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INLEIDING

Dit verslag is tot stand gekomen in het kader van een onderzoeksopdracht aan de Technische
Universiteit te Eindhoven, uitgevoerd door Maarten Siangen, onder begeleiding van dr. ir. F.L.M.
Delbressine en ir. J.A.W. Hijink. Deze opdracht is voortgevloeid uit een bezoek van prof. dr. ir.
A.C.H. van der Wolf en bovengenoemde personen aan de firma Siemens-Nixdorf. Deze firma
verkoopt onder meer het CAD-pakket Sigraph Design.
Het Sigraph Design software pakket is een onderdeel van het Sigraph CAD-pakket. Het is
speciaal geschikt voor zowel het ontwerpen en schetsen van aanpasbare vormen, als ook voor
simulaties en bewegingsstudies. Sigraph Design houdt rekening met de ontwerphistorie van de
diverse elementen. Onderlinge relaties worden onthouden en afhankelijke elementen veranderen
automatisch bij het aanpassen van een element van het ontwerp. Men is tevens in staat om
user-elementen te creeren, waardoor vaak voorkomende elementen maar eenmaal ontworpen
hoeven te worden. Dimensionering en positionering van de verschillende elementen kunnen
achteraf aangepast en grafisch gecontroleerd worden.
De opdracht was het software pakket Sigraph Design van de firma Siemens Nixdorf te
onderzoeken en te leren kennen. Vervolgens moest het pakket vergeleken worden met de 2D
mogelijkheden van diverse andere pakketten en dienden de voor- en nadelen van Sigraph Design
t.O.V. deze pakketten te worden vastgelegd.
In overleg met de begeleiders is gekozen voor de pakketten AutoCAD, DesignView en
Unigraphics. In de beginperiode van deze onderzoeksopdracht zijn deze pakketten bestudeerd.
Om ze daarna op een verantwoorde wijze te vergelijken, is aan de hand van reeds bestaande
checklists een nieuwe checklist opgesteld. Nadat de pakketten met deze lijst waren beoordeeld,
is een opsomming gemaakt van de sterke en zwakke punten van ieder pakket en zijn vervolgens
conclusies getrokken.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE PAKKETVERGELI..IKING

Wanneer er gesproken wordt over pakketselectie dient men dit in een breed kader te beschouwen. Een bedrijf dat beslist om een CAD-systeem aan te schaffen, zal op een gegeven moment
een bepaald CAD-systeem moeten selecteren. Daar de invoering van CAD vele veranderingen in
een bedrijf teweeg brengt, is dit een complex gebeuren, dat om een systematische aanpak
vraagt. Hierbij worden ook wei de volgende vier fasen gehanteerd (zie literatuur [7]):
- de strategische fase, waarin de top van de onderneming zich buigt over de te verwachten
problemen
- de probleemdefinierende fase, waarin de eisen voor het CAD-systeem worden vastgelegd
- de selectiefase, waarin een keuze wordt gemaakt uit de verschillende systemen aan de hand
van het eisenpakket
- de implementatiefase, waarin het systeem in de onderneming wordt ingepast.
De pakketselectie vindt plaats in de selectiefase. De selectiefase kan worden onderverdeeld in
twee delen:
- de technische systeemspecificatie
- de systeemselectie

1.1 Technische systeemspecificatie
Er moet worden vastgesteld, of er voor een centrale computerafdeling wordt gekozen, of dat de
computers decentraal worden ge"installeerd. Vervolgens moet globaal worden vastgesteld aan
welke eisen de computerhardware moet voldoen. Ten derde moet een specificatie van de
software worden opgesteld. De vraag die vaak naar voren komt is: moet ons bedrijf investeren
in een PC-systeem of in een (veel duurder) minicomputer georienteerd systeem?
Hieronder volgen enkele voor- en nadelen van een PC-systeem:
Voordelen:
- PC-systeem is veel goedkoper
- PC-systeem is zinvol in te zetten bij een betrekkelijk eenvoudige toepassing
- PC-systeem is ook zinvol in te zetten indien een bedrijf ervaring op wil doen met het verschijnsel CAD. Ais men later beslist om over te stappen op een definitief systeem, is de PC-configuratie nog uitstekend inzetbaar voor andere doeleinden.
Nadelen:
- Over het algemeen presteren goedkopere systemen ook minder
- PC-systemen hebben een klein beeldscherm met veelal mindere resolutie
- De investeringen in hard- en software vormen maar een gedeelte van de totale investeringskosten
- Een PC-systeem is vaak te beperkt in zijn mogelijkheden om voor een goede CAD-CAM
koppeling zorg te dragen.

