleaanse operaties, te weten:

16

_I
1. Union: een vereniging tussen twee volumes. Dus van twee willekeurige volumes een geheel maken.
2. Intersection: het volume dat twee willekeurige volumes gemeenschappelijk hebben.

3. Substraction: twee volumes van elkaar aftrekken.
Door deze mogelijkheden lijkt het werken met een solid modeller op
boetseren. Men kan overal volumes toevoegen en afhalen.

VOORBEELDEN:
1. Union:
Indien men twee blokken modelleert en
deze als een geheel wil beschouwen
(om bijvoorbeeld het zwaartepunt te
berekenen), verenigd men deze met behulp van een union.
Afbeelding

7

2. Intersection:
Indien men een kwart schijf nodig
heeft, dan kan men een hele schijf en
een blok modelleren zodat het blok
een kwart deel van de schijf overlapt. Men neemt dan de doorsnijding
van deze twee volumes en verkrijgt zo
een kwart schijf.

Afbeelding 8

3. Substraction:
c

It-- -- --79-

V

~

[:::> /

Indien er een gat in een blok zit,
kan men een cilinder en een blok modelleren. Dan trekt men de cilinder
van het blok af en zo verkrijgt men
een blok met een gat.

t::::

Afbeelding 9
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Naast het manipuleren met volumes moet het ook mogelijk Z1Jn om deze
te genereren. De meeste systemen onderscheiden drie manieren om volumes te defini~ren, namelijk:
1. Primitives:

Dit zijn grondvormen zoals een bol, blok, cilinder, conus, etc. Ook
primitieve operaties zoals afronden, afschuinen vallen hieronder.
Door middel van het ingeven van parameters bestuurt men deze grondvormen. Een eenvoudig werktuigbouwkundig voorwerp, zoals bijvoorbeeld
een flens met gaten, kan men volledig met primitives en boleans modelleren.
2. Revolutie- en extrusielichamen:
Een zuiger van een verbrandingsmotor kan men modelleren met behulp
van revolutie. Men ontwerpt een halve doorsnede en gooit deze rond
over de hartlijn van de zuiger. 20 verkrijgt men een volumelichaam
met de vorm van een zuiger.
Een r-profiel kan men modelleren door de doorsnede te tekenen en deze
te extruderen over de lengte-as van het profiel.
Bovenstaande voorbeelden zijn manieren om 3D volumes te modelleren
uitgaande van 2D geometrie.
3. Skinning:
Skinning betekent letterlijk vertaald, met huid bekleden. Skinning is
de meest complexe vorm van modelleren. Deze methode gebruikt men pas
als het niet mogelijk is met andere methoden het model te maken. Produkten waarbij bijna altijd skinning moet worden gebruikt, zijn gietstukken. De doorsnede van toe- en afvoerkanalen van bijvoorbeeld
klepafsluiters kunnen continu verIopen en om deze toch te kunnen modelleren definieert men enkele doorsneden die bekend zijn waarna het
systeem deze doorsneden met een vloeiende huid verbindt.
Een eenvoudiger voorbeeld zijn luchtkanalen van airconditioners. Stel
de hoofdluchtwegen zijn rechthoekig van doorsnede en de uitmonding in
een ruimte is cirkelvormig van doorsnede. Het systeem kan nu met behulp van skinning een vloeiende overgang maken tussen de rechthoekige
luchtweg en de cilindrische luchtweg.

2.2.4. Bemating
CAE-systemen hebben meestal een eenvoudige module om maten in te
schrijven. Men mag hiervan niet de mogelijkheden verwachten die een
CAD-systeem heeft. De bematingsmodules zijn bedoeld om enkele hoofdmaten aan te geven.
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Technologische symbolen zoals ruwheidssymbolen, geometrische toleran- \
ties en dergelijke, zijn meestal niet in een CAE-systeem aanwezig. De !
reden hiervan is, dat het uitdetailleren in een CAD-systeem gebeurt
waarmee men een werktuigbouwkundig correcte tekening kan maken. De
meeste CAE-systemen hebben weI goede mogelijkheden om teksten toe te
voegen.
1l1J lAMA ~ ~/~ ~ l-uyf )
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2.2.5. Analyse
Ret aanwezig z1Jn van diverse analysemogelijkheden maakt van een 3D
solid modelling systeem een CAE-systeem.
Enkele analysemogelijkheden:
Mass properties: het berekenen van zwaartepunt, traagheidsassen,
traagheidsmomenten, massa, volume, totale oppervlakte etc. van
complete solids.
Section properties: het berekenen van omtrek, oppervlakte, traagheidsmoment tegen buiging etc. van willekeurige vlakken van een
solid.
FEM: finite element method:
Ret is belangrijk dat een CAE-systeem een goede finite element
modeller heeft, de zogenaamde meshgenerator (een mesh is een verdeling in eindige elementen). Geen mens of programma kan aan een
moeilijk gevormd produkt in zijn geheel rekenen. Om toch aan zo'n
complex produkt te kunnen rekenen, verdeelt men dit model in eindige elementen. Dit zijn elementen bestaande uit knooppunten waar
tussen een wiskundige beschrijving bestaat. Die wiskundige beschrijving kan bijvoorbeeld een verplaatsingsveld of een stromingsveld zijn.
Ret verdelen van een model in eindige elementen is een ingewikkelde zaak en wordt meestal door specialisten in eindige elementen
gedaan. Door de komst van de automatische meshgeneratoren komt dit
gereedschap in handen van de niet gespecialiseerde ontwerper.
De mesh die men met de automatische meshgeneratie verkrijgt zal
niet zo optimaal zijn als een handmatige mesh, maar het geeft een
ontwerper op een snelle manier een mogelijkheid om met een bepaalde nauwkeurigheid, een model door te rekenen op verplaatsingen,
spanningen, trillingen, warmte enz.
Ret is dus van belang dat een CAE-systeem een goede automatische
meshgenerator (ook weI free-mesh generator genoemd) voor 3D elementen heeft.
Ret eindige elementen proces kan men verdelen in drie fasen, te weten:
1. Pre-processing: het maken van de mesh en het aanbrengen van de
randvoorwaarden.

19

f

_I
2. Solving: het oplossen van de matrix gevormd door de knopen en elementen van de mesh waarna de verplaatsingen en spanningen berekend
kunnen worden.

3. Post-processing: het evalueren en visualiseren van de resultaten.
Het is geen probleem als het CAE-systeem geen eigen solver heeft, als
er maar interfaces heen en terug bestaan naar gerenommeerde solvers
zoals Ansys, Nastran, Abaqus, Marc etc. Waar men weI op moet letten
is of de solvers op dezelfde hardware draaien.
De eindige elementen methode {EEM} is voor een ontwerper een belangrijk gereedschap om zijn ontwerp te optimaliseren waardoor goedkopere
en betere produkten ontworpen kunnen worden. Toepassingen van EEM
zijn onder andere: sterkte-, stijfheids-, eigenfrequentie-, stromings- en warmteberekeningen. Een combinatie van deze berekeningen is
bij enkele systemen mogelijk.

2.2.6. Mechanismen
Kinematische en dynamische berekeningen van mechanismen ZlJn andere
mogelijkheden van CAE-systemen. De werkmethode is als voIgt: men modelleert eerst aIle onderdelen en berekent met behulp van mass properties de massa, het zwaartepunt en de traagheidsmomenten. Deze onderdelen stelt men samen waarbij men de aard van de verbinding tussen
de onderdelen moet beschrijven. Verbindingsvormen zijn: bolscharnieren, enkelvoudige scharnieren, translatie, vlaktranslatie etc.
Het bepalen van de juiste verbindingen is een moeilijke bezigheid
omdat het mechanisme makkelijk onder- of overbepaald is. Hiervoor
zijn enkele technieken zoals de "gruebler count tl ; vrijheidsgraden =
6 x {hoeveelheid onderdelen - 1} - beperkingen. Men schrijft een onderdeel een beweging voor waardoor het systeem zijn laatste graad van
vrijheid kwijt is. Het is ook mogelijk om krachten, drukken en momenten op delen te zetten.
Na de analyse zelf is het bij enkele systemen mogelijk het mechanisme
te animeren. Resultaten die men kan verwachten, zijn de krachten tussen verbindingen, de verplaatsingen en de snelheden en versnellingen
van elk willekeurig punt van het mechanisme.
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2.3. CAD-systemen
2D CAD-systemen worden vaak vergeleken met een tekenplank. Deze vergelijking gaat op voor wat betreft het eindresultaat. Het eindresultaat van een 2D CAD-systeem is een plot, die men kan vergelijken met
een tekening die gemaakt is op een tekenplank. De plot is in de meeste gevallen netter dan de op de tekenplank gemaakte tekening. De vergelijking tussen een 2D CAD-systeem en een tekenplank gaat voor wat
betreft de werkwijze niet op. Het opzetten van een tekening gaat op
een hele andere manier. Voordat een CAD-tekenaar een werktekening
vanuit een schets gaat opzetten, moet hij een aantal zaken op een rij
zetten. Belangrijke overwegingen zijn:
A. Zijn er symmetrie~n?
B. Komen er basisvormen voor (gaten, bouten, moeren, ringen, lagers,
etc. )?
C. Bestaat de mogelijkheid om via een aantal oneindige lijnen een
groot deel van de lijnen te defini~ren (zie afbeelding 10).

-B

H-

Afbeelding 10
D. Is er een gunstig punt om als oorsprong (nulpunt) te nemen. Ten
opzichte van deze oorsprong kan men coordinaten defini~ren.
De aanwezigheid van symmetrie~n geeft de mogelijkheid om maar een
deel van de geometrie te tekenen en via roteren of spiegelen het hele
produkt te verkrijgen (zie ook afbeelding 12 en 13).
Het kan ook voorkomen dat een produkt niet geheel symmetrisch is. In
dit geval zal het toch sneller zijn om het produkt toch symmetrisch
te beschouwen en dan de niet symmetrische zaken te verwijderen. Hiermee wordt een belangrijk verschil van het tekenen met CAD-systemen en
tekenplanken belicht. Het is namelijk meestal sneller om eerst op een
eenvoudige manier teveel te tekenen en dan enkele lijnen weg te gooien. Overweging C. is hiervan ook een goed voorbeeld.
Er zijn dus verschillen in methodiek voor wat betreft het opzetten
van tekeningen tussen CAD-systemen en tekenplanken. Toch zal de stap
van een tekenplank naar een 2D CAD-systeem een stuk eenvoudiger zijn
dan de stap naar bijvoorbeeld een CAE-systeem. De tekenaar kan blijven denken in de trant van lijnen, bogen en cirkels en hoeft niet in
3D volume-elementen te denken.
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CAD-systemen z~Jn ontstaan uit de behoefte een tekenkamer te automatiseren. CAD-systemen zijn dus als het ware vervangers voor de tekenplank. Er zijn op de wereld meer dan 150 verschillende CAD-systemen
in diverse prijsklassen. In functionaliteit verschillen ze ook aanzienlijk. De eenvoudige systemen zijn bedoeld om eenvoudig schetswerk
en symbolentekeningen te automatiseren. Anderen zijn bedoeld om werktuigbouwkundige, bouwkundige of elektrotechnische tekeningen met behulp van een computer te tekenen.
Meer geavanceerde systemen zijn ontworpen om deel uit te maken van
het produktproces. Deze systemen kunnen technische en logistieke informatie ontvangen, verwerken en genereren.
AIle CAD-systemen hebben een zelfde doeI namelijk: het sneller, nauwkeuriger en eenduidiger maken van een tekening. Er leiden veeI wegen
naar Rome, met andere woorden, er zijn zeer veel manieren om deze
doelstellingen te bereiken. Een aantal belangrijke methodieken en
aandachtspunten wordt hieronder uitgewerkt.

2.3.1. Geometrische functies
Het is van primair belang dat een CAD-systeem uitgebreide functies
heeft om geometrie te defini~ren. Er moeten dus verscheidene wijzen
zijn om geometrie zoals lijnen, cirkels, bogen ed. te genereren. Het
probleem bij complexe geometrie ligt vaak in het feit dat er weinig
bekend is met betrekking tot de geometrie.
Er moet bijvoorbeeld een boog getekend worden in een
produkttekening waarbij men aIleen weet dat de boog
raakt aan een lijn. dat de boog door een bepaald
punt gaat en dat de radius van de boog bekend is.
Het kost normaal veel tijd om voor de werktekening
de juiste maatvoering of co5rdinaten te berekenen.
Een CAD-systeem kan aan de hand van de gegevens
zelf aIle co5rdinaten en maten berekenen.
Afbeelding 11
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2.3.2. Transformatie functies
Transformatie functies zoals spiegelen, roteren en transleren Zl.Jn
belangrijke functies die bij deel-, geheel- of rotatiesymmetrische
produkten veel tijd kunnen besparen.
I

_._.~._2
I

i

Afbeelding 12

Afbeelding 13

Ret vergt weI inzicht van de tekenaar die eerst op zoek moet gaan
naar de symmetrie en geometrie die meerdere malen voorkomen.

2.3.3. Samenstellen
Een belangrijke functie van CAD-systemen is het eenvoudig ophalen en
samenstellen van mono's of delen van mono's.
Bij slechts enkele systemen blijft er een relatie (link) naar de oorspronkelijke mono bestaan. Dit heeft wat betreft stuklijstgeneratie
een voordeel, omdat het systeem automatisch de relevante gegevens uit
de organisatorische data (kader) van de mono kan halen. De stuklijst
kan dus automatisch gegenereerd worden omdat aIle gegevens van de
onderdelen en het aantal onderdelen bekend zijn.
Een ander voordeel is het veranderen van een normdeel dat al tientallen of honderden malen gebruikt is. Een bedrijf gaat bijvoorbeeld
over op een ander merk seegerring, dan hoeft het maar een mono aan te
passen en in aIle samenstellingen zal de seegerring veranderen. Dit
betekent in de praktijk dat men een onderdeel (zowel genormeerd of
een bedrijfsstandaard) eenmalig definieert in een bibliotheek, zowel
met betrekking tot geometrie als logistiek {codenummer, naam, magazijnnummer, leverancier etc.}. Roept men dit onderdeel op in een samenstelling dan is het geometrisch (visueel) en logistiek {ten behoeve van stuklijsten} bekend.
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2.3.4. Macro's
Macro's z~Jn onderdelen die men van vorm kan veranderen aan de hand
van parameters.
Eerst zal het belang van parametrische grondvormen/deelprodukten
beschreven worden door middel van enkele voorbeelden.
Een van de voordelen van CAD is namelijk het snel tekenen van standaardonderdelen van de tekening. Als men een willekeurige werktuigbouwkundige tekening neemt en deze bekijkt vanuit het viewpoint "onderdelen" dan ziet men er zeer veel. Het gaat van lagers, bouten,
moeren en seegerringen (dat wil zeggen aIle NEN en DIN genormeerde
delen) tot een eenvoudig rond gat of tapgat. Het is veel werk om een
zij-aanzicht van een tapgat te tekenen, maar als dit oproepbaar is en
men aIleen de nominale diameter, draaddiepte, totale diepte en positie hoeft op te geven, is dit zeer weinig werk (zie afbeelding 14).
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Afbeelding 14