1.2 Systeemselectie
De eerste vraag die men dient te stellen is: "koop ik de software of maak ik het zelf (of laat ik
het maken)?"
Het is erg verleidelijk om standaard software te kopen. Het is namelijk in verhouding veel
goedkoper, sneller te leveren en het bevat geen kinderziektes meer, omdat het al een tijdje op
de markt is. Maar in de praktijk hoort men toch vaak klachten: het programma doet niet wat het
doen moet, het past niet goed op mijn systeem, het kan niet worden aangepast, we krijgen de
medewerkers niet gemotiveerd, etc. Na hier goed over nagedacht te hebben moet er eventueel
een pakket worden geselecteerd.
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Hier voigt een mogelijke werkwijze.
Ten eerste dient men de minimaIe eisen, waaraan een systeem absoluut moet voldoen, te
formuleren. Hiermee vallen al een groot aantal pakketten af en is het totaal aantal pakketten,
dat eventueel in aanmerking komt, te overzien.
Om nu de overgebleven pakketten te vergelijken is het aan te raden om, als het even kan, met
de verschillende leveranciers, een vooraf opgestelde vragenlijst in te vullen. Zo'n vragenlijst kan
ieder bedrijf zelf opstellen aan de hand van verschillende in de praktijk beproefde checklists.
Niet aile punten zijn daarbij even belangrijk en men kan dan ook aan elk aspect een weegfactor
toekennen. Die factor geeft dan de relatieve importantie aan. Het toekennen van een weegfactor is uiteraard een subjectieve aangelegenheid, evenals de totale beoordeling, maar zo is er
toch een redelijke vergelijking te maken tussen de verschillende pakketten.
Men moet proberen om na het vergelijken van de verschillende systemen te komen tot twee
potentiele systemen, die nader zullen moeten worden onderzocht. Een geschikte methode is een
praktijktest uit te voeren, waarbij ieder systeem op belangrjjk geachte aspecten wordt beoordeeld (de zgn. benchmark).
Deze benchmark is minder gedetailleerd dan de technische specificatie, maar is diepgaander
t.a.v. enkele relevante aspecten.
In dit verslag wordt echter niet geheel volgens voorgaande werkwijze te werk gegaan. Dit heeft
meerdere redenen. Ten eerste is het niet de bedoeling dat het voor de TUE beste CAD-pakket
wordt gevonden, maar dat een aantal van die pakketten met elkaar vergeleken worden.
Hierdoor valt de eerste selectiefase (met de minimale eisenl al af. Ten tweede dient zo'n
officiele selectie te gebeuren binnen een goed uitgebalanceerd samengesteld team en niet door
een student aileen. Er is slechts een pakketvergelijking nodig waarbij de vier pakketten aan de
hand van een zorgvuldig opgestelde lijst met elkaar vergeleken moeten worden.
De vier pakketten AutoCAD, DesignView, Sigraph Design en Unigraphics zijn vergeleken op de
punten, die in de onderstaande, door de auteur opgestelde, lijst vermeld zijn. Aan het opstellen
van deze lijst is een uitgebreid literatuuronderzoek naar bestaande "checklists" vooraf gegaan.
Aan de hand van de gevonden lijsten (zie hiervoor literatuuropgave) zijn de meest voorkomende
aspecten verder onder de loep genomen. Ais leidraad is gekozen voor de Iijst van ir. E.A. Kaas
en dr.ir. M.J.L. Stakenborg, vermeld in "CAD/CAM/CAE in de werktuigbouw", blz.118
(Iiteratuur (8)). Hier zijn de voor dit onderzoek minder belangrijk geachte aspecten weggelaten
en elders gevonden interessante aspecten toegevoegd. Op deze wijze is een lijst ontstaan,
waarin de belangrijkste aandachtspunten zijn vermeld voor het vergelijken van Sigraph Design
met de andere pakketten. Uiteraard zijn niet aile factoren even belangrijk en daar wordt later bij
de beoordeling ook rekening mee gehouden. Men dient wei te bedenken, dat Sigraph Design
een 2-dimensionaal pakket is, waardoor er niet op 3-dimensionale functies zal worden beoordeeld. Een 3-dimensionaal pakket als Unigraphics wordt daarmee tekort gedaan, maar het
pakket Sigraph Design staat centraal, dus daar moet men van uitgaan.
De Iijst met aandachtspunten voor pakketselectie, die hierna gegeven wordt, is zeer uitgebreid
en om enig overzicht te verkrijgen, zijn de verschillende factoren in zes groepen gerangschikt.
Deze groepen zijn:
1 Aigemene gegevens
2 Aigemene werkbaarheid
3 Aigemene tekenfuncties
4 Geometrische tekenfuncties
5 Geometrische manipulatiefuncties
6 Functies voor tekeningafwerking
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In de bijlagen is een volledig overzicht gegeven, met voor elk pakket een uitgebreide beschrijving van de functies, die in de checklist vermeld zijn. Aan de hand van deze beschrijvingen
wordt in het volgende hoofdstuk Sigraph Design vergeleken met de andere pakketten.

1.3 Aandachtspunten pakketselectie
1 Aigemene gegevens
- Pakket

-

naam
beschikbare versie
naam leverancier
sinds wanneer operationeel
hoeveel diskruimte nodig
kosten

- Hardware-afhankelijkheid
- kan software zonder hardware worden aangeschaft
- welk operating system
- keuze randapparatuur vrij
- Specifieke kenmerken van het pakket
- wat zijn de specifieke kenmerken
- waarvoor is het pakket bedoeld
- grove omschrijving pakket
2 Aigemene werkbaarheid
- User interface

-

verschil beginner/ervaren gebruiker
overzichtelijkheid menu
menustructuur makkelijk aan te leren
mogelijkheden menupresentatie
ruimte voor tekening
zijn commando's verkort in te geven

- Documentatie

-

worden manuals standaard bijgeleverd
zijn manuals regelmatig up-to-date
in welke taal geschreven
welke onderwerpen gedocumenteerd

- Modulaire opbouw van het pakket
- extra technische berekeningen mogelijk
- extra werktuigbouwkundige applicaties mogelijk
- extra NC-programmering modules mogelijk
- wat zijn verdere opbouwmogelijkheden
- Historiek

- kan historiek tekening worden opgevraagd
- hoe wordt historiek bijgehouden

- Eenheden

- welke verschillende eenheden
- achteraf te veranderen

- Helpfuncties

- zijn er on-line helpfuncties aanwezig

- Responstijd

- verhouding informatie/responstijd
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- Opslaan

- wordt oude tekening automatisch bewaard
- beveiliging tegen storingen

- Aantal karakters

- voldoende karakters gereserveerd voor aanduiding tekening

- Lijnsoorten

•

- Tablet

- aansluitmogelijkheden tablet

aantal
type
dikte
kleur

3 Aigemene tekenfuncties
- Multiple viewports

- hoeveel windows gelijktijdig op scherm
- kan detail erbij en is die ook actief
- zijn aile functies in aile windows actief

• Construktiemogelijkheden
• werken met construktielijnen mogelijk
- construktielijnen in een handeling weg
- grid-mogelijkheden
- mogelijkheden coordinateninvoer
- Zoommogelijkheden

- welke mogelijkheden (factor/kader)

- Lagentechniek

•
•

- Schaalfuncties

- verschillende schalen mogelijk in een tekening
- kan schaal worden aangepast en worden dan tekst en maatvoering meeverschaald
- moet maat tekening vooraf gekozen worden
- zijn standaardmaten te kiezen bij printen of plotten

- Snapfunctie

- welke mogelijkheden
- tolerantie instelbaar

- Groepsstructuur

• welke mogelijkheden aanwezig

- Blanking

- kunnen entiteiten worden gedeactiveerd

- Undo

- mogelijkheid aanwezig

- Redraw

- mogelijkheid aanwezig

aantal lagen
onafhankelijk te kopieren/wissen e.d.
overzicht aile lagen te verkrijgen
willekeurig aantal lagen te nemen
hoeveel karakters gereserveerd voor naam

4 Geometrische tekenfuncties
- Punt

- welke puntdefinities aanwezig
- welke gegevens opvraagbaar
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- Lijn

- welke Iijndefinities aanwezig
- welke gegevens opvraagbaar

- Cirkel

- welke cirkeldefinities aanwezig
- welke gegevens opvraagbaar

- 800g

- welke boogdefinities aanwezig

- 8asisvormen

- welke basisvormen aanwezig

- Afronden

- mogelijkheden van afranden en trimmen

- Symbolen

-

standaardsymbolen aanwezig
symbolen zelf te definieren
aantal gereserveerde karakters
in iedere tekening op te raepen

- Parametrisch ontwerpen
- is die mogelijkheid aanwezig
- handmatig of self generating
- mogelijk om onderling afhankelijke parameters te definieren
(bijv A = 2*8)
- maximaal aantal parameters per element
- maximaal te definieren elementen
- parameters in menu onder te brengen

5 Geometrische manipulatiefuncties
- Selecteren van entiteiten
- hoe worden elementen geselecteerd
- hoe zijn geselecteerde elementen herkenbaar
- Kopieren

- op welke manieren

- Verplaatsen

- op welke manieren

- Roteren

- op welke manieren

- Spiegelen

- op welke manieren

- Verschalen

- ook in x-richting en y-richting, onafhankelijk van elkaar

- Wijzigen van attributen
- welke mogelijkheden
- Verwijderen

- op welke manieren:

-

enkelvoudig
lagen
groepen
tekening
omkadering

- Relaties tussen elementen
- in hoeverre doorgevoerd
- wat gebeurt er bij veranderingen van het ontwerp
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6 Functies vaar tekeningafwerking
- Bemating

-

welke mogelijkheden voor plaatsen maatlijnen
welke mogelijkheden voor plaatsen maatpjjlen
welke mogelijkheden voor plaatsen maatgetal
welke mogelijkheden voor bematen cirkels en cirkelbogen
wordt bemating aangepast bij verschalen
wordt bij spiegel en maattekst aangepast
zijn plaats- en vormtoleranties als standaardsymbolen aanwezig
zijn ze in te stellen

- Arcering

-

snelheid
gebruikersgemak
moet gehele contour worden opgegeven
aantal verschillende patronen
maximaal aantal te definieren patronen
hellingshoek varia bel
afstand lijnen variabel
aanpassing arceerpatroon bij aangrenzende gebieden
wordt tekst e.d. uitgesloten

- Tekst

- hoe is de tekst te plaatsen
- makkelijk aan te passen
- is karakterset aanwezig

- Stuklijstgeneratie

- mogelijkheid aanwezig

- Stuknummeraanduiding
- mogelijkheid aanwezig
- aanduidingslijnen automatisch gegenereerd
- stuknummers automatisch op lijn
- identieke elementen zelfde nummer
- Coordinatentabellen

- mogelijkheid aanwezig
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HOOFDSTUK 2: VERGELlJKING VAN DE PAKKETTEN
2.1 Beoordeling
Hieronder en op de volgende pagina voigt een tabel. Hierbij is voor ieder pakket met een woord
de desbetreffende functie beschreven. Er kan een keuze gemaakt worden uit de waardering zeer
goed, goed, redelijk, matig, slecht en zeer slecht. Wanneer een functie bestaat uit meerdere
subfuncties, is steeds voor een gemiddelde gekozen. Voor de details wordt verwezen naar de
bijlagen.

AANDACHTSPUNT

AutoCAD

DesignView

Sigraph
Design

Unigraphics

User interface

redelijk

goed

goed

redelijk

Documentatie

goed

redelijk

goed

goed

Modulaire opbouw

redelijk

slecht

goed

goed

Historiek

goed

slecht

zeer goed

slecht

Eenheden

goed

goed

goed

goed

Helpfuncties

goed

goed

goed

slecht

Responstijd

redelijk

slecht

goed

redelijk

Opslaan

goed

redelijk

zeer goed

redelijk

Aantal karakters

redelijk

redelijk

goed

goed

Lijnsoorten

goed

goed

goed

zeer goed

Tablet

goed

slecht

slecht

redelijk

Aigemene werkbaarheid

REDELlJKI
GOED

REDELlJK

GOED

REDELlJKI
GOED

Multiple Viewports

goed

slecht

redelijk

zeer goed

Construktiemogelijkheden

goed

zeer goed

goed

goed

Zoommogelijkheden

goed

goed

goed

goed

Lagentechniek

zeer goed

redelijk

zeer goed

zeer goed

Schaalfuncties

slecht

slecht

goed

goed

Snapfunctie

zeer goed

goed

goed

redelijk

Groepsstructuur

zeer goed

redelijk

goed

goed

Blanking

slecht

slecht

slecht

goed

Undo

goed

goed

zeer goed

redelijk

Redraw

goed

goed

goed

goed

Aigemene tekenfuncties

GOED

REDELlJK

GOED

GOED
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AANDACHTSPUNT

AutoCAD

DesignView

Sigraph
Design

Unigraphics

Puntdefinities

goed

matig

zeer goed

zeer goed

lijndefinities

matig

redelijk

zeer goed

zeer goed

Cirkeldefinities

goed

matig

zeer goed

zeer goed

Boogdefinities

goed

matig

goed

zeer goed

Basisvormen

goed

slecht

goed

zeer goed

Afronden

goed

goed

goed

zeer goed

Symbolen

slecht

slecht

goed

goed

Parametrisch ontwerpen

slecht

zeer goed

zeer goed

slecht

Geometrische
tekenfuncties

REDEI.IJK

REDELlJK

GOEDI
lEER GOED

GOEDI
lEER
GOED

Selecteren van entiteiten

goed

goed

goed

zeer goed

Kopieren

goed

slecht

goed

goed

Verplaatsen

goed

redelijk

goed

goed

Roteren

goed

slecht

goed

zeer goed

Spiegelen

goed

slecht

goed

goed

Verschalen

goed

goed

goed

goed

Wijzigen van attributen

goed

redelijkgoed

zeer goed

goed

Verwjjderen

redelijk

redelijk

goed

zeer goed

Relaties tussen elementen

slecht

zeer goed

zeer goed

slecht

Geometrische
manipulatiefuncties

REDELlJKI
GOED

REDELlJK

GOEDI
lEER GOED

GOED

Bemating

goed

redelijkgoed

goed

zeer goed

Arcering

redelijk

matig

redelijk

goed

Tekst

goed

goed

goed

zeer goed

Stuklijstgeneratie

slecht

slecht

slecht

goed

Stuknummeraanduiding

slecht

slecht

slecht

goed

Coordinatentabellen

goed

slecht

zeer goed

goed

Functies veer tekeningafwerking

REDELI..IKI
GOED

MATIGI
REDELlJK

GOED

GOEDI
lEER
GOED
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Voorgaande tabel is voor de hoofdpunten hieronder nog eens samengevat:

AutoCAD

DesignView

Sigraph
Design

Unigraphics

Aigemene werkbaarheid

redelijkl
goed

redelijk

goed

redelijkl
goed

Aigemene tekenfuncties

goed

redelijk

goed

goed

Geometrische
tekenfuncties

redelijk

redelijk

goedl
zeer goed

goedl
zeer goed

Geometrische
manipulatiefuncties

redelijkl
goed

redelijk

goedl
zeer goed

goed

Functies voor
tekeningafwerking

redelijkl
goed

matigl
redelijk

goed

goedl
zeer goed

TOTAAL

redelijkl
goed

redelijk

goedl
zeer goed

goedl
zeer goed

2.2 Verklaring van de beoordeling
Algemene werkbaarheid
Sigraph Design scoort grotendeels goed. Het bijhouden van de historiek en het opslaan van
gegevens gaat zelfs zeer goed. Aileen het niet kunnen aansluiten van een tablet wordt als een
gemis ervaren. De eindwaardering is dan ook goed.
AutoCAD scoort op aile onderdelen redelijk of goed. Hierdoor komt de eindwaardering ook op
redelijk tot goed.
DesignView scoort slechter: vooral op onderdelen als modulaire opbouw, bijhouden van
historiek en de responstijd blijft het achter. De waardering komt op redelijk.
Unigraphics doet het iets minder dan Sigraph Design. Er zijn geen on-line helpfuncties aanwezig,
de historiek wordt niet bijgehouden en er dient regelmatig "gesaved" te worden. Wei is het
mogelijk om een tablet aan te sluiten. De waardering komt in totaal neer op redelijk tot goed.
Algemene tekenfuncties
Sigraph Design scoort goed. Vooral de lagentechniek en de undo-optie zijn uitstekend. Het enige
minpunt is dat de mogelijkheid om entiteiten te deactiveren, het zogenaamde blanking, niet
aanwezig is.
AutoCAD doet het eveneens goed. Uitschieters zijn de lagentechniek, de snapfunctie en het
werken met groepen. Slechter zijn de schaalfuncties en eveneens is de mogelijkheid blanking
niet aanwezig.
DesignView komt weer iets slechter uit de bus. Het heeft zeer goede construktiemogelijkheden,
maar het werken met meerdere views, schaalfuncties en blanking, is niet mogelijk. Daarom
scoort DesignView op dit punt in totaal redelijk.
Unigraphics tenslotte doet het eveneens goed. Vooral het werken met verschillende views en
lagen gaat zeer goed. Ook is blanking aanwezig. Het nadeel is echter dat de snap- en undofunctie minder geavanceerd zijn.
Geometrische tekenfuncties
Sigraph Design scoort goed tot zeer goed op dit punt. Vooral de vele punt-, lijn- en
cirkeldefinities en de mogelijkheid om zeer goed parametrisch te ontwerpen, zorgen voor een
goede beoordeling.
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AutoCAD scoort op dit punt beduidend minder, er zijn vooral minder lijndefinities en het is niet
mogelijk om standaard symbolen te gebruiken en om parametrisch te ontwerpen. De
totaalwaardering komt op redelijk.
Ook DesignView komt als redelijk uit de bus. Het heeft duidelijk de minste definities voor
punten, lijnen, cirkels en bogen en ook zijn er weinig basisvormen of symbolen te gebruiken,
maar het is wei mogelijk om parametrisch te ontwerpen en dat maakt hier veeI goed.
Unigraphics scoort hier bijna overal zeer goed. Het is echter niet mogelijk om parametrisch te
ontwerpen, het enige nadeel op dit punt t.o.v. Sigraph Design. De totaalwaardering komt hier
op goed tot zeer goed.
Geometrische manipulatiefuncties
Sigraph Design scoort hier duidelijk als beste. Vooral het wijzigen van attributen gaat zeer goed.
Ook de relaties tussen de elementen is zeer ver doorgevoerd. Dit is namelijk het grote pluspunt
van dit pakket. Door alles goed te definieren blijft het ontwerp in orde bij het veranderen van
bijvoorbeeld de plaats van een punt. Dit is erg handig en daarom scoort Sigraph Design op dit
punt in totaal als beste, namelijk goed tot zeer goed.
AutoCAD doet het redelijk tot goed. Aile functies zijn goed, aileen onthoudt het de relaties
tussen de elementen niet, waardoor het veranderen iets moeizamer gaat dan bij Sigraph Design.
DesignView doet het redelijk. Functies als kopieren, spiegelen en roteren zijn niet aanwezig,
maar wei is het mogelijk om zeer goed de attributen te wijzigen. Het onthoudt ook de relaties
tussen de elementen.
Unigraphics doet het op dit punt ook weer goed. Vooral het selecteren en verwijderen van
elementen gaat uitstekend m.b.v. het "Class selection menu". Het enige nadeel is ook hier weer
het niet kunnen onthouden van de relaties tussen de elementen.
Functies voor tekeningafwerking
Sigraph Design scoort hier goed. Het is niet mogelijk om een stuklijst te genereren en om
stuknummers te plaatsen, maar wei om coordinatentabellen te produceren.
AutoCAD doet het redelijk tot goed. Het kan ongeveer hetzelfde als Sigraph Design, aileen het
maken van coordinatentabellen is niet mogelijk. In plaats daarvan is het wei mogelijk de
coordinaten van een punt op te vragen.
DesignView scoort weer minder: matig tot redelijk. Het heeft minder mogelijkheden bij het
bematen en ook de arceerfunctie is minder uitgebreid. Het is ook niet mogelijk om stuknummers
te plaatsen en stuklijsten en coordinatentabellen te genereren.
Unigraphics komt hier duidelijk als beste uit de bus. Vooral de bematingsmogelijkheden,
arceringsmogelijkheden en de mogelijkheden voor het plaatsen van de tekst zijn beter dan bij de
andere pakketten. Tevens is het mogelijk om coordinatentabellen te genereren. De score wordt
hiermee goed tot zeer goed.
Totale waardering van bovenstaande functies
Sigraph Design en Unigraphics komen beide als goed tot zeer goed uit de bus, AutoCAD als
redelijk tot goed en DesignView als redelijk.

2.3 Totale vergelijking
In de totale vergelijking heb ik niet aileen de bovenstaande waarderingen, maar ook de
algemene gegevens van de pakketten (zie bijlagen) meegenomen.
Zoals reeds eerder opgemerkt, komen zowel Sigraph Design als Unigraphics als goed tot zeer
goed uit de bus bij de beoordeling op de gekozen functies. Het feit dat Sigraph Design goed tot
zeer goed scoort, is als voigt te verklaren. Het pakket is vergeleken met andere pakketten
m.b.v. een checklist, opgesteld aan de hand van functies, die bij Sigraph Design aanwezig zijn.
Daarna is bij andere pakketten bekeken of deze functies eveneens aanwezig zijn. Op deze
manier is bekeken of Sigraph Design iets wezenlijk anders of extra's te bieden heeft t.O.v.
andere CAD-pakketten. Het is daarom logisch dat Sigraph Design goed uit de test tevoorschijn
komt. Het parametrisch ontwerpen, de geavanceerde undo-optie en de vele tekenfuncties zijn
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zeer goed in het gebruik. Maar het sterke punt van dit pakket, ook t.o. v. andere pakketten, is
het onthouden van de onderlinge relaties tussen de verschillende elementen. Hierdoor is het zeer
eenvoudig om later een ontwerp nog aan te passen en het te testen. Voor dit pakket moet het
bedrag van fl 24.000,- worden neergeteld en daar het niet op een PC kan draaien, dient tevens
een workstation aangeschaft te worden.
Ook Unigraphics scoort goed tot zeer goed. Het is op aile fronten steeds goed en bjjna aile
functies, die in de checklist voorkomen, zijn aanwezig in dit grote pakket. Vooral op het gebied
van tekenfuncties en tekeningafwerking is dit pakket zeer goed. Aileen het parametrisch
ontwerpen is niet mogelijk en ook onthoudt het de relaties tussen de verschillende elementen
niet. Unigraphics is veruit het grootste pakket (3D) met de meeste mogelijkheden. Daarom komt
het uit deze test, ondanks het bovengenoemde gemis, goed uit de bus. Maar ook voor dit
pakket geldt, dat het niet op een PC draait, maar op een workstation. Er dient eveneens veel
geld voor betaald te worden: zo'n fl 20.000,- voor de basisuitvoering.
De resultaten van AutoCAD zijn wat minder, maar het scoort toch nog redelijk tot goed. Het is
qua mogelijkheden vergelijkbaar met Unigraphics. Het is ook een groot 3D pakket, maar de
functies zijn wat minder uitgebreid. Daar tegenover staat, dat AutoCAD wei op een goedkoper
PC-systeem draait, en ook de prijs is een stuk lager: fl 10.000,-. Voor de helft van de prijs heeft
men een pakket, dat weliswaar iets minder mogelijkheden heeft, maar waarbij toch vrijwel aile
functies aanwezig zijn.
DesignView tenslotte komt hier als slechtste CAD-pakket naar voren. Dit is ook logisch, want
DesignView is geen echt CAD-pakket, maar het moet gezien worden als een complement
daarvan. Men kan er eenvoudige ontwerpen mee maken en dan m.b.v. de sterke punten van het
pakket (relaties tussen elementen, uitvoeren van berekeningen etc.) het ontwerp doorrekenen
en optimaliseren. Hiervoor dienen enkele basisfuncties aanwezig te zijn en die zijn dan ook
aanwezig. Na dit optimaliseren kan men de gevonden geometrie invoeren in een echt CADsysteem en daar verder afwerken. Hiervoor is DesignView eigenlijk ontwikkeld en het is dan ook
niet helemaal eerlijk om het hier op andere functies te beoordelen. Ondanks dat komt het nog
als redelijk uit de bus en een bijkomend voordeel is dat het draait op een goedkope PC,
uitgevoerd met Windows. Ook de prijs is aangenaam: fl 1.500,-. Dit is, vergeleken met de
andere pakketten, niet veel en als complement van een ander CAD-pakket best aantrekkelijk.
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CONCLUSIE EN AANBEVEUNGEN