Dit gaat echter nog verder, men kan hele deelprodukten parameteriseren, waarvan een aantal parameters niet ingegeven wordt, maar wordt
berekend ui t de hoofdparameters. Deze hoofdparameters hoeven geen
geometrische waarden te zijn maar kunnen ook fysisch zijn, bijvoorbeeld druk of temperatuur.
Voorbeeld:
Een bedrijf in het noorden van het land maakt al meer dan 50 jaar
roestvrijstalen ketels ten behoeve van de chemische-, farmaceutischeen voedingsindustrie. Zij zijn zover dat ze een complete samenstellingstekening van een ketel kunnen samenstellen uit geparameteriseerde onderdelen zoals bijvoorbeeld het roerwerk met aandrijfmotor, de
uitloop, de binnenketel, de buitenketel, het deksel en eventueel het
verwarmingselement. AIleen zo'n 0-20% klant-specifieke onderdelen
moet men tekenen en detailleren. De wanddikte van het keteldeksel,
ui tloop, flensdikte, hoeveelheid en diameter is afhankelijk van de
druk en andere parameters. De wanddikte is mede afhankelijk van het
land waarnaar men de ketel exporteert.
Voor een aantal landen gelden verschillende eisen van het stoomwezen.
Het is van belang dat men gegevens, zoals druk, temperatuur, viscositeit van vloeistof enz., eenmalig in de organisatorische data (evt.
kader) van de tekening kan zetten.
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Bij het oproepen van onderdelen moet het mogelijk zijn om deze variabelen te gebruiken als parameter.
Op deze manier kan men zeer snel onderdelen oproepen en hoeft men
aIleen de waarden in te vullen die niet uit de hoofdparameters volgen. Dit scheelt per onderdeel 60 a 80% van de oproeptijd, zeker als
men 20 a 30 variabelen moet invullen.
Hoe maakt men nu macro's?
Een zeskantbout kan men tot macro defini~ren, waarbij de nominale
diameter en de steellengte de hoofdparameters zijn. De andere waarden
zoals kerndiameter, sleutelwijdte, kophoogte etc. worden in de macro
berekend of uit een tabel gehaald. Heeft men nu een zeskantbout M8
met een steellengte van 50 nodig, dan roept men de zeskantbout op,
vult 8 en 50 in, roteert deze eventueel en plaatst deze op de juiste
posi tie in de tekening. Oat het gebruik van macro 's veel tijd bespaard, is duidelijk, maar de tijd, de moeite en de kennis die nodig
zijn om macro's te maken is dan weI van groot belang.
Men onderscheidt twee hoofdindelingen van macrodefinities, te weten:
1. Systemen die menuhandelingen, ingegeven getallen en schermacties
opslaan in een file.
2. Systemen die het datamodel (punten, lijnen, cirkels, maten,
teksten en ruwheden etc.) van een tekening opslaan in een file.
ad 1. Systemen die menuhandelingen, ingegeven getallen en schermacties opslaan in een file:
Deze systemen hebben een heel groot nadeel: men moet van te voren
weten dat men een macro-onderdeel gaat tekenen, zodat het systeem een
soort recorder aanzet. Het is dus niet mogelijk van een reeds bestaand onderdeel een macro te maken zonder deze over te tekenen. In
de file die het systeem via de recorder aanmaakt, staan aIle handelingen van de gebruiker sequentieel vermeld. Deze handelingen bestaan
uit menupicks, schermpicks (bijvoorbeeld het gebied dat men wil arceren) en ingegeven getallen.
Men kan deze systemen herkennen aan het feit dat de macro niet in een
keer verschijnt, maar lijntje voor lijntje wordt getekend.
Aan deze methode van macrodefinitie kleven enkele nadelen:
Een bestaande tekening kan men niet tot macro

defini~ren.

De files worden erg groot en onoverzichtelijk bij grotere onderdelen.
Er bestaat vaak geen mogelijkheid om bij oproep te roteren, te
schalen of te spiegelen.
Fouten die optreden bij het aanmaken van de macro zullen, ook
na verbetering, telkens optreden bij het oproepen van de macro.
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Vaak bestaat er geen mogelijkheid om het onderdeel direct goed
te plaatsen, omdat de waarden die men genereert ten opzichte
van een oorsprong staan. Meestal komt het onderdeel met het
referentiepunt in de oorsprong terecht waarna men het onderdeel
op de juiste plaats zet.
De pick waarmee men het gebied definieert dat gearceerd moet
worden, hoeft bij de nieuw gegenereerde verschijning niet de
zelfde te zijn. Onder invloed van de parameters kan het onderdeel er heel anders uitzien zodat de pick op een verkeerde
plaats komt (zie afbeelding 15).
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Afbeelding 15
Voordeel van deze methode van macrodefinitie:
Een voordeel van deze macrodefinitie is de mogelijkheid om een
variabele hoeveelheid geometrie te genereren. Volgens de defini tie van een ttparameteriseerbaar model tt (het veranderen van
verschijningsvorm aan de hand van parameters) is het mogelijk
verschillende voorstellingen van een model te krijgen met een
constante hoeveelheid geometrie.
Een bout kan bijvoorbeeld M6 of M20 zijn met verschillende
steellengtes, maar bestaat nog steeds uit dezelfde hoeveelheid
lijnen ook al zijn ze dan niet van dezelfde lengte. Indien men
nu bijvoorbeeld een flens met tapgaten wil parameteriseren, kan
men de binnen-, de buiten- en de tapgatdiameter vari~ren maar
de hoeveelheid gaten blijft gelijk. Als de macrotaal de mogelijkheid van ttloopentt heeft (dat wil zeggen, een while-do of
een if-then loop) dan kan men het genereren van geometrie herhalen. Men heeft nu een extra parameter zijnde de hoeveelheid
gaten, die men achteraf in de macrofile toevoegt.
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ad 2. Systemen die het datamodel (punten, lijnen, cirkels, maten,
teksten en ruwheden etc.) van een tekening opslaan in een file:
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Een voorbeeld hiervan is het CAD-systeem
Mavis/Badge waarmee ik veel ervaring heb
opgedaan tijdens mijn werk en mijn afstuderen. Het aanmaken van een parametrische
vorm of macro geschiedt door de macro te
tekenen.

Afbeelding 16
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Met maatlijnen geeft men de parameters
aan. Het maakt dus niet ui t of het een
nieuwe tekening is of een oude, men kan er
altijd een macro van maken •
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Het systeem benoemt dan aIle punten. Het
datamodel van de tekening is bekend. Het
systeem weet tussen welke punten , lijnen
of bogen zi tten en het weet tussen welke
lijnen, maten, teksten, ruwheidssymbolen,
geometrische toleranties, arceringen enz.
staan.
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De punten worden in een macrofile geschreven. Deze file is normaal
een onderdeel van de tekening. Hij is dus opgenomen in de database
van de tekening.
Voorbeeld van de macrofile die het systeem aanmaakt van de figuur in
afbeelding 18:

$$3.1
$

$

PROGRAM FOR MACRO: PLT12

$

DATE:

89-nov-15 11:37

$

BEGPRG/ TYPE,
PLT12 , BREEDTE,
DIAM,
HOOGTE
REAL/
BREEDTE
DIAM,
HOOGTE
STRING/
PLT12 ,
DIAMOD,
OBJTYP,
OBJNAM
DFAULT/
PLT12 , 'PLT12'
DFAULT/
DIAMOD, 'GEOMETRY'
DFAULT/
OBJNAM, '$$UNDEFINED$$'
DFAULT/
OBJTYP, '$$UNDEFINED$$'
DFAULT/ BREEDTE,
50.000
DFAULT/
DIAM
20.000
DFAULT/
HOOGTE,
50.000
IF (STRING/DIAMOD,EQ,'GEOMETRY') THEN
$

$ POINTS
$

Pl
P2
P3

p4

P5
p6

P7

p8

P9

=POINT/
=POINT/
=POINT/
=POINT/
=POINT/
=POINT/
=POINT/
=POINT/
=POINT/

0.000
0.000
12.000
25.000
25.000
25.000
38.000
50.000
50.000

,
,
,
,
,
,
,
,
,

0.000
50.000
25.000
12.000
25.000
38.000
25.000
0.000
50.000

$

$ CIRCLES
$

Cl
ENDIF
RETURN
ENDPRG

=CIRCLE/

10.000
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De macrofile kan men veranderen door achter elke puntdefinitie de Xen Y- waarde van dat punt gerelateerd aan de parameters te zetten.
Dit doet men met behulp van een editor of tekstverwerker.
Voorbeeld van de macrofile na toevoeging van de relaties tussen de
punten en parameters:

$$3.1
$

$

PROGRAM FOR MACRO: PLT12
DATE:
89-nov-15 11:37

$
$

BEGPRG/ TYPE,
PLT12, BREEDTE,
DIAM,
HOOGTE
REAL/
BREEDTE,
DIAM,
HOOGTE
STRING!
PLT12 ,
DIAMOD,
OBJTYP,
OBJNAM
DFAULT!
PLT12 , 'PLT12'
DFAULT!
DIAMOD, 'GEOMETRY'
DFAULT!
OBJNAM, '$$UNDEFINED$$'
DFAULT!
OBJTYP, '$$UNDEFINED$$'
DFAULT! BREEDTE
50.000
DFAULT!
DIAM
20.000
DFAULT!
HOOGTE,
50.000
IF (STRING!DIAMOD,EQ, 'GEOMETRY') THEN
$

$ POINTS
$

P1
P2
P3

p4

P5
p6

P7

p8

P9

=POINT!
=POINT!
=POINT!
=POINT!
=POINT!
=POINT!
=POINT!
=POINT!
=POINT!

0.000
0.000
BREEDTE!2-0.6*DIAM ,
BREEDTE!2
BREEDTE!2
BREEDTE/2
BREEDTE!2+0.6*DIAM ,
BREEDTE
BREEDTE

0.000
HOOGTE
HOOGTE!2
HOOGTE/2-0.6*DIAM
HOOGTE/2
HOOGTE!2+0.6*DIAM
HOOGTE!2
0.000
HOOGTE

$

$ CIRCLES
$

C1
ENDIF
RETURN
ENDPRG

=CIRCLE!

DIAM/2

Heeft men dit gedaan dan kan men de macro oproepen en de parameters
veranderen, waardoor men verschillende verschijningsvormen krijgt
(zie afbeelding 19).
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Deze methode van macrodefinitie heeft niet de nadelen van methode 1.
Een nadeel is dat het niet mogelijk is om variabele geometrie te genereren. De hoeveelheid geometrie ligt van te voren vast en het is,
op enkele trucs na, niet mogelijk om deze te vermeerderen.
Voor aIle systemen die macro-mogelijkheden hebben (systemen zonder
macro-faciliteiten zijn geen systemen), geldt dat er een uitgebreide
macrotaal bekend moet zijn.
Functies die bekend moeten zijn, zijn onder andere lokale- en globale
variabelen, aIle wiskundige functies (sin, cos, tan, inversen hiervan
etc.) en eenvoudige programmeerfuncties zoals if-then, while-do, goto en labels.
In de praktijk is gebleken dat door de mogelijkheden van CAD met macro's de produktorganisatie wijzigt. Men gaat een beter coderingssysteem gebruiken om de standaardvormen te onderscheiden en men ziet
vaak een golf van algemene produktstandaardisatie ontstaan. Vaak is
de mogelijkheid om deze standaardmogelijkheden te kunnen gebruiken
een impuls voor de gedachte "kan het niet eenvoudiger?" en "hoe kunnen we een groot deel van onze produkten en deelprodukten standaardiseren?" Deze organisatorische invloed van CAD op een bedrijf vergroot
vaak de efficientie.

2.3.5. Stuklijsten
Als men de rode draad van een produkt voIgt, is het tekenen van het
produkt een deel van het proces. Sommigen (de logistieke mensen)
spreken van een zijsprong.
Van opdracht tot levering gebeuren er bij de planning en op logistiek
gebied zeer veel zaken. Na een opdracht moet bekeken worden uit welke
onderdelen het bestelde produkt bestaat. Bij een nieuw of gedeeltelijk nieuw produkt zullen enkele onderdelen ontworpen moeten worden.
Onderdelen kunnen zelf gemaakt worden terwijl andere, bijvoorbeeld
genormeerde onderdelen, besteld moeten worden. Er kunnen ook nietstandaardonderdelen zijn die door toeleveranciers gemaakt worden. Van
al deze onderdelen zijn tekeningen nodig en deze worden gekoppeld
door middel van stuklijsten. In deze stuklijsten moeten aIle onderdelen staan tot aan de hoeveelheid veerringen toe. Ook kunnen er aIleen
sub-samenstellingen op staan, die weer hun eigen stuklijst hebben.
Ret is voor een bedrijf van essentieel belang dat het naast haar ontwerp- en tekenwerk ook haar logistieke beleid in orde heeft, bijvoorbeeld een goed classificatie- of coderingssysteem. Bij de assemblage
moeten namelijk aIle (soms dUizenden) onderdelen, die van totaal verschillende plaatsen kunnen komen, samengevoegd worden. Aangezien er
niet een onderdeel mag ontbreken, is het van belang dat bij het uitdetailleren van een ontwerp, waar pas bekend wordt hoeveel en welke
onderdelen nodig zijn, een goede stuklijst wordt gemaakt.
Indien men ontwerpt en tekent met behulp van computers moeten deze
mogelijkheden ook aanwezig zijn.
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Hierbij wordt niet bedoeld dat de gebruiker via een interactief programmaatje een stuklijst intikt, waarbij hij zelf alle codes moet
opzoeken en de aantallen moet tellen. Dit geeft veel kans op fouten.
Hoe moet het eigenlijk?
Het moet mogelijk zijn door het hele systeem een bedrijfsafhankelijk
coderingssysteem te gebruiken. Het hebben van een goed database-management systeem is dus essentieel. Wat dit is en aan welke eisen dit
moet voldoen, wordt in hoofdstuk 2.2.6. uitgelegd. Het systeem moet
de mogelijkheden tot codering van tekeningen hebben in de vorm van
codenummers, tekeningnaam, materiaal, leverancier enz.
Hiermee is men er echter niet. Bij het samenstellen van mono's tot
een samenstelling plaatst men een mono of deel ervan in een samenstelling.
Bij de meeste systemen verdwijnen bij het plaatsen van mono's in de
samenstelling aIle relaties van de mono naar zijn oorspronkelijke
tekening. Di t wi! zeggen dat het onderdeel zijn naam en betekenis
verliest. Dit heeft tot gevolg dat het systeem niet meer weet wat die
groep geometrie is en de bijbehorende stuklijstinformatie niet meer
kan terugvinden.
Bij enkele systemen is de mono een link (verwijzing) naar Z1Jn origineel en bij enkele anderen kopieert het systeem de organisatorische
data mee naar de samenstelling. Het systeem weet nu weI wat het onderdeel voorstelt en waar de gegevens staan die meer over dit onderdeel kunnen vertellen. Men kan nu automatische stuklijstgeneratie
laten plaatsvinden door zelf een soort spreadsheet te maken waarin
staat op welke plaats je een bepaald gegeven wilt hebben.
Bijvoorbeeld: [1-3] posnr. [5-6] aantal [8-18] tekeningnaam [19-31]
codenummer [32-38] materiaal [39-49] leverancier [49-60] opmerking.
Met de cijfers tussen de haakjes [ ... ] geeft men aan op welke kolommen de achterstaande variabelen in de stuklijst terecht komen. Dit is
van belang bij het genereren van invoer voor een logistiek systeem
dat er vanuit gaat dat op bepaalde posities bepaalde variabelen
staan.
Het systeem kan het positienummer zelf uitdelen maar de gebruiker kan
dit ook bepalen. Het systeem kan zelf het aantal malen tellen dat
zo'n onderdeel in de samenstelling voorkomt. Voor de andere informatie gaat het systeem via de link naar het kader van de mono of haalt
deze informatie direct uit de mono als deze samen met de mono gekopieerd wordt. Dit proces bespaart zeer veel tijd en verkleint de kans
op fouten aanzienlijk.
Het typerende van systemen waarbij bovenstaande zaken mogelijk Z1Jn,
is dat ze naast geometrie ook technologie kunnen opslaan. Die technologie kan de naam, de positie van het referentiepunt, het aantal mono's enz. zijn. Men moet de mogelijkheden ruim zien, aangezien de
technologie bij een groep geometrie ook informatie kan zijn met betrekking tot de werkvoorbereiding en bewerkingscondi ties voor bijvoorbeeld verspanende bewerkingen.
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Er is nog een ander voordeel van het aanwezig zijn van links van mono's in een samenstelling naar hun origineel: neem het geval dat een
bepaald bedrijfsgenormeerd onderdeel, dat vaak is en wordt gebruikt
in verschillende samens tellingen, verandert. Men heeft nu de mogelijkheid om het origineel te veranderen en het systeem toe te staan
deze verandering in aIle gerelateerde verschijningen over te nemen.