Na het testen van de vier pakketten Sigraph Design, AutoCAD, DesignView en Unigraphics
m.b.v. de opgestelde checklist, kan het volgende geconcludeerd worden.
Sigraph Design is een goed CAD-pakket. Het bevat vele functies en vooral het onthouden van
de relaties tussen de elementen is iets wat de meeste andere pakketten niet kunnen. Daar
tegenover staat, dat het een relatief dure zaak is om het pakket aan te schaffen. Het pakket zelf
kost namelijk fl 24.000,- en tevens dient er een workstation aangeschaft te worden.
Hetzelfde geldt voor Unigraphics. Dit pakket is erg groot en heeft veel mogelijkheden, maar het
heeft een duur workstation nodig en ook de prijs van het pakket is hoog.
AutoCAD daarentegen is veeI goedkoper en draait op een PC die veel goedkoper is dan een
workstation. De keerzijde hiervan is natuurlijk, dat het pakket minder functies heeft. Dit blijft
echter binnen de perken, want in totaal scoort AutoCAD redelijk tot goed.
DesignView komt als CAD-pakket als slechtste uit de bus: het scoort redelijk. Dit is niet eens zo
onverdienstelijk, als men in acht neemt, dat het niet als CAD-pakket, maar als complement
daarvan bedoeld is. Het draait op een PC en ook de prijs valt in het niet t.O.V. de andere
pakketten.
Er zijn voor een bedrijf, dat een CAD-systeem wil aanschaffen, twee mogelijkheden aanwezig.
Het kiest of een pakket, dat veel kan, zoals Sigraph Design en Unigraphics, en betaalt daar dan
ook veel geld voor, of het stelt zich tevreden met een wat goedkoper pakket zoals AutoCAD.
Het kiezen van deze goedkoopste oplossing is vooral bedrijven die beginnen met CAD aan te
raden. Het is niet verstandig om meteen veel geld uit te geven aan een bepaald pakket en dan
(vaak) tot de conclusie te komen, dat het pakket niet aan de verwachtingen voldoet. Het is
verstandiger om minder geld uit te geven en aan CAD te wennen en te ondervinden, wat er
nodig is voor het eigen bedrijf. Ais blijkt dat het goedkopere pakket niet voldoet en dat er een
duurder pakket is, dat wei geschikt is, kan daarop altijd worden overgestapt. De relatief kleine
investering, die al gedaan was, is dan in het algemeen niet meer zo'n probleem, daar een PC
ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Een duurder pakket moet gekozen worden,
aileen na een uiterst zorgvuldige evaluatie van de behoeften van het eigen bedrijf. Hiervoor zal
elk bedrijf een eigen checklist op moeten stellen en kan er voor ieder bedrijf een ander pakket
als beste uit de bus komen.
Naar mijn mening zou een combinatie van AutoCAD en DesignView op een relatief goedkope
PC, in veel gevallen het meest geschikt zijn. Met DesignView kan men de gebreken van
AutoCAD (relaties tussen elementen , optimalisering etc.) opvangen. Na het ontwerp
geoptimaliseerd te hebben, is het in te lezen in AutoCAD, waarna het verder uitgedetailleerd kan
worden. Op deze manier heeft men een unieke en volledige combinatie, die niet onder hoeft te
doen voor de duurdere pakketten in deze vergelijking. Een PC met AutoCAD en DesignView is
aan te schaffen voor zo'n fl 20.000,-, een bedrag waarvoor maar net een pakket als
Unigraphics of Sigraph Design gekocht kan worden. Daarnaast moet men dan echter nog wei
een zelfde bedrag besteden aan een workstation, waarop deze laatste pakketten draaien. Tot
het aanschaffen van deze duurdere, uitgebreide pakketten, moet dan ook pas worden
overgegaan, indien men er zeker van is, dat zij volledig voorzien in de behoeften van het bedrijf.

15

L1TERATUURLlJST

11]

Handleiding Sigraph Design

12]

Handleiding Unigraphics

{3]

Handleiding Demo-versie DesignView

14]

Inside AutoCAD 10

15]

AutoCAD Reference Guide 10

16]

Catalogus Siemens Nixdorf; Nov '90

17]

Invoering van CAD; ir. H.P. van Ekelenburg; Stam Tijdschriften; 1989

18]

CAD/CAM/CAE in de werktuigbouw; ir. E.A. Kaas en dr. ir. M.J.L. Stakenborg;
Kluwer Technische Boeken B.V.; 1990

19]

CAD in Nederland; ir. E.A. Kaas; Stichting CAD/CAM/CAE Educatie; 1992

+

11; D. Raker en H. Rice; New Riders Publishing; 1990

+

11; New Riders Publishing; 1991

[10] CAD/CAM-Compass; Prof. Dr.-Ing. U. Baatz; 1987
[11] Verfahren zur Auswahl und Evaluierung von CAD-Systemen; L.A. Messina; 1988

Artikelen:

[12] Checklist bij aanschaf software pakketten; T. Vlastuin
[13] Software kopen; Geert Visker en Rene Wolfsen; KenE; maart '87
[14] Beoordeling van pakketten; Het Drieluik - Organisatie - Informatieverzorging - Administratieve Organisatie, deel A
[15] Het gebruik van CAD-systemen in Nederlandse bedrijven;
ir. E.A. Kaas; De Constructeur, dec '91
[16] Nieuwe versie ontwerppakket DesignView; De Constructeur, jan '91
[17] Computervision levert DesignView; De Constructeur, aug '91
[18] Applidata introduceert DesignView; De Constructeur, dec '91

16

BI..lLAGE I: AUTOCAD

1 Aigemene gegevens
Pakket: naam:
versie:
leverancier:
operationeel:
diskruimte:
kosten:

AutoCAD
release 10 (1988)
Autodesk
sinds 1982
± 4 MB
fI9.250,-

Hardware-afhankelijkheid
De software kan zonder hardware worden aangeschaft. Het programma draait onder het MSDos, OS/2 en Unix operating system. Er is nodig een PC-systeem (voor Unix een workstation),
bestaande uit een processor en coprocessor, toetsenbord, muis en een beeldscherm. De keuze
van de verdere randapparatuur is vrij.
Specifieke kenmerken van het pakket
Het standaard AutoCAD software pakket is in eerste instantie bedoeld voor het maken van
bouwkundige tekeningen. Het bevat vele functies, die vooral het bouwkundige ontwerpproces
vergemakkelijken, zoals het werken met blokken, schalen, maatinschrijving etc. Natuurlijk is het
pakket ook goed te gebruiken voor werktuigbouwkundige problemen. Ook zijn extra modules te
verkrijgen, om geheel op een bepaald vakgebied toegerust te zijn.
2 AJgemene werkbaarheid
User interface
Voor de beginnende gebruiker is het moeilijk om de weg te vinden in dit complexe programma.
Men moet goed weten waar aile commando's te vinden zijn. Voor een ervaren gebruiker
daarentegen, is de mogelijkheid om commando's verkort in te geven erg plezierig en snel. Het
menu is onderverdeeld in rubrieken, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in commando's.
Toch is het af en toe even zoeken voor men een bepaald commando heeft gevonden, omdat het
niet altijd even logisch geplaatst is. Het is daarom handig om een lijst met aile commando's
naast de computer te hebben liggen. Met veel oefenen leert men het menu vanzelf kennen. De
volgende vormen van menupresentatie zijn aanwezig:
- pull-down menu
- scherm menu
- dialoogbox (voor de settings)
- iconen menu (voor bepaalde keuzes)
- tablet menu
- button menu
-"7" intypen, dan voigt een lijst met aile commando's, die zijn in te geven m.b.v. het
toetsenbord.
Hoewel een PC een klein beeldscherm heeft, is er veeI ruimte over voor de tekening (± 75 %
van het totale scherm). Het schermmenu staat op een klein gedeelte aan de rechterkant en het
pull-down menu wordt pas actief als men de bovenkant van de tekening aanraakt. Hierdoor gaat
er maar weinig ruimte verloren.
Documentatie
Omdat AutoCAD een bekend programma is, is er veeI documentatie te verkrijgen. Hierdoor
wordt de informatie up-to-date gehouden. De documentatie is te verkrijgen in allerlei talen,
waarbij aile onderwerpen (afhankelijk van de documentatie) gedocumenteerd kunnen zijn.
Modulaire opbouw van het pakket
Men kan kiezen uit Advanced Drafting Extensions 1,2 en 3. Verder is het mogelijk om
werktuigbouwkundige of elektro-technische modules toe te voegen. Maar het is en blijft een

I- 1

standaard pakket.
Historiek
De historiek van de tekening wordt bijgehouden vanaf de laatste keer dat de tekening is
ingelezen en men is gaan werken. Het is mogelijk om aile commando's die ingegeven zijn, nog
eens te bekijken of uit te printen. Sluit men de tekening af, dan is men die informatie ook kwijt.
Eenheden
De volgende eenheden zijn te gebruiken: feet en inches, meters en millimeters.
Helpfuncties
On-line helpfuncties zijn aanwezig. Ze zijn te verkrijgen door het ingeven van het commando
help.
Responstijd
De responstijd is kort, maar neemt toe bij toenemende hoeveelheid informatie.
Opslaan
De tekening moet regelmatig "gesaved" worden, om bij eventuele storingen geen informatie
kwijt te raken. Met de commando's save en end kan men de tekening bewaren, waarbij men
bij de eerste in het programma blijft en bij de laatste niet.
Aantal karakters
Het is bij MS-Dos mogelijk om 8 karakters te gebruiken bij het geven van een naam aan de
tekening.
Lijnsoorten
Er zijn negen typen lijnsoorten te gebruiken: dashed, hidden, center, phantom, dot, dashdot,
border, divide en continuous. Hierbij zijn zeven verschillende kleuren te gebruiken: rood, geel,
groen, cyaan, blauw, magenta en wit.
Tablet
Het is mogelijk om een tablet aan te sluiten.
3 Algemene tekenfuncties
Multiple viewports
Er zijn met MS-Dos vier windows gelijktijdig op het scherm te krijgen, met Unix e.a. zijn dat er
zestien. Er is slechts een window tegelijk actief en daarin zijn aile functies te gebruiken.
Construktiemogelijkheden
Het is mogelijkom met construktielijnen te werken. Ze zijn in een handeling te verwijderen en
op te roepen m.b.v. lagen. Zo'n laag is namelijk aan en uit te zetten. Tevens is er een grid-optie
aanwezig, waarbij zowel de x-afstand als de y-afstand verschillend in te stellen zijn. Coordinaten
zijn in te geven m.b.v. het toetsenbord en door het schetsen met de muis.
Zoommogelijkheden
De volgende zoommogelijkheden zijn aanwezig:
- all
alles passend op het scherm
- center
vergroten rond een punt
- dynamic
hele tekening, daarna kan men een deel kiezen
- extents
hele scherm vol
-left
nieuwe linker hoek
- previous
terug naar het vorige view
- window
plaatsen van een kader om dat deel dat men wil hebben
- factor
vergroten of verkleinen m.b.v. een factor
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Lagentechniek
Er zijn oneindig veel lagen te creeren, waarvan een lijst op te vragen is. De naam van een laag
kan 31 karakters bevatten. Men kan een willekeurig aantal lagen nemen, die samen de tekening
vormen. De lagen zijn aan en af te zetten, te bevriezen en te ontdooien, maar niet te verwijderen. Men moet van te voren lagen maken met een naam en op de laag die actief is, wordt
getekend. Achteraf is het ook nog mogelijk om lagen bij te maken.
Schaalfuncties
Er zijn geen verschillende schalen mogelijk in een tekening, maar men kan wei een deel van de
tekening verschalen. De schaal wordt gekozen bij het plotten of printen. Hierbij wordt dan ook
de tekst en maatvoering meeverschaald. Hiermee moet men dus vooraf rekening houden. Er zijn
een aantal standaardmaten voor de tekening te kiezen.
Snapfunctie
De tolerantie is hierbij instelbaar. Men kan een zogenaamde "pick-box" definieren. De volgende
mogelijkheden zijn te kiezen:
- middelpunt van een cirkel of een boog
- eindpunt van een lijn of een boog
- beginpunt van tekst en symbolen etc.
- snijpunt
- middenpunt van een Iijn of een boog
- dichtstbijzijnde punt op een entiteit
- punt-entiteit
- afbeelding laatste punt, loodrecht op een entiteit
- raakpunt
- dichtstbijzijnde 0·, 90-, 180- of 270-graden punt van een cirkel
- laatst gedefinieerde punt in tekening
- geen, hiermee wordt de laatst gekozen snap-functie opgeheven.
Groepsstructuur
Er zijn een aantal elementen samen te nemen als groep. Dit gebeurt met het commando block.
Een block hangt aan de tekening, wblock is algemeen. Hieraan kan een naam worden gegeven
en het is op allerlei manieren mogelijk met die groep te manipuleren als ware het een entiteit.
Blanking
Het is niet mogelijk om entiteiten te deactiveren m.b.v. blanking. Wei kan men ze in een bevroren laag zetten.
Undo
Het is mogelijk om steeds de laatste stap, die is gedaan, te corrigeren m.b.v. undo. Dit kan
men steeds weer doen, ook meerdere keren achter elkaar. Ook zijn er marks te plaatsen. Het is
dan mogelijk om alles in een keer te verwijderen, tot aan dat teken, maar het is dan niet meer
mogelijk om iets te veranderen wat daarvoor is gedaan. Dit is dus een beveiliging voor goede
tekeningen. Tevens is er een correctiemogelijkheid voor de undo-optie: de oops-optie.
Redraw
Er is een redraw-optie aanwezig. Hoe meer informatie er in een tekening staat, des te trager
wordt deze functie,· maar het blijft sneller dan de regenerate-optie.