2.3.6. Tekeningbeheer
Het aanwezig Zl.Jn van een database-managementsysteem, oftewel een
tekeningbeheersysteem, is een van de grootste verschillen tussen professionele CAD-systemen en eenvoudige teken-systemen.
Een van de essenti~le zaken is dat dit beheersysteem volledig geYntegreerd is in de CAD-database. Men ziet namelijk vaker dat men naast
een CAD-database een beheersysteem heeft gemaakt dat ook zijn eigen
database heeft. Hierin schuilt een principieel gevaar. Als men dezelfde informatie (codenummers, tekeningnamen enz.) op meer dan een
plaats tegelijk opslaat, heeft men een grote kans op inconsistentie
van de beide databases. Als bijvoorbeeld een tekening in het CAD-systeem wordt weggegooid en niet via het beheersysteem dan bestaat de
tekening weI in het beheersysteem (in de vorm van de naam of eventueel het codenummer) maar in de werkelijkheid is hij allang verdwenen.
De mogelijkheden die men van een goed tekeningbeheersysteem kan verwachten zijn:
Het opslaan van tekeningen in projectgroepen zodat men elk
nieuw project van samenstellingen en mono's goed georganiseerd
bij elkaar heeft staan. Men kan dit vergelijken met een opslagkast voor tekeningen. Indien men duizenden tekeningen opbergt
in een kast dan vergt het terugzoeken zeer veeI werk. Men maakt
nu softwarematig voor elk nieuw project of deelproject een
nieuwe kast waarop goed vermeld staat wat de inhoud is.
AIle tekeningen moeten in principe voor iedereen toegankelijk
zijn. Het moet ook mogelijk zijn om gebieden aIleen leesbaar te
maken voor gebruikers, met andere woorden: de bescherming van
de tekeningen moet gewaarborgd zijn.
Het moet mogelijk zijn om binaire files om te zetten in ASCIIfiles (en omgekeerd) om tekeningen tussen verschillende hardware platforms uit te kunnen wisselen. Hierbij bedoel ik niet via
een interface zoals IOES maar een directe databaseconversie.
Het duplicaat moet exact dezelfde informatie bevatten als het
origineel. Indien een toeleverancier de tekeningen digitaal van
zijn opdrachtgever wil ontvangen en ze beiden hetzelfde CADsysteem gebruiken maar de toeleverancier een goedkoper en ander
hardwareplatform gebruikt, is dit punt van essentieel belang.
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Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de opdrachtgever een bepaald
pakket op een minicomputer (bijvoorbeeld een Apollo) met operating systeem Unix heeft draaien. De toeleverancier heeft voor
hetzelfde pakket gekozen, maar voor een andere, goedkopere,
hardware oplossing (bijvoorbeeld een pc met operating systeem
MS-DOS). De binaire database files van de Apollo zijn niet te
gebruiken op de pc, omdat de pc een heel ander binair formaat
heeft. Als het nu mogelijk is om een ASCII-file te maken van de
database op de Apollo, deze te versturen naar de pc en deze
daar te converteren naar binair formaat, dan verloopt de database communicatie correct.
Er moeten verschillende mogelijkheden Z1Jn om te zoeken naar
tekeningen bijvoorbeeld, op codenummer, op een deel van het
codenummer, op tekeningnaam, op tekenaar enz.
Een betrouwbare opslag van tekeningen. In de praktijk hoort men
weI eens van een "corrupte database". Dit is een database waarvan de structuur stukgeschreven is en daardoor onbruikbaar.
Omdat dit niet mag voorkomen, zijn systemen die van elke tekening een losse file maken te prefereren boven systemen die een
groep tekeningen in een database opslaan. Als deze database
corrupt is dan zijn aIle tekeningen ontoegankelijk geworden.
Koppelingsmogelijkheden met logistieke pakketten.
Goede mogelijkheden om tekeningen of delen hiervan te back-uppen.
De indeling van het beheersysteem moet door de gebruiker of beheerder op te zetten en aan te passen zijn.

2.3.7. Database
Onder een database wordt verstaan de W1Jze waarop de data in het zogenaamde data-model opgeslagen wordt. Er zijn zeer veel verschillende
datamodellen voor CAD-systemen. Oat betekent dat er maar weinig CADsystemen zijn met hetzelfde datamodel. Dit is de oorzaak van de communicatie-problemen. De manier waarop de data opgeslagen wordt, lijkt
ver van de gebruiker af te staan. Toch is dit van essentieel belang
voor de gebruikersvriendelijkheid en de mogelijkheden van het CADsysteem.
In een werktuigbouwkundige tekening kunnen veel lijnen aanwezig zijn
waarvan de functionaliteit sterk verschilt. Er zijn normale-, contour-, hart-, stippel-, maat-, breuklijnen etc. Deze lijnen hebben
allemaal een andere verschijningsvorm in een tekening. Ze verschillen
bijvoorbeeld van dikte. De plotter moet weten met welke pendikte een
bepaalde lijn gemaakt moet worden. In het CAD-systeem moet dus bekend
zijn wat de lijndiktes zijn.
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Er zijn twee manieren waarop systemen dit oplossen:
1. Systemen met layers
2. Systemen met verschillende entiteiten in het datamodel
ad 1. Systemen met layers:
Dit zijn onder andere systemen zoals Autocad. Deze systemen gebruiken
layers om bijvoorbeeld maatlijnen te onderscheiden van geometrielijnen. De maatlijnen moeten dan op een andere layer staan dan de geometrielijnen. Een layer moet men zien als een transparante calque bovenop een tekening. Men kan veeI layers defini~ren en deze dan op
elkaar afbeelden.
De geometrielijnen, maatlijnen, hartlijnen, teksten etc. staan elk op
een andere layer. Het nadeel van layers is het feit dat de maatlijnen
meestal geen relatie met de geometrielijnen hebben. Dit betekent dat
de geometrie kan veranderen, zonder dat de bijbehorende maatlijnen
van plaats en waarde veranderen. Dit geeft bij het veranderen van
tekeningen veeI werk. Hetzelfde geldt voor de arceringen: indien het
contour wijzigt dan wijzigt de arcering niet mee (zie afbeelding 20).
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Afbeelding 20

Een ander nadeel van layers is het feit dat de maatlijn niet als entiteit in de database bekend is. Wil men nu een maatlijn weggooien,
dan kan men deze niet in een keer aanwijzen als geheel, maar moet men
negen lijnen en een tekst weggooien (2 aanhaallijnen, 1 maatlijn, 2
pijlpunten die ieder ook weer uit 3 lijnen bestaan). Indien deze
maataanduiding vrij staat, is het weggooien hiervan geen probleem men
beschrij ft dan een box waarin alles moet worden weggegooid. Staat
deze maat echter tussen andere maten, dan is deze methode onbruikbaar
omdat men dan te veel aanwijst.
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ad 2. Systemen met verschillende entiteiten in het datamodel:
Een entiteit is een basisonderdeel van een database zoals een punt,
lijn, cirkel, cirkelboog, maatlijn, arcering, tekst etc. Tussen entiteiten kunnen relaties bestaan. Men spreekt dan van een relationele
database. Deze relaties zijn van essentieel belang voor het goed
functioneren van een CAD-systeem. De voordelen van een relationele
database komen vooral naar voren bij het veranderen van tekeningen.
Bij een CAD-systeem met een relationele database zullen, bij het veranderen van een contourlijn, aIle entiteiten die een relatie hebben
met de veranderende lijn mee veranderen. In afbeelding 20 veranderen,
bij het verplaatsen van een contourlijn, geen andere entiteiten mee.
Bij een CAD-systeem met een relationele database, weet het systeem
dat de verplaatste lijn een relatie heeft met twee andere lijnen.
Deze zullen dan verlengd worden. Eveneens weet het systeem dat de
maatlijn ook een relatie heeft met de verplaatste lijn. De maatlijn
zal dan ook mee veranderen en de waarde wordt herberekend. De arcering heeft ook een relatie met de verplaatste lijn. Deze zal dus ook
mee veranderen.
Het aanwezig Z1Jn van een relationele database is ook essentieel voor
de koppeling van een CAD-systeem aan een CAM-systeem. Wil men een
contour uitlezen ten behoeve van een CAM-systeem, dan wil men maar
een lijn aanwijzen. Het CAD-systeem zal dan via de onderliggende relaties lijn voor lijn aflopen en zo het gehele contour uitlezen.
Heeft men nu geen onderliggende relaties dan moet de gebruiker in de
juiste volgorde lijn voor lijn aanwijzen om de gegevens van het contour uit te lezen.
Men mag concluderen dat het type database. het datamodel , van een
CAD-systeem van essentieel belang is voor de gebruikersvriendelijkheid en de functionaliteit hiervan.
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2.4. CAM-systemen
Ret woord CAM is een veel gebruikt, maar ook een veel misbruikt
woord. In elke branche met specifieke bewerkingen spreekt men van
CAM. Toch zijn er enorme verschillen voor wat betreft de invulling
van dat woord CAM per bewerking en produkttype. De kreet CAD/CAM suggereert dat er niets is tussen tekenen en fabriceren. Ret belangrijkste proces wordt echter overgeslagen nl. de werkvoorbereiding. CADCAM suggereert dat de informatie die uit een CAD-systeem komt zo volledig is dat er direct gereedschapsbanen en NC-informatie gemaakt
kunnen worden. Dit kan kloppen voor specifieke produkten of bewerkingen die bestaan uit dubbelgekromde oppervlakken zoals bijvoorbeeld de
omhulling van een scheerapparaat, kernen voor gietprodukten etc. Deze
produkten zijn typische voorbeelden van produkten met een bewerking,
een opspanning en een gereedschap. Onderstaande afbeelding geeft hier
een goede voorstelling van.
nee

> Routing?

een bewerking

Extern?
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Standaard of speciaal?
Technologie?
Feeds/speeds?

V
CAD/CAM
Voor de bewerking waarvoor CAD/CAM niet geldt, moet CAD/CAPP/CAM gelden. CAPP staat voor Computer Aided Process Planning, dus werkvoorbereiding met behulp van computers.
De meeste CAD/CAM-systemen doen deze werkvoorbereiding in het CAMgedeelte. De tekening wordt overgestuurd naar het CAM-systeem waarin
eerst de werkvoorbereiding en daarna de specifieke NC-informatie gemaakt wordt.
Enkele systemen doen deze werkvoorbereiding in het CAD-systeem. Deze
methode heeft het voordeel dat de informatie grafisch kan worden toegevoegd en op een plaats (aIleen in de tekening) in plaats van op
twee plaatsen (geometrisch in het CAD-systeem en technologisch in het
CAM-systeem) .
\
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2.4.1. Verschillende niveaus van CAM-systemen
NC-programmering met een CAM-systeem kan op een aantal manieren en
niveaus gebeuren, te weten:
1. Hogere programmeertalen
2. Grafisch interactieve programmageneratie
3. Expertsysteem
ad 1. Hogere programmeertalen:
Hogere programmeertalen zijn in de jaren '60 ontstaan met twee doelen:
de produktiviteit te verhogen door het wegnemen van rekenwerk
het gebruik van een machine-onafhankelijke programmeertaal.
Deze systemen werden met vreugde ontvangen omdat de besturingen van
die tijd veel minder geavanceerd waren dan nu. Het was niet mogelijk
de programma's aan de besturing te veranderen en hulpfuncties zoals
gereedschapscorrectie waren niet aanwezig.
De systemen zijn tekst-geori~nteerd en niet grafisch-geori~nteerd. De
bekendste systemen zijn Apt, Compact II en Miturn. Deze systemen worden nog gebruikt maar zullen in de toekomst door meer geavanceerde
systemen vervangen worden.
ad 2. Grafisch interactieve programmageneratie:
In de jaren '80 werden computers zo krachtig dat grafisch interactief
werken mogelijk werd. Dit houdt in dat de geometrie en gereedschapsbanen zichtbaar gemaakt kunnen worden en dat bewerkingscommando's met
behulp van de cursor vanaf schermmenu' s kunnen worden geactiveerd.
Vaak zijn beperkte tekenfuncties aanwezig voor de invoer van geometrie. De invoer van geometrie kan ook via een CAD-systeem gebeuren.
Het CAM-systeem moet dan weI de mogelijkheid hebben om standaard geometrie files (IGES, DXF) te verwerken.
De meeste machine- en besturingsfabrikanten hebben zelf een CAM-systeem ontworpen dat men in deze groep moet plaatsen. Deze CAM-systemen
zijn specifiek voor een merk bewerkingsmachine ontwikkeld. Dit heeft
enkele voordelen en nadelen.
Voordelen:
snelle programmering omdat machine specifieke zaken automatisch
gegenereerd worden.
het is een "maatprogramma", specifiek voor een merk machine zodat er zo weinig mogelijk algemene oplossingen aanwezig zijn.
snel produktief omdat het systeem operationeel is nadat men de
mensen ingewerkt heeft en er geen specifiek software (bijvoorbeeld postprocessoren) gemaakt hoeft te worden.
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Nadelen:
aIleen geschikt voor een merk machine: indien men beslist om
een ander merk machine aan te schaffen, moet men een ander programmeersysteem kopen.
vaak specifieke hardware waar geen andere CAM-systemen op
draaien.
applicatiespecifiek: indien een bedrijf meerdere verschillende
bewerkingsmachines heeft (bijvoorbeeld een bewerkingscentrum,
lasersnijder en een ponsnibbelmachine) moet men voor elke bewerkingsmachine een programmeersysteem kopen. De werkvoorbereiders moeten nu verschillende systemen leren, met aIle gevolgen
van dien.
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ad 3. Object-georienteerd programmeren met behulp van expertsystemen:
Bij de hierboven genoemde methoden staat het vastleggen van de geometrie in een CAD-systeem min of meer los van het CAM-gedeelte. Via een
interface wordt dan de geometrie uit het CAD-pakket ingelezen in het
CAM-pakket. In dat geval kan men spreken van een geometrie-georienteerde koppeling tussen CAD en CAM.
Een belangrijke stap in de richting van CAD/CAM-integratie vormt een
object-georienteerd CAD/CAM-systeem in combinatie met een expertsysteem.
Bij een object-georienteerd CAD/CAM-systeem wordt al tijdens het genereren van de geometrie in het CAD-pakket, attribuut-informatie
(diepte, plaatstoleranties, ruwheidsinformatie) gekoppeld aan objecten (tapgaten, sleuven). Deze objecten worden in 2D CAD gerepresenteerd door geometrische entiteiten (lijnen, cirkels of groepen van
lijnen en cirkels).
Door nu de technologie (bewerkingsmethodiek) via een expertsysteem te
koppelen aan de geometrische en de attribuut-informatie uit de CADdatabase, ontstaat een elegante geYntegreerde koppeling tussen CAD en
CAM. Het expertsysteem is in staat om op basis van de informatie uit
de CAD-database zelfstandig de benodigde gereedschappen te kiezen en
de bewerkingsinstructies te genereren.
Een object-georienteerd CAD/CAM-pakket in combinatie met een expertsysteem biedt grote voordelen. Een belangrijk voordeel is de korte
doorlooptijd vanaf de geometrie-invoer tot aan het genereren van de
machinebesturingscode. Een ander voordeel is dat een bedrijf op deze
wijze Minder afhankelijk wordt van de technologische kennis van een
of twee ervaren medewerkers. Deze (bedrijfsspecifieke) technologische
kennis is dan vastgelegd in het expertsysteem dat door iedere gebruiker toegepast kan worden.
Bovendien worden de bewerkingen steeds op dezelfde, door het bedrijf
beproefde en gestandaardiseerde wijze, uitgevoerd.
Voorbeeld van object-georienteerd programmeren met een expertsysteem:
Stel er dient machinecode te worden gegenereerd voor het boren van
een blind gat in een blok materiaal. De ontwerper tekent eerst met
een 2D CAD-systeem de buitencontour van het blok uitgangsmateriaal.
Op de plaats van het gat wordt dan geen cirkel getekend, maar er
wordt een commando geactiveerd waardoor een klein programma (een macro) wordt opgestart, dat vragen stelt aan de gebruiker {lokatie
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middelpunt gat, diameter gat, diepte gat, plaatstoleranties, ruwheid,
enzovoorts) •
In de database worden de antwoorden op deze vragen als attribuutinformatie gekoppeld aan de geometrische entiteit cirkel. Nadat aIle
vragen zijn beantwoord, of default waarden zijn geaccepteerd, wordt
er op het scherm een cirkel getekend op de plaats van het gat. Door
de attribuut-informatie weet het 2D CAD-programma echter dat de cirkel het object "gat" voorstelt.
Door nu de geometrische en attribuut-informatie te koppelen aan een
expertsysteem is automatisch ook de methode van bewerken (de technologie) bekend. Bijvoorbeeld eerst centeren met een centerboor, voorboren met een boor, ruimen met een ruimer. Men kan ook denken aan een
algori tme voor het zo efficient mogelijk leegfrezen van een kamer
(minimale overlap van freesbanen).
Het expertsysteem houdt bij de keuze van de methode van bewerken ook
rekening met het soort materiaal, de vorm- en plaatstoleranties, de
ruwheden en de beschikbare gereedschappen en gereedschapshouders. Het
systeem kiest ook de optimale verspaningscondities, zoals toerentallen en aanzet.
De toegepaste technologie is bedrijfsspecifiek en kan per bedrijf
sterk verschillen. De bedrijfsspecifieke technologie hoeft echter
slechts eenmaal in het expertsysteem te worden ingevoerd.

2.4.2. Kenmerken van CAM
De karakteristieke kenmerken van CAM worden hieronder op een rij gezet:
De machinebediener is, evenals bij handprogrammering op kantoor, afhankelijk van de werkvoorbereiding ten aanzien van de
kwaliteit van de programma's.
De werkvoorbereider moet veel praktijkervaring hebben, omdat
achter het beeldscherm reeds wordt beslist hoe het produkt gemaakt wordt. Tevens wordt de manier van opspannen en de gebruikte snijsnelheden gespecificeerd.
De werkvoorbereiding hoeft maar een programmeertaal te kennen.
Het CAM-systeem berekent ook de overgangspunten, zodat wiskundige kennis en tijdintensief rekenwerk niet meer nodig is.
De bewerkingsprogramma's Z1Jn machine-onafhankelijk. Pas na
vertaling door de postprocessor zijn de programma's machinespecifiek.
De archivering van programma's is eenvoudiger.
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Door gebruik te maken van een CAD-systeem kan de geometrie snel
ingevoerd worden.
In geval van een geavanceerd CAM-systeem wordt tijdens de programmering gebruik gemaakt van een expertsysteem op basis van
bedrij fsspecifieke technologische gegevens. Op deze wij ze kan
het maken van fouten worden geminimaliseerd.
Voor bedrijven met meerdere verschillende NC-machines wordt de aanschaf van een CAM-systeem al snel rendabel.
Als de aanschaf van een systeem overwogen wordt, dan zijn de volgende
aspecten van belang:
Het CAM-pakket dient een gebruikersvriendelijke interface te
hebben, bijvoorbeeld met pull-down menu's of iconen.
Het CAM-pakket dient krachtige commando's te bezitten voor het
uitvoeren van boorcycli, automatisch kamerfrezen. contour volgen, enzovoorts.
De meeste CAM-pakketten bieden een beperkte 2D of 3D CAD-functionaliteit voor het inbrengen van geometrie. Indien de geometrie kan worden aangeleverd in de vorm van 2D of 3D CAD-informatie, ligt het voor de hand am deze informatie in te lezen in
het CAM-systeem.
Het opnieuw definieren van de geometrie in de CAM-module betekent niet alleen tijdverlies, maar introduceert ook de kans op
fouten. Het inlezen van 2D of 3D CAD-informatie vereist goede
interfaces en levert in de praktijk nogal eens problemen op.
Het verdient aanbeveling om bij de keuze van een CAM-systeem
uit te gaan van een gekoppeld of geYntegreerd CAD/CAM-systeem.
Hierbij dient men te bedenken dat een object-georienteerde koppeling, karakteristiek voor een geYntegreerd CAD/CAM-systeem,
niet mogelijk is via interfaces als DXF, IOES of VDAFS. omdat
technologische attribuut-informatie bij het overbrengen van de
informatie vertaling verloren gaat.
Bij de aanschaf van een object-georienteerde CAD/CAM-koppeling
dient het definieren van nieuwe macro's en de koppeling met een
expertsysteem eenvoudig en gebruikersvriendelijk realiseerbaar
te zijn. Dit am te voorkomen dat de gebruiker bij het definieren van nieuwe macro's of nieuwe technologie in het expertsysteem geheel afhankelijk wordt van de systeemleverancier.
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3.1. Inleiding
Het koppelen van CAE-, CAD- en CAM-systemen is bijna even belangrijk
als de functionali tei t van de systemen zelf. Indien er binnen een
bedrijf losse CAE-, CAD- en CAM-systemen gebruikt worden en deze niet
koppelbaar zijn, haalt men bij lange na niet de voordelen uit deze
systemen. Men is dan deelgebieden aan het automatiseren en niet het
hele proces van ontwerp tot fabricage van een produkt.
Het feit dat men er nog niet is als men aIleen deelprocessen automatiseert zonder verder digitaal gebruik te maken van de gegenereerde
gegevens, is voor de meeste bedrijven nog niet duidelijk geworden.
Het "koppelen" van systemen is dan ook een veeI gebruikte kreet.
Waarom is het nu zo moeilijk om bijvoorbeeld twee CAD-systemen met
elkaar te laten "praten"?
Het probleem ligt in het datamodel. Dit is de manier waarop het systeem de informatie intern opslaat. Er is geen enkel CAE-, of CAD-systeem met hetzelfde datamodel. Dit komt omdat aIle systemen gescheiden
van elkaar, door verschillende leveranciers in vaak verschillende
landen, zijn ontwikkeld. Toch is het mogelijk om verschillende systemen te koppelen. Onder koppelen verstaan we dan de mogelijkheid om
tekeningen of modellen uit te wisselen tussen verschillende systemen.
Dit koppelen gaat gepaard met een aantal spelregels. Deze zullen in
de volgende paragrafen aan de orde komen, waarbij het probleem "koppelen" gesplitst wordt in drie deelproblemen, te weten:
1. fysieke koppeling
2. standaard beschrijving
3. operating systeem.
Wil de koppeling succesvol zijn dan moeten deze drie deelproblemen
opgelost worden.

3.2. De fysieke koppeling
De fysieke koppeling is een aspect van koppelen dat vaak vergeten
wordt. Men loopt daar dan in de laatste fase tegenaan. Wat is nu de
fysieke koppeling tussen twee systemen? Dit wil zeggen de koppeling
door middel van tapes, floppy's, telefoonlijn, datalijnen, netwerken
etc.
Neemt men nu de eerste, de tapes, dan is het voordeel van tapes dat
ze de mogelijkheid bieden veel informatie op te slaan (50 of meer
MegaByte) en een betrouwbare manier van opslag hebben. Er zijn meerdere soorten tapes. Je hebt de compacte 5t" cartridge tapes, de TK 50
DEC- tapes, of de grate 8" tapes. Dus de simpele ui tspraak:" We gaan
per tape communiceren", zegt te weinig.
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Ret probleem ligt in de verschillende types hardware, de zogenaamde
"hardwareplatforms". Nu heb je fabrikanten die zich universeel opstellen, zoals bijvoorbeeld Sun of Apollo. Maar er zijn ook fabrikanten die denken dat ze aIleen op de wereld zijn, zoals HP, Digital en
IBM. Vooral bij de laatste drie zijn fysieke koppelingsproblemen met
tapes op werkstationniveau frequent. De meeste systemen ondersteunen
floppy drives, maar deze zijn vaak duur en de floppy is in principe
een medium met een beperkte geheugencapaciteit en onbetrouwbare opslag van data.
Ret fysiek koppelen via telefoonlijnen met behulp van modems heeft
het voordeel ten opzichte van de voorgaande media dat het tijdsaspect
een kleine rol speelt. Bij tapes en floppy's speelt de post een belangrijke rol en kost het minimaal een dag om informatie van het ene
naar het andere bedrijf te krijgen. Ret nadeel van modems is het feit
dat iedereen via de telefoonlijn in kan breken in het bedrijf, wat
dan ook vaak gebeurt (het zogenaamde "kraken"). Men is dan ook genoodzaakt een goed beveiligingssysteem te ontwikkelen. Een ander nadeel van modems is de relatief lage snelheid die men maximaal kan
bereiken. Deze snelheid is afhankelijk van de kwaliteit van de lijn.
In de praktijk wordt maximaal 2400 baud (bytes per seconde) gehaald.
Di t betekent dat een gemiddelde tekening van ± 0,5 ME er ruim een
half uur over doet om verzonden te worden.
Veel betere· resul taten bereikt men met een datalijn. Deze lijn bestaat aIleen tussen twee bedrijven die frequent met elkaar communicereno Ret inbraakaspect geldt hier niet meer. De snelheid kan in de
praktijk tot 9600 baud of hoger opgevoerd worden. Dezelfde tekening
doet er nu 8 minuten over. Grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Shell
en Philips hebben wereldwijde netwerken die via satellieten van continent naar continent gaan. Dit is de beste oplossing, echter voor
kleine en middelgrote bedrijven is het onbetaalbaar.
De hierboven beschreven aspecten van fysieke koppelingen geven aan
dat er erg veel mogelijkheden zijn om te communiceren. Vaak zullen
bedrijven niet elkaars media (tapes en floppy's) kunnen verwerken en
zal men extra investeringen moeten doen in conversie-apparatuur.

3.3. Standaard beschrijving
1. IGES

Bij het ontstaan van de eerste CAE- en CAD-systemen rees al snel de
vraag hoe men ging communiceren tussen deze systemen. In de USA werd
een commissie opgericht die een internationale grafische informatie
uitwisseling specificatie moest maken. Zo ontstond Iges (International Graphic Exchange Specification). Een Iges-file is een vertaling
van de interne database beschrijving van een tekening naar een standaard beschrijving in ASClI-formaat (leesbaar formaat). Omdat de file
in ASCII geschreven is, kan deze door elk willekeurig systeem verwerkt worden.
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Het moest mogelijk Z1Jn 2D en 3D draadmodellen via Iges van het ene
naar het andere CAD-systeem te sturen. Deze mogelijkheid is nu aanwezig naast andere mogelijkheden zoals teksten, maatlijnen, lijntypes
etc. Toch wordt de functionaliteit van Iges de laatste jaren in twijfel getrokken en is men sceptisch over communicatie met behulp van
Iges.
De belangrijkste reden hiervan is het niet altijd even correct zijn
van Iges-interfaces van de systemen en de veelvoud van manieren waarop men Iges-files kan maken. Het ene systeem zal bijvoorbeeld maatlijnen wegschrijven in de daarbij behorende entiteitnummers waardoor
deze maatlijnen als zodanig herkend kunnen worden door de ontvanger.
Andere systemen schrijven maatlijnen weg met entiteitnummers behorende bij geometrielijnen waardoor enige herkenning door de ontvanger
uitgesloten is, met aIle ongemakken van dien. Een andere reden waarom
Iges in twijfel wordt getrokken, is de verschuiving van wire frame
modelling naar surface modelling en solid modelling. Iges is bedoeld
om wire frames en in beperkte mate surfaces te beschrijven.
Om solid models van het ene naar het andere CAE-systeem te versturen
is Iges niet toereikend. Men krijgt dan een wire frame model en in
sommige gevallen een surface model.
Samenvattend voldoet Iges goed voor 2D tekeningoverdracht en 3D wire
frame overdracht. Voor 3D surface models of solid models voldoet Iges
niet. Iges is, ondanks tekortkomingen, de meest gebruikte interface
tussen CAE- en CAD-systemen. Elk zichzelf respecterend systeem heeft
dan ook een IOES-interface in en uit.
2. DXF
DXF is in principe geen standaard beschrijving, maar is dit in de
loop van de tijd geworden. DXF-files worden gebruikt om tekeningen,
getekend met behulp van Autocad, uit te wisselen. Door de enorme hoeveelheden werkplekken van Autocad konden de andere leveranciers DXF
niet langer negeren. De andere leveranciers van tekensystemen (CAD
met de D van Drafting) op pc's gingen deze interfacetaal ook ondersteunen. Opmerkelijk is dat sinds enkele jaren de leveranciers van
CAE- en CAD-systemen op werkstations en mainframes deze trend ook
niet langer kunnen negeren.
Op dit moment zijn voor bijna aIle systemen DXF-interfaces beschikbaar. Het voordeel van het DXF formaat is de grotere compactheid ten
opzichte van IOES, waardoor meer tekeningen op een floppy of tape
passen. Een ander voordeel voor 2D tekeningen is het fei t dat DXF
layers ondersteund. Het ondersteunen van layers geeft de mogelijkheid
om meer structuur in een tekening te brengen. Deze structuur kan de
ontvanger veel tijd besparen bij het veranderen van de tekening. In
de praktijk gebruikt men voor 2D tekeningen het meest DXF en voor 3D
modellen IOES.
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3. DIRECT INTERFACING
Een direct interface is een programma dat een bestand (tekening, model) van het ene CAE/CAD-systeem als invoer en een bestand van een
ander CAE/CAD-systeem als uitvoer heeft. In principe is deze interface perfect en gaat er bij de communicatie geen informatie verloren.
Dit is bij aIle standaardformaten weI het geval. Er kleven weI nadelen aan deze methode voor wat betreft de onderhoudbaarheid. Als een
van de beide leveranciers het datamodel verandert dan werkt het programma niet meer. Deze manier van interfacing is dus erg duur. AIleen
zeer grote bedrijven kunnen het zich veroorloven om een aantal mensen
in dienst te hebben die interfaces up to date houden.
Een andere eis waarvan een succesvolle interface afhankelijk is, is
het feit dat beide systemen op hetzelfde hardwareplatform draaien, of
dat beide systemen binair compatibel zijn. Databases zijn bijna altijd van binair formaat (enen en nullen). Indien de hardware van CAECAD-systeem A een ander binair formaat heeft (dit hangt van het operating systeem af) dan de hardware van CAE/CAD-systeem B, dan werken
de direct interfaces niet, of dan heeft men een binair conversie-programma nodig.
Toepassingen van standaarden:
Ret communiceren tussen CAE- en CAD-systemen gaat met de standaard
interfaces omdat hierbij aIleen geometrische informatie overdracht
van belang is. Deze communicatie hoeft niet direct de eerste keer
goed te gaan omdat, vooral binnen IGES, niet ondubbelzinnig vastligt
in welke zogenaamde IGES-entiteiten bepaalde geometrie of teksten
weggeschreven worden.
In de praktijk zal men eerst een aantal testen moeten uitvoeren,
waarbij men de juiste entiteitnummers voor beide systemen op een lijn
brengt. Gaat de communicatie de eerste keer fout, dan betekent dit
niet dat een correcte koppeling niet mogelijk is. De koppeling tussen
CAD en CAM kan met behulp van IGES of DXF gebeuren. Dit hangt af van
het niveau waarop beide systemen werken. Gebruikt men het CAD-systeem
aIleen om geometrie de definieren en voegt men aIle bewerkingstechnologie in het CAM-systeem toe dan werkt deze koppeling. Reeft men als
CAM-systeem een expertsysteem, dat aangestuurd wordt met grondvormen
met bijbehorende parameters dan heeft men een directe interface nodig
omdat men nu namelijk ook technologische informatie wil versturen.
Indien het CAD- en CAM-systeem van dezelfde leverancier komen dan
heeft men aIleen de voordelen van de directe interface en niet de
nadelen.
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3.4. Operating systeem
Het functioneren van een koppeling tussen twee systemen hangt sterk
af van het operating systeem waaronder beide systemen werken.
Van standaardisatie is bij de operating systemen nog geen sprake. Er
zijn zeer veel verschillende operating systemen. Een van de redenen
hiervan is de veelvoud aan processoren die elk weer hun specifieke
operating systeem vereisen. Maakt de afzender bijvoorbeeld een IGES
floppy of tape aan met een bepaald operating systeem, dan heeft de
ontvanger niet zonder meer de mogelijkheid deze binnen te lezen,
zelfs als de floppy of tape fysiek past en het IGES formaat klopt.
lndien beide partijen standaard pc's hebben, bestaan deze problemen
niet. Bij pc's heeft men weI een standaardisatie op operating systeem
niveau doorgevoerd, namelijk het alom bekende MS-DOS.
De problemen met koppeling omdat operating systemen niet overeenkomen
zitten dus grotendeels in de werkstation- en mainframe-toepassingen.
Aangezien CAE/CAD/CAM-toepassingen grotendeels op werkstations draaien, zijn de problemen van de koppeling in de praktijk zeer groote
Men kan twee soorten leveranciers van werkstations onderscheiden. De
ene groep denkt dat er geen andere hardware bestaat dan hun eigen
hardware, zoals IBM, Digital en HP. De andere groep moet zich aanpassen aan de eerste groep omdat ze later zijn begonnen, zoals Sun en
Apollo. Van deze laatste groep is Sun weI het meest universeel en
heeft het de meeste mogelijkheden om geYntegreerd te worden met andere hardwareplatforms. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een tape van
Sun in een Apollo in te lezen, zowel fysiek als softwarematig. De
tapes van de eerste groep zijn niet onderling en ook niet met de
tweede groep uitwisselbaar. De meest universele operating systemen
zijn MS-DOS en Unix system 5.
Het is dus essentieel er bij de aanschaf op te letten of men een
werkstation koopt dat mogelijkheden tot koppeling {door middel van
tapes of floppy's} biedt met andere hardwareplatforms.
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4.1. Inleiding
Hardware moet voor bedrijven die een CAE-, CAD- of CAM-systeem willen
aanschaffen niet het hoofdcriterium van de aanschaf zijn, dat is namelijk de software, maar het is weI van belang voor het correct functioneren van het complete systeem (software, hardware en randapparatuur) .
Hardware moet men zien als een machine, die betrouwbaar moet zijn,
met goede mogelijkheden voor koppeling en uitbreiding en snel genoeg
om de gebruiker niet te lang te laten wachten. Uit deze stelling
voIgt al dat pc's onder MS-DOS afvallen. Het grootste nadeel van pc's
is de onbetrouwbaarheid van de data opslag. MS-DOS kent namelijk geen
beveiligingssysteem met rechten voor bepaalde gebruikers. Iedereen
met een MS-DOS floppy kan op elke willekeurige pc, draaiend onder MSDOS, alles van de harddisk weggooien. Een ander nadeel is dat de capaciteit van het werkgeheugen en de harddisk begrensd zijn. De keuze
die men dus heeft, ligt tussen werkstations en mainframes.