4 Geometrische tekenfuncties
Punt
Een punt kan op het scherm 20 verschillende verschijningsvormen hebben (kruisje, stip, etc.).
De volgende puntdefinities zijn aanwezig:
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- punt met een x- en y-afstand vanaf een referentiepunt (aan te geven door invoeren coordinaten)
- punt met poolcoordinaten: hoek en lengte
- middelpunt van een cirkel
- eindpunt van een lijn of een boog
- beginpunt van tekst, symbolen etc.
- snijpunt
- middenpunt van een Iijn of een boog
- dichtstbijzijnde punt op een entiteit
- willekeurig punt
- afbeelding laatste punt, loodrecht op een entiteit
- raakpunt
- dichtstbijzijnde 0·, 90-, 180- of 270-graden punt van een cirkel
- laatst gedefinieerde punt
- punt, gespiegeld t.O. v. een lijn
- punt, gekopieerd m.b.v. een vector.
Het is mogelijk om m.b.v. de muis de coordinaten van een punt te achterhalen.
Tevens is het mogelijk met de commando's id en dist de coordinaten van punten en de afstand
en hoek tussen twee punten te weten te komen.
Lijn
Er zijn geen verschillende Iijndefinities aanwezig. Een lijn is altijd gedefinieerd als Iijn tussen
twee punten. Deze punten zijn op de reeds bekende manieren te verkrijgen. Het is wei mogelijk
om met lijnen te manipuleren, waardoor men ook evenwijdige lijnen kan creeren. Bij de lijnfunctie zijn de volgende opties voorhanden:
- Iijn vanaf het laatst gedefinieerde punt
- lijn die naar eerste punt gaat en dus een gesloten polygoon maakt
- undo, waardoor de laatste lijn wordt gewist.
Het is mogelijk om m.b.v. de muis de coordinaten van de punten, die de lijn definieren, te
achterhalen en de commando's id en dist te gebruiken.
Cirkel
De volgende cirkeldefinities zijn aanwezig:
- cirkel door twee punten, die de diameter bepalen
- cirkel door drie punten
- cirkel door twee raakpunten en met een radius
• cirkel met een middelpunt met een radius of diameter
- cirkel, gespiegeld t.O.V. een lijn
- cirkel, gekopieerd m.b.v. een vector.
Het is mogelijk om m.b.v. de muis de coordinaten van de punten, die de cirkel definieren, te
achterhalen en de commando's id en dist te gebruiken.
Boog
De volgende boogdefinities zijn aanwezig:
- boog door drie punten
- drie variaties met een startpunt en een middelpunt
- drie variaties met een startpunt en een eindpunt
- drie variaties met een middelpunt en een startpunt
- boog, gespiegeld t.o.v. een IUn
- boog, gekopieerd m.b.v. een vector.
Het is mogelijk om m.b.v. de muis de coordinaten van de punten, die de boog definieren, te
achterhalen.

Basisvormen
De volgende basisvormen zijn aanwezig:
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- ellips:
- trace:

opgeven middelpunt, eindpunt ene as en andere as d.m.v. afstand en rotatie
dikke lijn

- polyline:

hiermee zijn Iijnen en bogen te tekenen met vele opties zoals Iijn, rakend aan de
vorige boog etc.
ronde, eventueel gevulde entiteit
opgeven middelpunt, aantal zijden en of de polygoon binnen of buiten de raakcirkel moet liggen, of opgeven lengte Iijnstuk en het aantal hoeken
dit is een polygoon, gevuld met inkt
maakt van polylijn met scherpe hoeken een polylijn met rondingen
lijn, die zo goed mogelijk tussen een aantal opgegeven punten past.

- donut:
- polygoon:
- solid:
-fit-curve
- spline-curve

Afronden
Mogelijkheden:
- fillet: twee lijnen, cirkels, bogen of Mn polylijn, afronden met een bepaalde straal. Hierbij
worden die twee lijnen automatisch verlengd of ingekort tot aan de afronding.
- chamfer: twee lijnen worden afgevlakt met een rechte lijn, waarbij de afstand, die ingekort
wordt, voor beide lijnstukken afzonderlijk gekozen kan worden.
Symbolen
Er zijn geen standaardsymbolen, zoals het ruwheidssymbool, aanwezig. Wei kan men ze zelf
definieren en oproepen in iedere tekening. Dit werkt dan als een groepsstructuur met het
commando block.
Parametrisch ontwerpen
Deze mogelijkheid is niet aanwezig. Wei is het mogelijk delen van een tekening, die weggeschreven zijn als block, op te roepen in iedere andere tekening, maar dit zijn dan geen parameters. Het is niet mogelijk een boutdefinitie op te slaan, die men opvraagt in een tekening, door
zijn hoofdmaten op te geven. Dat vereist programmeerwerk en valt niet onder het standaard
tekenpakket.