4.2. Mainframes
Een mainframe is een grote centrale computer met meestal zeer veel
opslaggeheugen (>1 gigabyte). Deze computers zijn ontwikkeld om zeer
veel gebruikers, die via zogenaamde terminals verbonden zijn, aan te
kunnen. De kracht van deze computers ligt in de enorme hoeveelheid
gegevens die verwerkt kunnen worden. Om een grafische toepassing als
CAE en/of CAD op deze computer te draaien heeft men een grafische
terminal nodig.
Een terminal is een communicatiemiddel tussen de mens en het mainframe. Een zogenaamde alfanumerieke terminal kan gebruikt worden voor
niet grafische toepassingen en bestaat uit een beeldscherm met ingebouwde communicatieprocessor en een toetsenbord.
Een grafische terminal is vaak veel groter van omvang en sommige mensen denken dat het een snelle computer is. Dit is het dus niet. Een
grafische terminal verzorgt aIleen de afbeelding. Schaft men nu een
mainframe aan met bijvoorbeeld vier grafische terminals met een bepaalde performance (reactiesnelheid van de computer), dan kan deze
oplossing toereikend zijn. Het mainframe verdeelt dan zijn snelheid
in vier evenredige stukken voor de grafische terminals. Gaat men nu
uitbreiden met bijvoorbeeld vier extra grafische terminals dan zal de
performance van elke gebruiker gehalveerd worden. De mainframe moet
zijn cpu-tijd nu over acht gebruikers verdelen. Gaat nu een gebruiker
een zeer zware applicatie draaien, waarvoor het gehele werkgeheugen
van de mainframe nodig is, dan zakt de performance van de zeven andere gebruikers in elkaar.
De voordelen van een mainframe komen pas naar voren bij specifieke
toepassingen waarbij veel gegevens verwerkt moeten worden bijvoorbeeld bij banken, grote administratieve kantoren etc. In het verIeden
was de centrale opslag van gegevens in een machine het hoofdargument
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om mainframes voor grafische toepassingen te gebruiken.
Sinds de komst van netwerken is dit argument niet meer geldig. Bij
zeer grote bedrijven zoals Fokker, Philips, Rank Xerox etc., ziet men
nog mainframes. Bij de grote-, middelgrote- en kleine bedrijven ziet
men werkstations of pc's.

4.3. Werkstations
Een werkstation is een machine met een eigen processor(en) , eigen
werkgeheugen, eigen diskopslag, grafische mogelijkheden en netwerkfaciliteiten. Men kan een werkstation gebruiken het zogenaamde "stand
alone" werkstation, maar men kan ook meerdere werkstations koppelen
in een netwerk.
Ret primaire voordeel van een werkstation is het feit dat men geen
last heeft van andere gebruikers. De performance van vier werkstations in een netwerk is hetzelfde als acht werkstations in een netwerk.
Ret fei t dat iedere gebruiker een krachtige computer tot zijn beschikking heeft, samen met de gefaseerde investering die werkstations
mogelijk maken (met een beginnen om stap voor stap uit te breiden),
heeft voor een enorme populariteit van de werkstations gezorgd. In de
volgende paragrafen zullen een aantal belangrijke aspecten van werkstations behandeld worden.

4.4. Werkgeheugen
Ret werkgeheugen is het interne geheugen van een computer in de vorm
van snelle geheugenchips waarin het operating systeem van de computer, het programma en de gegevens die op dat moment worden verwerkt,
opgeslagen worden. Werkgeheugens treft men van 4 Megabyte (MB) tot
128 MB aan. De omvang van het benodigde werkgeheugen hangt onder andere sterk af van de omvang van het operating systeem, deze kan van
2,5 MB tot 6 MB oplopen. Een redelijk compact operating systeem is
dat van Sun en Apollo (2-3 MB) terwijl VMS van Digital tot 6 MB kan
oplopen. Men zal een Vax (Digital) werkstation dus altijd met meer
werkgeheugen moeten uitrusten.
Ook de omvang en de complexiteit van de programma's met bijbehorende
gegevens bepalen de omvang van het werkgeheugen. CAD-toepassingen
vergen minder werkgeheugen dan CAE-toepassingen omdat de hoeveelheid
gegevens bij CAE-toepassingen vele malen groter is dan bij CAD-toepassingen. In de praktijk zal het werkgeheugen van een werkstation
dat goed functioneert een grootte hebben tussen de 8 en 16 ME. Besparen op werkgeheugen is het onverstandigste dat men kan doen. Een systeem met te weinig werkgeheugen zal niet het volledige operating systeem en programma binnen kunnen halen en moet dan voor elke actie
terug naar de disk, die een factor 106 trager is.
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4.5. Gegevensopslag
Gegevens zoals operating systeem {20-100 MB}, programmatuur {5-20 MB}
en modellen of tekeningen {O-oneindig} worden opgeslagen op een of
meerdere harddisks.
Bij een netwerk van werkstations is er een aantal manieren om de gegevensopslag te regelen. Van een tot drie werkstations kan men het
beste een werkstation uitrusten met een grote disk {> 300 MB} en de
andere twee zonder disks, de zogenaamde "diskless" werkstations. Men
heeft nu centraal aIle gegevens opgeslagen en het werkstation met de
disk dient als de zogenaamde "host" voor de diskless stations. Een
host station deelt zijn disk met andere werkstations. Deze oplossing
biedt de beste prijs-prestatie verhouding.
Bij grotere netwerken wijst men een werkstation aan als de zogenaamde
"file-server". Een file-server is een werkstation zonder monitor en
zonder toetsenbord, maar met een grote harde schijf die dient om aIle
gegevens en programma's op te slaan. Vanaf ± zes werkstations wordt
di t echter pas interessant. Een file-server mag men niet als extra
werkplek zien omdat aIle andere werkzaamheden op dit systeem de eigenlijke taak verstoren.

4.6. Grafische weergave
Er bestaan werkstations met een monochrome {zwart-wit} display en met
een kleuren display. Ret werken met kleuren heeft als voordeel dat
men bepaalde lijntypes een andere kleur kan geven. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. Een monochrome display heeft het voordeel
dat het rustgevender en minder vermoeiend voor de ogen is. De resolutie, dat wil zeggen de hoeveelheid puntjes in de X- en de Y-richting, is van groot belang. Een minimale resolutie voor CAE en CAD is
1024 pixels {puntjes} in de X-richting en 800 in de Y-richting. Naast
de resolutie van een beeldscherm is de kwaliteit van de beeldbuis van
groot belang. Een gebruiker van een CAE- en/of CAD-systeem kijkt namelijk acht uur per dag naar het beeldscherm. De kwaliteit van een
beeldscherm uit zich in de resolutie, de lichtopbrengst (lumen), de
contrastrijkheid, de vertroebeling en de nagloeitijd. Daarnaast is de
levensduur van groot belang.
In de praktijk bevalt een monochrome afbeelding voor 2D CAD beter dan
een kleuren afbeelding. Dit hangt echter af van de persoonlijke voorkeur. Voor 3D surface modelling en solid modelling heeft men een
kleuren monitor nodig. De grootte van de monitor is ook van belang.
Men kan stellen dat 19" een minimum waarde is.
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4.7. Performance
Onder performance verstaan we de snelheid van een computersysteem
tijdens het draaien van een softwarepakket.
Een pakket heeft een hardwareniveau nodig met aanvaardbare wachttijden. Nu is aanvaardbaarheid een relatief begrip. Het moet voor een
gebruiker prettig zijn om met het systeem te werken. Als de gebruiker
een detail van de tekening of het model (het zogenaamde "inzoomen")
wil, dan is een seconde responstijd aanvaardbaar, maar 5 of 10 seconden niet meer.
Er zijn in de praktijk al vee1 systemen door gebruikers afgekeurd,
niet omdat de functionaliteit slecht is, maar omdat er onacceptabele
wachttijden optreden, zodat de gebruiker in een minuut slechts 10
seconden acties kan ondernemen en 50 seconden moet wachten.
Het is bij de evaluatie van een eventueel aan te schaffen ontwerpsysteem van uiterst belang dat men een demonstratie geeft met representatieve modellen uit de praktijk omdat dan pas dezelfde performance
blijkt die men in het bedrijf kan verwachten.

4.8. Netwerken
Een van de belangrijkste aspecten van werkstations is de netwerkconfiguratie waarmee de werkstations onderling communiceren.
De belangrijkste eis van een netwerk is dat het transparant moet
zijn. Dit wil zeggen dat aIle opslagmedia en randapparatuur samenwerken als een totaal systeem. Bij een configuratie van bijvoorbeeld
vijf werkstations met ieder een harddisk, hoeft de programmatuur
waarmee men wil werken slechts op een werkstation geYnstalleerd te
worden. De andere vier werkstations moeten de mogelijkheid hebben om
het programma te draaien terwij 1 het programma niet op het eigen
werkstation staat. Men wint hiermee diskruimte, omdat het programma
slechts een keer in plaats van vijf keer op de systemen staat. Bij
verandering van de software (nieuwe releases) hoeft de software
slechts een maal geYnstalleerd te worden.
Het begrip "centrale database" is ook aIleen mogelijk als de werkstations beschikken over een transparant netwerk. Wil het bedrijf over
een database met standaardonderdelen beschikken, dan staat deze op
een van de vijf werkstations. Deze database staat dan aIle gebruikers
ter beschikking. Als er nu een nieuw standaardonderdeel bij komt,
hoeft dit slechts een keer te worden toegevoegd aan de database. Indien men meerdere databases met dezelfde standaardonderdelen heeft,
dan heeft men ook een grotere kans op inconsistentie tussen deze databases. Dit gevaar bestaat zodra men dezelfde informatie op meer dan
een plaats opslaat.
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4.8.1. Nodes met disk
Een node is een algemene naam voor een werkstation. Een node met disk
weI zeggen dat het werkstation beschikt over een harddisk. Deze harddisk kan een kleine disk zijn (± 100 MB) een zogenaamde "swap-disk",
of een grotere disk (> 100 MB) die dienst doet als swap-disk en opslagruimte. Een swap-disk is een disk die de node gebruikt om te
swappen. Swappen is het tijdelijk op de harddisk zetten van stukken
programmatuur of data die niet in gebruik zijn. Swappen is een verschijnsel dat voortvloeit uit een tekort aan werkgeheugen. Zodra een
werkstation gaat swappen gaat de performance sterk omlaag omdat de
toegangstijd tot de harddisk 106 zo traag is als de toegangstijd tot
het werkgeheugen.

4.8.2. Nodes zander disk
Bij een transparant netwerk is het ook mogelijk om nodes zonder een
harddisk uit te rusten. Dit is prijstechnisch en onderhoudstechnisch
aantrekkelijk. Beheerstechnisch is een netwerk met een aantal grote
disks makkelijker te onderhouden dan een netwerk met veel kleine
disks. Een node zonder disk, de zogenaamde diskless node, heeft altijd een partner node met disk, de zogenaamde "host-node". De diskless node "boot" van de host-node. "Booten" wil zeggen dat de diskless node bij het opstarten het operating systeem laadt van de hostnode. Eveneens is een stuk van de harddisk van de host-node gereserveerd als swap-ruimte voor de diskless node.

4.8.3. File-servers
Een file-server is een node met als functie het opslaan en aanbieden
van aIle programmatuur en gegevens aan de andere nodes. De file-server heeft geen grafisch scherm en wordt dus ook niet als werkplek
beschouwd. Meestal heeft een file-server een alfanumeriek scherm om
het beheer mee te doen. File-servers worden ingezet bij grotere netwerken en behoren een groot intern geheugen te hebben (> 16 MB) en
een grote diskopslag (> lOB).
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4.8.4. Netwerkconfiguratie
Hoe configureert men nu een netwerk? Dit hangt af van de hoeveelheid
werkplekken die men wenst.
Een werkplek:
Bij een werkplek heeft men altijd een harddisk nodig. Deze harddisk
moet groot genoeg zijn om het operating systeem. de programmatuur en
de gegevens op te slaan. Deze moet dus > 250 MB zijn. Eveneens heeft
men een back-up medium nodig (bijvoorbeeld een tape-streamer). Het
werkstation moet ook genoeg seri~le poorten hebben om de randapparaten te bedienen (bijvoorbeeld een plotter. printer. of NC-machines).
Twee werkplekken:
Men neemt dezelfde configuratie als voor een werkplek. aIleen met een
grotere disk (swap-ruimte) en een diskless node als tweede werkstation. Deze tweede node hoeft geen tape-streamer en poorten te hebben.
omdat deze over het netwerk de randapparaten van het eerste werkstation kan gebruiken.
Drie werkplekken:
Men neemt dezelfde configuratie als voor twee werkplekken. Men
plaatst nu een tweede diskless werkstation erbij. Omdat de node met
disk de host-node is voor de twee andere nodes. kan men deze het beste met extra werkgeheugen uitrusten om sneller gegevens beschikbaar
te stellen. De diskless nodes moeten genoeg werkgeheugen hebben zodat
ze niet te veel gaan swappen. Dit vertraagt namelijk de snelheid van
de host-node.
Vier werkplekken:
Men heeft nu twee keuzes. namelijk:
1. Een node uitrusten als file-server en vier diskless nodes.
2. Twee disk nodes en twee diskless nodes.
Alternatief 1. heeft de voorkeur omdat aIle gegevens centraal staan
en men maar een harddisk hoeft te onderhouden. Ook zal de snelheid
van configuratie 1. groter zijn. De taken zijn dan gesplitst over
vijf werkstations. Een is verantwoordelijk voor het snel verzorgen
van aIle gegevens en de overige vier nodes hoeven aIleen hun eigen
programmatuur te verzorgen.
Voor alternatief 2. geldt hetzelfde als voor twee werkplekken.
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Bij grotere netwerken kan men een snellere machine nemen als server
(een of meerdere types sneller) en de rest uitrusten zonder disk.
Vanaf ± tien werkplekken kan men naast een zeer snelle server de
werkstations uitrusten met een kleine swap-disk. De server hoeft nu
aIleen de programmatuur en de data te verzorgen en hoeft niet als
swap-ruimte voor de diskless nodes te dienen.

4.8.5. Conclusie
Bij de aanschaf van werkstations in een netwerk is het van essentieel
belang veeI aandacht te besteden aan de gehele netwerkconfiguratie en
niet aIleen aan de werkstationconfiguraties.
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5.1. Inleiding en probleemomschrijving
De plaatverwerkende industrie is een van de branches waar automatisering met behulp van CAE/CAD/CAM-systemen lang op zich heeft laten
wachten. Dit heeft een oorzaak. De eerste ontwikkelingen op het gebied van CAD/CAM vonden plaats voor bewerkingscentra en draaibanken.
In het algemeen gesproken, voor de verspanende bewerkingen. Voor de
niet-verspanende bewerkingen kwam de automatisering een stuk later.
Onder de niet-verspanende bewerking, die men kan automatiseren met
behulp van een CAD/CAM-systeem verstaan we: ponsnibbelen, laser-,
brand- en watersnijden, draadvonken en kanten. Van deze bewerkingen
zijn laserbrandsnijden en draadvonken technologisch gezien de eenvoudigste. De technologisch meest complexe bewerking is het ponsnibbelen. Dit afstudeerwerk is dan ook vooral op het ponsnibbelen gericht.
Probleemomschrijving:
Toeleverende plaatverwerkende bedrijven, die een compleet deelprodukt
leveren, hebben in de praktijk een groot probleem met variabele ordergrootten. Een bedrijf maakt bijvoorbeeld tafeloventjes. Deze oventjes bestaan uit een aantal grote en een aantal kleine onderdelen.
Met de huidige werkmethode en technische mogelijkheden haalt men zoveel mogelijk van €len type onderdeel uit een plaat. Er blijven dan
veel reststukken over tussen de onderdelen. Het nadeel is dat het
formaat van de onderdelen sterk kan verschillen. Een groot onderdeel
kan men bijvoorbeeld 5 maal uit een plaat halen terwijl een klein
onderdeel weI 80 maal uit een plaat te halen is. Indien de opdrachtgever 40 oventjes besteld, dan kan men 40 onderdelen gebruiken en
heeft men er 40 over. Deze worden opgeslagen, waarbij de kans bestaat
dat er corrosie optreedt. Indien er een wijziging in de oven optreedt, zijn de 40 opgeslagen onderdelen waardeloos geworden. Men kan
beslui ten voor aIle orders verschillende programma's te maken. Di t
brengt echter hoge programmeerkosten met zich mee en bovendien wordt
de levertijd langer. De oplossing hiervoor is een werkmethode met
programmatuur die het mogelijk maakt meerdere verschillende onderdelen in een bepaalde verhouding te combineren op een plaat zodat uit
€len plaat bijvoorbeeld de onderdelen voor 3 complete oventjes komen.
De oplossing van dit praktijkprobleem bestaat uit:
Het ontwikkelen van een werkmethode om meerdere samenhangende
plaatwerk produkten met meerdere bewerkingen te combineren tot
€len bewerking op €len plaat.
Het ontwikkelen van een programma om het verliespercentage te
berekenen en de hoeveelheid produkten die genest zijn te tellen.
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De voordelen van deze werkmethode bestaan uit:
het beter kunnen reageren op variabele ordergrootten
het verkleinen van het materiaalafvalpercentage
het reduceren van de magazijnvoorraden.

5.2. Ponsnibbelen
Ponsnibbelen is een bewerkingsmethode waarmee men in vlak plaatmateriaal materiaal wegponst met behulp van een stempel. Bij het ponsen
wordt het materiaal tussen de stempel en de snijplaat afgesneden (zie
afbeelding 21).
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Men kan staalplaat tot ± 15 mm met een ponsnibbelmachine bewerken.
Stempels komen in zeer veel verschillende vormen en groottes voor.
Enkele voorbeelden hiervan zijn in afbeelding 22 te zien. De combinatie van een stempel en een snijplaat noemt men een gereedschap. Bij
een stempel kunnen meerdere snijplaten horen. Dit is afhankelijk van
de materiaaldikte en het materiaalsoort. Indien de te verwijderen
vormen van dezelfde grootte en vorm zijn als de stempels, dan kan men
volstaan met een enkele pons om deze vormen te verwijderen.
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Zijn de vormen die men wil verwijderen anders dan de grootte en de
vorm van het gereedschap, dan zal men in een reeks van gecombineerde
ponsopdrachten de vorm kunnen bereiken. Dit noemt men ttponsnibbelentt
(zie afbeelding 23).
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Afbeelding 23

Aangezien bij het nibbelen vaak een onregelmatige afwerking van het
produkt ontstaat, heeft het produceren met een enkele pons de voorkeur. Daarnaast is het produceren met een enkele pons ook sneller dan
het nibbelen. Ret probleem hierbij is echter dat men dan oneindig
veel gereedschappen moet bezitten en dat is een zeer kostbare zaak.
De hoeveelheid gereedschappen die men in een machine kan plaatsen, is
overigens ook beperkt.

5.3. Ponsnibbelmachines
Ponsnibbelmachines kan men indelen in twee categorieen namelijk machines waarvan niet aIle gereedschappen roteerbaar zijn en machines
waarvan aIle gereedschappen roteerbaar zijn. Ret is van groot belang
dit onderscheid te maken omdat het al dan niet goed functioneren van
een ponsnibbelmachine, in combinatie met de produkten die men hierop
wil maken, hiervan afhangt.
1. Machines waarvan niet aIle gereedschappen roteerbaar zijn.
Deze machines zijn de meest voorkomende en de goedkoopste machines (flo 100.000,-- a flo 500.000,--). De gereedschappen
staan in een groep van houders, ook weI stations genoemd, in
het magazijn. Dit magazijn kan afhankelijk van het merk en het
type tussen de 10 en 25 gereedschappen bevatten. Van deze stations zijn meestal twee stations roteerbaar. Dit wil zeggen dat
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,men een gereedschap, tijdens het ponsen , een rotatiehoek mee
kan geven en deze ook kan veranderen. Produkten zoals in afbeelding 24 te zien zijn, zijn met dit soort machines niet te
maken, zonder een van de gereedschappen dubbel te hebben. Deze
machines zijn dus geschikt voor betrekkelijk eenvoudige produkten. De meest verkochte merken in Nederland zijn: Amada, Raskin
en Behrens.
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Afbeelding 24

2. Machines waarvan aIle gereedschappen roteerbaar zijn:
Deze machines liggen in een hogere prijsklasse, ze kosten
fl. 500.000,-- of meer. De aller bekendste en meest gebruikte
machine van deze soort is de Trumpf 260 rotation. Dit is een
uiterst complexe bewerkingsmachine, gemaakt voor de bewerking
van complexe produkten.
Zoals de naam rotation al aangeeft, is deze machine in staat
elk gereedschap onder elke willekeurige hoek te kunnen draaien.
In afbeelding 25 wordt een voorbeeld van een buitenradius uitgewerkt waarbij de tolerantie erg belangrijk is.
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Bij machines waarvan niet aIle gereedschappen roteerbaar z1Jn,
kan men deze buitenradius aIleen met een ronde nippel maken en
bij de machines waarvan aIle gereedschappen roteerbaar zijn,
kan men deze radius ook met een vierkante nippel maken. Dit
maakt de hoeveelheid nibbels waarmee men de radius kan maken
een stuk kleiner.
De Trumpf 260 rotation kan tot een compleet onbemande bewerkingsmachine worden uitgebreid. De materiaaltoevoer en de produktafvoer kan met een zogenaamde "lift" gebeuren. De lift is
een robotachtige toevoeging aan de machine. Deze robot beschikt
over een grote hoeveelheid zuignappen van verschillende groottes. Met behulp van deze zuignappen kan de robot een nieuw stuk
plaatmateriaal van een pallet afhalen en deze op de juiste
plaats op de machine plaatsen, zodat de machine deze met de
klemmen vast kan pakken.
Na het ponsen van een produkt kan men dit door een klep in de
bewerkingstafel laten vallen. Indien de produkten groter zijn
dan de klep, kan men ze met de lift wegnemen en opnieuw laten
stapelen op een pallet, waarbij men de hoeveelheid stapels en
de hoogte van de stapels kan aangeven.
Als aIle produkten geponst zijn, blijft er een soort geraamte
over, het zogenaamde "raamwerk". Di t raamwerk kan met een
"gripper" worden weggehaald en opgestapeld. Op bovenstaande
wijze kan men van de standaard Trumpf 260 rotation, een machine
maken die 24 uur per dag onbemand kan draaien terwijl deze machine normaal een operator verlangt.
Omdat complexe produkten vaak meer gereedschappen verlangen dan
in het standaard magazijn kunnen, is het mogelijk om de machine
uit te breiden met de "trumatool". Dit is een gereedschapmagazijn waarin men ± 100 gereedschappen kan plaatsen. Een ingebouwde robot zorgt ervoor dat er altijd een gereedschap klaar
staat voor een volgende gereedschapswissel.
De hierboven beschreven ponsnibbelmachine is op dit moment de
meest geavanceerde ponsnibbelmachine ter wereld.

5.4. Ponsnibbeltechnologie
De technologie van het ponsnibbelen is niet eenduidig vast te leggen.
Dit komt omdat elk bedrijf op een andere manier ponsnibbelt. De reden
voor deze verschillende manieren van ponsnibbelen is de diversiteit
van produkten in grootte, complexiteit, plaatdikte en materiaalsoort.
Zelfs twee bedrijven die dezelfde produkten maken, met dezelfde machines, zullen deze met andere gereedschappen en bewerkingsmethodes
maken. Deze diversiteit maakt het moeilijk om het ponsnibbelen met
een algemeen CAD/CAM-systeem te automatiseren. De automatiseringsgraad van het CAD/CAM-systeem zou dan laag zijn. Het is met een algemene oplossing niet mogelijk om een aantal veel voorkomende handelingen te automatiseren omdat deze handelingen altijd bedrijfsspecifiek
zijn.
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Wil men nu toch een hoge automatiseringsgraad bereiken dan zal men op
zoek moeten gaan naar een systeem waarmee men bedrijfsafhankelijke
ponsnibbeltechnologie kan vastleggen. Zoln systeem noemt men een "expertsysteem". De opdracht van dit afstudeerwerk is met een expertsysteem uitgevoerd (zie hoofdstuk 5.6.). Het systeem heet "Mavis/Badge"
voor het CAD- en het werkvoorbereidingsgedeelte en "Mavis/Smash" voor
het produktiegedeelte. Mavis/Smash is een systeem waarmee men bedrijfsafhankelijke technologie (kennis) vast kan leggen. Aan de hand
van een voorbeeld wordt de werking van di t principe duidelijk gemaakt.
Een bedrijf wil een produkt maken dat bestaat uit een rechthoekige
plaat met een gat erin (zie afbeelding 26). Het produkt tekent men in
het CAD-systeem Mavis/Badge. Het gat roept
men op uit een bibliotheek van grondvormen. Tijdens het oproepen worden een aantal
geometrische en technologische parameters
aan de gebruiker gevraagd. Deze zijn: de
diameter, de positieve en negatieve tolerantie hierop en de positie. Deze gegevens
worden als parameters bij de grondvorm
"rond gat" opgeslagen. Op dit moment is
bekend wat er gemaakt moet worden, echter Afbeelding 26
niet hoe. Besluit men dit produkt te produceren dan maakt het systeem automatisch een vertaling van de tekening naar een invoerfile voor het CAM-systeem.
Deze invoerfile ziet er als voIgt uit:
$$
$$
SMA S H N CPR 0 G RAM M A
$$
UITVOER VIA MAVIS/DIALOG
$$
$$
OBJ1=OBJECT/TYPE ,HOLE1,$
DIMDl , 30,-0.1,0.1,$
DIMH1 , 10,$
POSTOL, 0.5,$
ROUGH1, 6.3,$
METH , FREE,$
TOOL ,FREE,O,$
VERDEL,l,$
STACT,O
CLU1=CLUSTR/NOZ,37.5 , 25
LOCATE/OBJ1, AT, CLU1
EXECUT/EXCNUM,l,NOCOMB
K r~ ~ ~1 Vl.vt
$$
I'vvvf
/..y- t-:.,
(-i I
~ LIt.. vYY l'~ ~
1
De invoerfile wordt aan het CAM-systeem aangeboden. In de knowledge
base (de database waar de specifieke ponsnibbelteChnologie 18 op~e
slagen) is ook een grondvorm "rond gat" beschreven. Deze grondvormen
-beschrijven niet hoe het gat eruit ziet, zoals in het CAD-systeem,
maar hoe het gat gemaakt moet worden. In de knowledge base is eveneens een actueel gereedschapsbestand aanwezig. In de grondvorm "rond
gat" zijn nu een aantal bewerkingsmethodes beschreven hoe het gat,
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afhankeIijk van de beschikbare gereedschappen, gemaakt moet worden.
Deze bewerkingsmethodes kunnen verschillende prioriteiten hebben.
De meest voor de hand Iiggende en economische methode om dit gat te
maken, is een gereedschap te zoeken van rond 30 mm en dan met een enkele ponsopdracht het gat erin te ponsen. Is dit gereedschap niet
aanwezig dan zal het CAM-systeem proberen het gat op een andere manier te maken. Er wordt dan in de gereedschapfile gezocht naar een
kleiner rond gereedschap. Met dat gereedschap wordt dan een cirkelvormige beweging gemaakt.
Met een aantal ponsen nibbelt men het gat (zie afbeelding 27).
GEREEDSCHAPMIDDELPUNTBAAN

Afbeelding 27

De hoeveelheid ponsen wordt berekend via de tolerantie. Indien het
gereedschap kleiner is dan de halve diameter, blijft er een restant
achter. Dit is ontoelaatbaar aangezien dit stukje afval een eigen
leven kan gaan leiden tussen plaat en tafel en zo het ponsnibbelproces kan verstoren (zie afbeelding 28).

Afbeelding 28

Er Z1Jn twee mogelijkheden om van het afval af te komen namelijk het
reststukje ook wegponsen, het zogenaamde "verschrotten" of het reststukje door de klep laten afvoeren. De keuze tussen deze twee mogelijkheden is een tijdkwestie. Het is bekend hoeveel tijd het kost om
het ponsproces stil te leggen, de klep te openen en te sluiten. Door
middel van een berekening kan men uitzoeken hoeveel tijd het kost om
het reststuk weg te ponsen. Indien de keuze op het verschrotten valt,
wordt de bewerkingsmethode als voIgt: er ontstaat een reeks van gaten
die geponst moeten worden waarvan het grootste gat het eindprodukt is
(zie afbeelding 29).

62

Afbeelding 29

Valt de keuze op het afvoeren van het restmateriaal door de klep. dan
hoeft men het gat aIleen te contouren (zie afbeelding 28).
De bovenstaande bewerkingsafloop noemt men binnen het CAM-systeem
Mavis/Smash een "methode". De gebruiker kan deze methodes veranderen
of aanvullen. Er zijn meerdere methodes binnen het systeem. Het is
van belang dat het bedrijf waar deze systemen operationeel zijn.
eerst een goed onderzoek doen welke grondvormen veel voorkomend zijn
in hun produktrange. Daarnaast is het van belang de bewerkingsmethodes die mogelijk zijn. goed te analyseren en vast te leggen in "methodes".
Expert CAM-systemen maken het mogelijk om de bewerkingstechnologie
van een compleet bedrijf vast te leggen. Deze kennis kan daarna beschikbaar worden gesteld aan een grote groep gebruikers. Deze gebruikers hoeven niet over zo'n diepgaande kennis van bewerkingen te beschikken als de samenstellers van de technologie. Zaken zoals "maandagmorgenprodukten" komen nu niet meer voor. Bij het streven naar een
constante. hoge kwaliteit van de te produceren produkten en het behalen van een kwaliteitscertificaat. is deze methode de beste oplossing. Bedrijven zullen met deze systemen een aantal grote problemen
kunnen opvangen. namelijk:
het groot tekort aan vakmensen
het vastleggen van kennis van bewerkingen die nu aIleen in de
hoofden van enkele vaklieden zit
het bereiken van een constante. hoge kwaliteit van de produkten.
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5.5. Toekomstige werkwijze
De plaatverwerkende industrie bestaat grotendeels uit bedrijven die
in de toeleveringsbranche zitten. Het is daarom van belang dit feit
mee te nemen in de beschouwing hoe de plaatverwerkende industrie in
de toekomst geautomatiseerd moet worden. Voor de bedrijven die niet
in de toeleveringsbranche zitten maar eigen produkten maken, geldt in
principe hetzelfde. Deze bedrijven hebben ook een ontwerpburo en geven opdrachten aan de produktie-afdeling om deze produkten te fabriceren.
VeeI bedrijven in de toeleveringsbranche denken dat ze hetzelfde systeem moeten aanschaffen als hun opdrachtgever. Dit is een onjuiste
gedachte. Het systeem van de opdrachtgever is een systeem waarin de
nadruk ligt op het ontwerp van nieuwe produkten. Het systeem van de
toeleverancier moet een systeem zijn met de nadruk op de produktie
van produkten. Veel toeleverende bedrijven zijn echter bang dat gegevenscommunicatie tussen opdrachtgever en toeleverancier niet goed
gaat indien beiden niet dezelfde systemen hebben.
Het aanschaffen van hetzelfde systeem als de opdrachtgever heeft als
nadeel dat de toeleverancier zich te zeer bindt aan de opdrachtgever.
In de praktijk zal een verstandige toeleverancier nooit meer dan 40%
van zijn produktie ophangen aan een opdrachtgever. Deze kan namelijk
altijd zijn opdrachten stopzetten en naar een andere toeleverancier
gaan. Dit kan catastrofale gevolgen hebben voor de continuiteit van
de toeleverancier. Dit betekent dat de toeleverancier altijd meerdere
opdrachtgevers heeft. Indien de toeleverancier hetzelfde systeem als
de opdrachtgever wil, betekent di t dat hij meerdere systemen moet
aanschaffen. Dit is economisch vaak niet haalbaar. Men kan concluderen dat het systeem van de toeleverancier aan een aantal eisen moet
voldoen, te weten:
de kracht van het systeem moet zich bevinden in de produktie
van produkten en niet in het ontwerp hiervan
het systeem moet uniforme digitale produktinformatie van verschillende opdrachtgevers kunnen ontvangen en verwerken
het systeem moet ook ontwerpfunctionaliteit hebben om de mogelijkheid van co-design met de opdrachtgever niet uit te sluiten.
In de toekomst zullen aIle opdrachtgevers hun plaatwerkprodukten met
een solid modeller gaan ontwerpen. Di t geeft hen aIle mogelijkheid
tot analyse (sterkte, stijfheid, massa, etc.) De ontwerper zal het
produkt niet tot in detail ontwerpen. Het zijn juist de details die
bij plaatwerkprodukten voor hoge kosten zorgen. Een groot deel van
het huidige detailwerk zal bij de toeleverancier komen te liggen. De
toeleverancier wordt dan co-designer. Deze weet het beste welke gereedschappen aanwezig zijn en welke kosten eraan verbonden zijn. Het
uitdetailleren van het plaatwerkprodukt zal in samenwerking gaan met
de opdrachtgever om de kritieke punten van het produkt in overeenstemming te krijgen met de functie van het produkt in de praktijk.
Een plaatwerkprodukt is zelden een op zich staand produkt. Het dient
vaak als omkasting voor een machine, of er moeten printplaten op vast
gemaakt worden. De toeleverancier moet dus ook de beschikking hebben
over een solid modeller. De kosten van een solid modeller zullen
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ruimschoots gedekt worden door de extra kosten die de toeleverancier
in rekening kan brengen bij de opdrachtgever voor het co-design. Na
het ui tdetailleren zal in de solid modeller een ui tslag worden gemaakt. Een tekening zal niet meer nodig zijn. De hele CAD-fase zal
komen te vervallen. Dit zal mogelijk zijn omdat de solid modeller
gebruik zal maken van features zoals een rondgat, kamer, slobgleuf
etc. Deze features (grondvormen) zullen technologische informatie
bevatten voor het, via een expertsysteem, automatisch genereren van
NC-informatie. De CAD-tekening zal ook niet meer nodig zijn voor de
kwaliteitscontrole omdat met de solid modeller een 3D meetprogramma
voor de meetmachine gemaakt kan worden.
De blokkades die het nu onmogelijk maken om op bovenstaande wijze te
werken zijn:
het niet aanwezig zijn van een standaard interface (zoals IOES)
om solid informatie te versturen van opdrachtgever naar toeleverancier.
het is nog niet mogelijk met de huidige solid modellers een
uitslag te genereren.
het is nog niet mogelijk om in de huidige solid modellers technologische gegevens aan vormen te koppelen.

5.6. Uitwerking
In het kader van deze afstudeeropdracht werden drie produkten gedefinieerd. Een van de produkten is aangemaakt in het CAE-systeem Aries
en via het IOES-formaat verzonden naar het CAD/CAM-systeem Mavis/Badge/Smash. De andere twee produkten werden vanuit conventionele tekeningen ingebracht in het CAD/CAM-systeem Mavis/Badge/Smash.
Het is, met aIle beperkingen vandien, tegenwoordig mogelijk om 3D
informatie van het ontwerpsysteem van de opdrachtgever in een standaardformaat te verzenden naar de toeleverancier. De toeleverancier
kan van de 3D informatie een uitslag maken. De werkvoorbereider c.q.
NC-programmeur kan met behulp van deze uitslag een programma maken.
De voordelen van deze methode liggen in het feit dat de toeleverancier geen tekening van de opdrachtgever over hoeft te nemen. Deze
tekening hoeft niet eenduidig bemaat te zijn. De kans op fouten wordt
hierdoor sterk verminderd. Dit betekent dat de kwaliteit van produkten van de toeleverancier sterk verbeteren. Een voorbeeld van 3D informatie is afbeelding 30.
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Dit produkt is in de solid modeller Aries gemaakt omdat het een aantal niet loodrechte vlakken bevat. Vaak is het probleem niet het verkrijgen van een uitslag, maar het 3D laten passen van dit produkt in
zijn omgeving. Dat is de reden dat ontwerpers van plaatconstrukties
steeds vaker CAE-systemen gaan gebruiken. Afbeelding 30 is een van de
produkten die zal worden ui tgeslagen en waarvan een programma zal
worden gemaakt.
Van dit 3D solid model moet de ontwerper een IOES file maken. Het is
van belang dat dit correct gebeurt. In de praktijk wordt vaak de fout
gemaakt om aIle geometrie door middel van splines te beschrijven. Een
spline is een Ne macht kromme door een groep van punten. Men kan een
cirkel uitlezen als cirkel maar ook als spline. Het grote nadeel is
dat CAD/CAM-systemen niets kunnen doen met splines. Een besturing kan
aIleen lijnen en bogen aan en geen functies. Het is dus de taak van
de verstuurder van de IOES file om een correcte file te maken.
In afbeelding 31 is afgebeeld hoe het produkt ontvangen wordt in het
CAD-systeem Mavis/Badge.

Afbeelding 31
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Het produkt is nu een draadmodel geworden dat bestaat uit lijnen en
bogen. Omdat IOES geen vlak-informatie kan meegeven moet de gebruiker
per plaatdeel twee lijnen, die een hoek met elkaar maken, aanw~Jzen
om zo de vlakken-informatie toe te voegen •. Nu wordt in Mavis/Badge
automatisch een uitslag gemaakt (zie afbeelding 32). De buigcorrecties kan de gebruiker, middels eigen buigtabellen, toevoegen.
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Omdat het CAM-systeem Mavis/Smash een object geori~nteerd CAM-systeem
is, moet men de cirkels, kamers en slobgleuven vervangen door grondvormen. Dit is afgebeeld in afbeelding 33. Ret vervangen door grondvormen gaat deels automatisch omdat het CAD-systeem in staat is
grondvormen te herkennen. Om het contour plaatst men contourmacro's
waarmee het produkt uit de plaat losgeponst wordt. Rier omheen wordt
een contour afgebeeld dat overal een bepaalde afstand tot het produkt
heeft. Deze afstand is de halve raambreedte. Ret is bij het nesten
(zie hoofdstuk 5.6.1.) van verschillende produkten essentieel dat er
een raamwerk blijft staan. Dit raamwerk dient voor de stevigheid van
de plaat tijdens het ponsen. Er mogen namelijk geen reststukken van
de plaat loslaten.
Ret contour om het produkt noemt men het nestingcontour. Via een dialoogprogramma wordt de informatie van het produkt in een file gezet.
Deze file verbindt men weer met het nestingcontour. Ret nestingcontour is nu dus een representant van het werkelijke produkt omdat aIle
informatie van het produkt verbonden is met dit nestingcontour. Ret
produkt is nu klaar om op de plaat geplaatst te worden.
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Ret tweede produkt is een vlak produkt. Ret invoeren hiervan gaat
sneller met een CAD-systeem, dat gespecialiseerd is op het werken in
het platte vlak, dan met een CAE-systeem. Men kan de grondvormen nu
direct oproepen uit een bibliotheek {zie afbeelding 34}.
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Na het plaatsen van de lijnmacro's is het ook hier van belang om voor
een goed nestingcontour te zorgen. In dit nestingcontour moet eveneens de halve raambreedte verwerkt zijn (zie afbeelding 35).
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Afbeelding
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Ret derde produkt is een klein produkt. Dit produkt kan men gebruiken
om de gaten te vullen die overblijven bij het nesten van grote produkten. Ook hiervoor is een correct nestingcontour vereist (zie afbeelding 36).
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5.6.1. Nesten
Het nesten van produkten op een plaat betekent het zo gunstig mogelijk positioneren van elk produkt om een zo laag mogelijk afvalpercentage te hebben. Zeker bij grote orders zijn de materiaalkosten
meer dan 50% (volgens een onderzoek van Prof. Doorschot) van de produktkosten. Elke besparing hierop kan een groot winstvoordeel zijn
voor de plaatverwerkende bedrijven. Op de conventionele manier van
programmeren is het nesten een bijna ondoenlijke, complexe en tijdrovende zaak. De voordelen die er dan uitkomen, worden teniet gedaan
door de hoge programmeerkosten. Het nesten met het CAD-systeem MAVISBADGE gebeurt met een werkelijke geometrie. Dit is vrij uniek omdat
de meeste systemen die in staat zijn te nesten een contour beschrijven door een omschreven rechthoek of cirkel. In afbeelding 37 staat
een uitwerking van het automatisch nesten van drie verschillende produkten. Deze produkten kunnen in een bepaalde orderverhouding worden
ingegeven. Tevens kan aan elk produkt een prioriteit worden meegegeven.
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In afbeelding 37 hebben de twee grotere produkten een hogere prioriteit dan het kleine produkt. Dit kleine produkt is een opvulprodukt.
Ret systeem moet dit produkt pas mee gaan nesten als er geen grote
produkten meer in de plaat kunnen. Men komt zo op een verlies percentage van 26%. Ret opgeven van de al ternatieve rotatiehoeken is erg
belangrijk. De gebruiker moet deze rotatiehoeken opgeven. Een produkt
dat na de ponsbewerking niet meer gebogen hoeft te worden, heeft een
grotere vrijheid, wat betreft de alternatieve rotatiehoek, dan een
produkt dat gebogen moet worden. Dit heeft te maken met anisotroop
gedrag van het materiaal. Deze anisotropie is afkomstig van het walsproces waarmee de platen op dikte worden gebracht. Ret bUigverlies
van een buiging met de walsrichting mee en loodrecht daarop, verschillen in grootte. Bij gebogen produkten is vaak aIleen een rotatiehoek van 1800 geoorloofd. De oplossing van afbeelding 37 is een
automatisch gegenereerde oplossing.
Indien de oplossing nog niet voldoet, kan men deze oplossing semiautomatisch verbeteren (zie afbeelding 38). Ret probleem is nu dat
een verhouding van produkten opgegeven is en dat men niet weet hoeveeI produkten er uiteindelijk uitkomen. Riervoor is in het kader van
dit afstudeerwerk een programma ontwikkeld. De functie van dit programma is het berekenen van het verliespercentage en de hoeveelheid
plaatsingen van elk produkt. Daarnaast haalt het programma informatie
uit de organisatorische data, zodat achteraf bekend is van welk produkt de resultaten afkomstig zijn.

Afbeelding 38
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De uitvoer van het programma ziet er als voIgt uit:
NESTINGUITVOER VAN PRODUKT: ORDER 90.2453-A
GEMAAKT DOOR
A.GEISLER
BIJ
CADMES
TE
EINDHOVEN
ER ZIJN 121 VERSCHIJNINGEN VAN PPROD3
ER ZIJN 24 VERSCHIJNINGEN VAN PDEELl
ER ZIJN 40 VERSCHIJNINGEN VAN PDEEL2
DE TOTALE OPPERVLAKTE = 3125000 MM 2
A

DE GEBRUIKTE OPPERVLAKTE = 2481376 MM 2
A

HET VERLIES PERCENTAGE = 20.596

%

Zie hoofdstuk 5.7.
De informatie in de tekening wordt nu automatisch geconverteerd naar
een invoerfile voor het CAM-systeem Mavis/Smash. Nu wordt het programma SMASH opgeroepen en aangegeven op welke machine di t produkt
gemaakt moet worden. In dit geval is dit een Trumpf 260 rotation met
terugtrekbare klemmen. Terugtrekbare klemmen zijn klemmen die automatisch terugtrekken zodra de ponskop in de buurt komt. Is de machine
ui tgerus t zonder terugtrekbare klemmen, dan moet men een dode zone
van ± 100 rom defini~ren waar geen ponsingen mogen plaatsvinden. Men
zou in dit geval een strook plaatmateriaal van 2.500 x 100 mm kwijt
zijn.
In afbeelding 39 staat een afbeelding van de simulatie van de bewerking op de machine. Als eerste worden de kleine objecten geponst.
Deze verzwakken de plaat het minst.
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Het ponsen van de kleine objecten.
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Afbeelding 39

Het ponsen van de grotere objecten,
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Afbeelding 40
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Afbeelding 41

In afbeelding 40 worden de grotere gaten en slobgleuven geponst. In
afbeelding 41 worden de produkten losgeponst uit de plaat.
Nadat de gebruiker akkoord gaat met de oplossing van het expertsysteem start de postprocessor op. Een postprocessor is een vertaler van
de standaardtaal binnen een CAM-systeem naar de specifieke besturingscodes van de desbetreffende machine. In het geval van het CAMsysteem Mavis/Smash is de uitvoer van het systeem een standaard APT
III-file. Deze file wordt door de postprocessor vertaald in de specifieke codes voor de Boschbesturing van de Trumpf 260 rotation. De NCfile staat beschreven in hoofdstuk 5.8.
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5.7. Tekst van bet ontwikkelde programma
$$3·1
BEGPRG/

DIALOG

$$*******
$$*******
$$*******

Dialoog programma om de hoeveelheid *****
geneste produkten.
en het materiaal-*****
gebruik, te achterhalen
*****

$$
$$
$$
$$

Declaraties
strings

STRING/ VWNAME.MACNAM,DEF
STRING/ STl,ST2.ST3,ST4,ST5,ST6.ST7,ST8,ST9.ST10.ST.SP
STRING/ TEKNAAM.TEKENAAR,DATUM.BEDRIJF.PLAATS
$$
$$

REAL/
REAL/

real

$$
$$

REAL/
$$
$$

(scalars)

NVIEWS.NGROUP, I ,Il.12.NENSEM,MACID,MACTEL
BREEDTE,LENGTE,OPPTOT,VERLIES,OPPGEB
real

(arrays)

VIEWID(l),GRPID(l).ENSID(l) ,TEL(l) ,OPP(l)
Initialisaties

STI
STRING/' •
ST2
STRING/"
ST3
STRING/"
ST4
STRING/"
ST5
STRING/"
ST6
STRING/"
ST7
STRING/"
ST8
STRING/' ,
ST9
STRING/' ,
STlO = STRING/"
SP = STRING/"
REPEAT/LAB5.I,l,10
TEL(I)=O
LAB5)CONTIN
$$
$$

Begin

program

$$
$$

haal

viewid' s

en hoeveelheid

views

en hoeveelheid

groups

REQUEST ,DRAW/VIEWS ,VIEWID,NVIEWS
$$
$$

lees

aIle views

REPEAT/LABI0, I ,1 ,NVIEWS
$$
$$
$$

lees

groupid' s

REQUEST,VIEW/GROUPS,VIEWID(I),GRPID,NGROUP
$$
$$. . . . . . . . . . . .
$$

initialisaties

in een view

IF (NGROUP.GT,l)
THEN
REPEAT/LAB20, II ,1 ,NGROUP
REQUEST ,VIEW/MACROS ,VIEWID(I) ,GRPID(Il) ,ENSID,NENSEM
IF (GRPID(Il),EQ,O)
THEN
JUMPTO/LAB20
ELSE
REPEAT/LAB40,I2,l,NENSEM
REQUEST,MACRO/NAME,ENSID(I2).MACNAM
IF (MACNAM,EQ,STl)
THEN
TEL(l)=TEL(l)+l
JUMPTO/LAB50
ELSE IF (STl,EQ,") THEN
STl=MACNAM
MACTEL=MACTEL+l
TEL(l)=TEL(l)+l
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JUMPTOjLAB50
ENDIF
IF (MACNAM,EQ,ST2)
TEL(2)=TEL(2)+1
JUMPTOjLAB50
ELSEIF (ST2,EQ," )
MACTEL=MACTEL+1
TEL(2)=TEL(2)+1
JUMPTOjLAB50
ENDIF

THEN

THEN

IF (MACNAM,EQ,ST3)
TEL(3) =TEL(3) +1
JUMPTOjLAB50
ELSEIF (ST3,EQ," )
ST3=MACNAM
MACTEL=MACTEL+1
TEL(3)=TEL(3)+1
JUMPTOjLAB50
ENDIF

THEN

IF (MACNAM,EQ,ST4)
TEL(4)=TEL(4)+1
JUMPTOjLAB50
ELSEIF (ST4,EQ,")
ST4=MACNAM
MACTEL=MACTEL+1
TEL(4)=TEL(4)+1
JUMPTOjLAB50
ENDIF

THEN

(MACNAM,EQ,ST5)
TEL(5)=TEL(5)+1
JUMPTOjLAB50
ELSEIF (ST5,EQ," )
ST5=MACNAM
MACTEL=MACTEL+1
TEL(5)=TEL(5)+1
JUMPTO/LAB50
ENDIF

THEN

IF (MACNAM,EQ,ST6)
TEL(6)=TEL(6)+1
JUMPTOjLAB50
ELSE IF (ST6,EQ,' ')
ST6=MACNAM
MACTEL=MACTEL+1
TEL(6)=TEL(6)+1
JUMPTOjLAB50
ENDIF

THEN

IF (MACNAM,EQ,ST7)
TEL(7)=TEL(7)+1
JUMPTOjLAB50
ELSE IF (ST7, EQ, ' ')
ST7=MACNAM
MACTEL=MACTEL+1
TEL(7)=TEL(7)+1
JUMPTOjLAB50
ENDIF

THEN

IF (MACNAM,EQ,ST8)
TEL(8)=TEL(8)+1
JUMPTOjLAB50
ELSEIF (ST8,EQ," )
ST8=MACNAM
MACTEL=MACTEL+1
TEL(8)=TEL(8)+1
JUMPTOjLAB50
ENDIF

THEN

(MACNAM,EQ,ST9)
TEL(9)=TEL(9)+1
JUMPTOjLAB50

THEN

IF

IF

ST2=MACNAM

THEN

THEN

THEN

THEN

THEN

THEN
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ELSEIF (ST9,EQ,")
ST9=MACNAM
MACTEL=MACTEL+1
TEL(9)=TEL(9)+1
JUMPTO/LAB50
ENDIF
IF

(MACNAM,EQ,ST10)
TEL(10)=TEL(10)+1
JUMPTO/LAB50
ELSE IF (ST10,EQ,")
ST10=MACNAM
MACTEL=MACTEL+1
TEL(10)=TEL(10)+1
JUMPTO/LAB50
ENDIF

THEN

THEN

THEN

LAB50)CONTlN
LAB40)CONTlN
ENDIF
LAB20)CONTlN
ENDIF
LAB10)CONTlN

$
$$ VRAAG

DE GEBRUIKER DE LENGTE EN BREEDTE VAN DE PLAAT
DISPLAY/'WIJS
DE LENGTE VAN DE PLAAT AAN'
INQCAD/'2:SELECT
FROM MENU' ,DEF,LENGTE
DISPLAY/'WIJS
DE BREEDTE VAN DE PLAAT AAN'
INQCAD/'2:SELECT
FROM MENU' ,DEF,BREEDTE
OPPTOT=BREEDTE*LENGTE
$$ VRAAG DE OPPERVLAKTE VAN DE CONTOUREN
IF (MACTEL, GE, 1)
THEN
ST=STRING/' GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',ST1
INQUIRE/ST,DEF,OPP(l)
IF (MACTEL,GE,2)
THEN
ST=STRING/' GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',ST2
INQUIRE/ST,DEF,OPP(2)
IF (MACTEL, GE, 3)
THEN
ST=STRING/' GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',ST3
INQUIRE/ST,DEF,OPP(3)
IF (MACTEL, GE, 4)
THEN
ST=STRING/' GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',sT4
INQUIRE/ST,DEF,OPp(4)
IF (MACTEL, GE, 5)
THEN
ST=STRING/'GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',ST5
INQUIRE/ST,DEF,OPP(5)
IF (MACTEL, GE ,6)
THEN
ST=STRING/'GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',sT6
INQUIRE/ST,DEF,OPp(6)
IF (MACTEL, GE ,7)
THEN
ST=STRING/' GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',ST7
INQUIRE/ST,DEF,OPP(7)
IF (MACTEL , GE, 8)
THEN
ST=STRING/' GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',ST8
INQUIRE/ST,DEF,OPp(8)
IF (MACTEL, GE, 9)
THEN
ST=STRING/' GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',ST9
INQUIRE/ST,DEF,OPP(9)
IF (MACTEL,GE,10)
THEN
ST=STRING/'GEEF
DE OPPERVLAKTE
VAN ',STiO
INQUIRE/ST,DEF,OPP(10)
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

$$ BEREKEN

TOTALE GEBRUIKTE OPPERVLAKTE
REPEAT/LAB60,I,1,MACTEL
OPPGEB=TEL(I)*OPP(I)+OPPGEB
LAB60)CONTlN
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AAN TE WIJZEN

...
$$ BEREKEN

VERLIES

%

VERLIES=(l-0PPGEB/OPPTOT)*100
$$ UITVOER VAN GEGEVENS
$$ HAAL GEGEVENS UIT ORGANISATORISCHE
RECALL/'NAME',TEKNAAM
RECALL/'NAM1',TEKENAAR
RECALL/'DATE',DATUM
RECALL/'CPNAME',BEDRIJF
RECALL/'CPCITY' ,PLAATS
ST=STRING/'NESTINGUITVOER
GENERATE/ST
DOOR
ST=STRING/'GEMAAKT
GENERATE/ST
ST=STRING/'BIJ
GENERATE/ST
ST=STRING/'TE
GENERATE/ST,SP,SP

DATA

VAN PRODUKT:

' ,TEKNAAM
, ,TEKENAAR
, ,BEDRIJF
, ,PLAATS

$

IF (MACTEL, GE, 1)
THEN
ST=STRING/'ER
ZIJN ',TEL(l),'
VERSCHIJNINGEN
VAN ',STl
GENERATE/ST,SP
IF (MACTEL,GE,2)
THEN
ST=STRING/' ER
ZIJN ',TEL(2),'
VERSCHIJNINGEN
VAN ',ST2
GENERATE/ST,SP
IF (MACTEL,GE,3)
THEN
ST=STRING/'ER
ZIJN ',TEL(3),'
VERSCHIJNINGEN
VAN ',ST3
GENERATE/ST,SP
IF (MACTEL, GE, 4)
THEN
ST=STRING/'ER
ZIJN ',TEL(4),'
VERSCHIJNINGEN
VAN' ,sT4
GENERATE/ST,SP
IF (MACTEL, GE, S)
THEN
ST=STRING/'ER
ZIJN ',TEL(S),'
VERSCHIJNINGEN
VAN' ,STS
GENERATE/ST,SP
IF (MACTEL, GE, 6)
THEN
ST=STRING/'ER
ZIJN ',TEL(6),'
VERSCHIJNINGEN
VAN' .sT6
GENERATE/ST,SP
IF (MACTEL,GE,7)
THEN
ST=STRING/' ER
ZIJN ',TEL(7),'
VERSCHIJNINGEN
VAN ',ST7
GENERATE/ST,SP
IF (MACTEL ,GE, 8)
THEN
ST=STRING/'ER
ZIJN ',TEL(8),'
VERSCHIJNINGEN
VAN ',ST8
GENERATE/ST,SP
IF (MACTEL, GE, 9)
THEN
ST=STRING/'ER
ZIJN ' ,TEL(9),'
VERSCHIJNINGEN
VAN ',ST9
GENERATE/ST,SP
IF (MACTEL, GE ,10)
THEN
ST=STRING/' ER
ZIJN ',TEL (10) , '
VERSCHIJNINGEN
VAN ',ST10
GENERATE/ST,SP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

$
GENERATE/SP
ST=STRING/'DE
GENERATE/ST,SP
ST=STRING/'DE
GENERATE/ST,SP
ST=STRING/' HET
GENERATE/ST,SP

TOTALE

OPPERVLAKTE

GEBRUIKTE
VERLIES

OPPERVLAKTE
PERCENTAGE

',OPPTOT,'
=

',OPPGEB,'

' , VERLIES, ,

ENDPRG
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5.8. NC-file voor de Trumpf 260 rotation
BEGTEX
TOOLS
ROND 5
ROND 4.3
ROND 4
ROND 3·5
ROND 3·2
ROND 10
ROND 9·1
ROND 8
ROND 7
ROND 15
ROND 22
SLOBGAT 5 x 3.7
RECHTHOEK 15 x 5
VIERKANT 16
RECHTHOEK 12 X 5
VIERKANT 10·5
NUMBER OF SHEETS

HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS
HAAKS

NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI
NMULTI

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

=

SHEET = 2500 x 1250 x 1.50 MAT
DATE = 18 : 10 : 1990
ENDTEX
TSHEET = 2500 x 1250 x 1.50 MAT
TDATE = 18 : 10 : 1990
TAANTAL PRODUKTEN
1
Kl00000050
Kl00000043
Kl00000040
Kl00000035
Kl00000032
Kl00000l00
Kl00000091
Kl00000080
Kl00000070
Kl00000150
Kl00000220
K400500037
K201500050
K301600160
K201200050
K301050105

STAAL

STAAL

%

(DFS,P
1
N 2
N 3
N 4
N 5
N 6
N 7
N 8
N 9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18

12500,
#MACHTYP$
U 17777
U 27777
U 37777
U 70007
U 90007
u1608400
U1700600
U1800111
G92
G71
GOl
G90
G23 L16

PLAAT)
= "260/86K"

Fl08
M61s0401
M28s
1.5

G06 x

10

Y
Y

5
130

81

M20

_I
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

G56 x 2522

y

150

y

90

1

M31S

M58
Y

M61S0010
P 4

0

MOO
y

Pl08

150

M31S2
G53
M59
G92 X 2511
Kl00000050

y

150
M06 [0,100000050,1305]
M201
M212

Klooooo043
GOl
x

480.21

X

520.21

X
X
X
X
X

y
y

M27
M25

1227·5
1207·5

y 1227·5
544.05 y 1227·73
y 1207.73
544.55 y 1170
584.05 y 1207·73
y 1227·73
714·32 y 1237·7
y 1217·7
754·32
Y 1237.7

ETC ......
ETC ......
N5325
N5326
N5327
N5328
N5329
N5330
N5331
N5332
N5333
N5334
N5335
N5336
N5337
N5338
N5339
N5340
N5341
N5342
N5343
N5344
N5345
N5346
N5347
N5348
N5349
N5350
N5351
N5352
N5353
N5354
N5355
N5356
N5357
N5358

X

278.61 Y

168.4

Y
Y

214.4
223·9

Y
Y
Y

227.75
261.43
223.89

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

206.39
146.66
131.8
75.88
14.34
5.8
70.89
126.54
158.89
158·9

X
X
X
X
X
X
X

269.11
206.61
194.4
146.3
110.61
31.11
13.61

X
X

13·22
10·3
14.35
104.95
120·33
123.24
128.61
269·11

X
X
X
X
X
X

C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E

450
11. 5
180
12·5
505
11.74
180
13·25
270
11.95
267
14
354.61
13
447.01
13·93
360
14.05

M22
M20
M22
M20
M22
M20
M22
M20
M22
M20
M22
M20
M22
M20
M22
M20
M22
M20
MOO

U 17777
U 27777
U 37777
u1608400
U1700600
M61s0401
M31S10
MOO
X 2511

Y
Y

300
150

C

0

G92
G07
M02

%

(DPS,P
12501)
N 1 (*MSG, ONDERPROGRAMMA NR. 12501)
N 2 GOl X
52·5 Y
7
N 3
Y
23
N 4
X
Y
43
32·5

C

90
8
C 180
E

82

M20
M22
M20

_I
N

N
N
N
N

5
6
7
8
9

x
X-

7

x
X

7

2·5

y
y
y-

23

7
2·5

43

E 12
C 270
E 8
C
0
E 12

M22
M20
M22
M20
M22
M20
MOO
M02

C 450

M20

N 10
N 11

N 12
%
(DFS.P
N
N
ETC
ETC

1
2

12502)
(*MSG. ONDERPROGRAMMA
GOl X
32.5
y43

NR.

12502)

.
.
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Conclusie:
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Indien men de automatisering in Nederland vanuit de praktijk bekijkt,
blijkt dat het automatiseringsniveau van de bedrijven nogal verschilt. Men kan hierin zeven niveaus onderscheiden:
1. Ben tekenpakket op een PC:
Deze oplossing wordt vaak gekozen om kennis te maken met CAD.
Deze oplossing voldoet voor eenvoudig tekenwerk (symbooltekeningen, schetsen). Het tekenproces met deze systemen verschilt
nauwelijks met het tekenproces op de tekenplank.
2. Een 2D CAD-systeem op een werkstation:
Deze oplossing is de meest geavanceerde automatisering van de
tekenplank. Het tekenproces zal sterk verschillen van het tekenproces op de tekenplank. Het grootste profijt zal men met
deze oplossing behalen indien de produkten in hoge mate standaard zijn en men over een bibliotheek van onderdelen beschikt.

3. Het CAM-systeem:
Deze oplossing wordt vaak als start oplossing gebruikt bij bedrijven waar CNC produktie van onderdelen plaats vindt. Men
dient zich te realiseren dat deze vorm van automatisering
slechts een deel van de problematiek oplost.
geori~nteerde koppeling:
Als automatisering van het teken- en produktieproces voldoet
deze oplossing. Men zal echter nooit een integratie van het
teken- en produktieproces bereiken door de geometrische koppeling.

4. Ben CAD/CAM-systeem met een geometrisch

5. Ben geintegreerd CAD/CAM-systeem:
Deze oplossing maakt een hoge integratie van het teken- en produktieproces mogelijk, met aIle voordelen vandien.

6. Ben geintegreerd CAE/CAD-systeem:
Deze oplossing is perfect voor bedrijven die aIleen een ontwerp- en tekenafdeling hebben, dus zonder eigen produktiemiddelen. Indien men weI eigen produktiemiddelen heeft, ligt het
nadeel van deze oplossing in het feit dat de informatie conventioneel (tekeningen) wordt overgedragen aan de produktie-afdeling.

7. Een geintegreerd CAE/CAD/CAM-systeem:
Deze oplossing is de enige oplossing die het ontwerp-, tekenen produktieproces volledig automatiseert. Het is met deze oplossing mogelijk een zeer hoge graad van automatisering te behalen, zoals is aangetoond in de uitwerking van een praktijkprobleem in de plaatverwerkende industrie (zie hoofdstuk 5.6.).
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Om een hoge graad van automatisering te bereiken, is aangetoond dat
aIleen het automatiseren van het complete proces, met hergebruik van
de gegenereerde informatie, een oplossing is. Men moet geen hoge verwachtingen hebben van het automatiseren van een deelproces.
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