5 Geometrische manipulatiefuncties
Selecteren van entiteiten
Entiteiten worden geselecteerd op de volgende manieren:
- aanwijzen m.b.v. de muis om individuele entiteiten te selecteren
- aanwijzen m.b.v. een window of een box om een hele groep entiteiten te selecteren. Hiema
kunnen losse entiteiten verwijderd of toegevoegd worden.
- het nemen van het laatst gedefinieerde object.
De geselecteerde entiteiten zijn zichtbaar doordat ze gestippeld of oplichtend worden.
Kopieren
Het is mogelijk om enkelvoudig of meervoudig te kopieren m.b.v. een aan te geven verplaatsing
tussen twee punten. Ook is het mogelijk om een patroon te maken met daarop de gekopieerde
entiteiten:
- rechthoekig (matrix)
- polair (op omtrek van een denkbeeldige cirkell.
Verplaatsen
Het is mogelijk om te verplaatsen over een afstand van begin- naar eindpunt en over een lengte
en een hoek. Dit wordt gevisualiseerd door een zogenaamde rubberen band.
Roteren
Het is mogelijk om te roteren om een bepaald punt, over een bepaalde hoek.
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Spiegelen
Aile entiteiten kunnen worden gespiegeld in een willekeurige Iijn met wei of geen behoud van
het origineel. Tevens is er de keuze of de letters van een tekst aangepast moeten worden of
juist niet.
Verschalen
Het is mogelijk om achteraf de tekening te verschalen. Dit kan gebeuren rond een punt met een
bepaalde factor, maar ook door het aangeven van twee punten en daarbij de maat aangeven die
deze afstand moet zijn.
Wijzigen van attributen
Er is een uitgebreide functie aanwezig, waarmee achteraf veel veranderd kan worden. Dat zijn
niet aileen de voorgaande manipulatiefuncties, maar ook functies als:
- break:
breekt Iijnstuk in stukken, waardoor een deel is weg te halen
- change:
voor het veranderen van de plaats van punten en tekst, eindpunten van lijnen,
omtrekspunten van cirkels etc.,
voor het veranderen van plaats, hoek, hoogte, stijl en string van tekst,
voor het veranderen van plaats en hoek van een block
- change properties: kleur, laag, lijntype en lijndikte
- extend:
verlengen tot aan een andere entiteit
- stretch:
uitrekken m.b.v. een zogenaamde rubberen band
- trim:
inkorten tot een entiteit
- pedit:
editeren van polyUjnen.
Verwijderen
Verwijderen kan op de volgende manieren:
- met erase: aanwijzen van losse entiteiten met muis of met window
- verwijderen van blokken (= groepen)
- verwijderen van heIe tekening.
Relaties tussen elementen
Dit is niet aanwezig. Een element wordt opgeslagen d.m.v. zijn coordinaten en niet aan de hand
van zijn relatie met andere elementen. Het is mogelijk een lijn te tekenen, die raakt aan een
cirkel, maar als die cirkel verplaatst wordt, is die lijn geen raaklijn meer, omdat die op zijn plaats
blijft en niet meegaat met de cirkel.

6 Functies voor tekeningafwerking
Bemating
De volgende mogelijkheden voor het plaatsen van maatlijnen, maatpijlen en maatgetallen en het
bematen van cirkels en bogen zijn aanwezig:
- horizontaal
- verticaal
- onder een hoek
- parallel aan een ander object
- kettingmaat, steeds maat t.O.v. dezelfde maatlijn
- continu, steeds volgende maat beginnend aan einde vorige maat
- aangeven van straal (maatpijl binnen of buiten)
- aangeven van diameter
- aangeven van een hoek van lijnen, boog of cirkels
- aangeven m.b.v. een maatpijl
Bij verschalen verandert de maattekst mee, maar dit is te corrigeren met het commando dimscale.
Bij spiegelen wordt de maattekst automatisch aangepast.
Verder is het mogeljjk om naar wens in te stellen:
1-6

- de maatnauwkeurigheid (aantal nullen achter de komma)
- de verschillende manieren van het aangeven van de maten
- verschillende soorten maatpijlen en daarvan de lengte, onderlinge afstand, uitloop maatlijn
etc.
- de maattekst: de hoogte en plaats (boven maatpijl, of eronder etc.)
- de positie van de te plaatsen bemating.
Arcering
Het arceren gaat niet erg snel. Het hele contour moet ingegeven worden en het arceren zelf
duurt lang. Wei is het makkelijk te bedienen. Er zijn 40 standaardpatronen aanwezig en men kan
zelf ook patronen definiEken. Ook zijn de hellingshoek en de onderlinge afstand van de arceerlijnen varia bel. Er vindt geen correctie plaats bij aangrenzende gebieden, maar wei wordt tekst
e.d. uitgesloten als het binnen een gearceerd gebied valt.
Tekst
De tekst is op verschillende manieren te plaatsen:
- startpunt links
- allign: tekst wordt geplaatst tussen twee punten, waarbij de hoogte wordt aangepast
- fit: tekst wordt geplaatst tussen twee punten, waarbij de wijdte wordt aangepast
- opgegeven punt staat in het woord op de volgende positie: TopLeft, TopCenter, TopRight,
MidLeft, MidCenter, MidRight, BottomLeft, BottomCenter en BottomRight.
Achteraf is het mogelijk om het volgende te veranderen: punt van ingave, tekststijl, teksthoogte, rotatie en de tekst zelf. Dit gebeurt met het commando change.
Er zijn veertien karaktersets aanwezig en extra tekens. Tevens is het mogelijk om de hoogte,
breedte en schuinte van de tekst in te stellen, en is de tekst op zijn kop, achterstevoren en
verticaal te zetten.
Stuklijstgeneratie
Niet aanwezig.
Stuknummeraanduiding
Niet aanwezig.
Coordinatentabellen
Zo'n soort mogelijkheid is aanwezig. Met het commando id zijn de coordinaten van punten op
te vragen en met het commando dist de afstand en hoek tussen twee punten. Ook is de
oppervlakte van een figuur op te vragen met het commando area. Ais laatste is er een lijst op
te vragen met daarin aile geselecteerde entiteiten, met daarvan de coordinaten, kleur, laag,
bloknaam, stijl, lijntype etc.. Dit zijn de zogenaamde entiteiten-data.
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BIJLAGE II: DESIGNVIEW

1 Aigemene gegevens
Pakket: naam:
versie:
leverancier:
operationeel:
diskruimte:
kosten:

DesignView
2.0 Evaluation Package
Computervision Corporation
sinds 17 mei 1991
± 1,3 MB
± fl 1500,-

Hardware-afhankelijkheid
De software kan zonder hardware worden aangeschaft. Het programma draait op een PC onder
Microsoft Windows. Er is nodig een PC AT met minstens 2 MB geheugen, eventueel een
processor, een toetsenbord, muis en beeldscherm. De keuze van de verdere randapparatuur is
vrij.
Specifieke kenmerken van het pakket
Met DesignView kan men zijn ontwerp schetsmatig opzetten en later, door het invullen van de
belangrijkste variabelen, de geometrie van zijn ontwerp exact bepalen. Dit vindt dus plaats in de
conceptuele fase van de geometriefase van het ontwerpproces. Op deze wijze verkrijgt men een
volledig parametrisch ontwerp dat zelfs gestuurd kan worden door werktuigbouwkundige
berekeningen. Wijziging van ~~n van deze parameters heeft tot gevolg dat de tekening en de
vergelijking opnieuw doorgerekend worden, waarna onmiddellijk de nieuwe situatie zichtbaar
wordt. Een optimum kan zo snel gevonden worden. Op deze wijze wordt het ontwerp dus
bepaald door het resultaat van een berekening. Via DXF en IGES kan men het geoptimaliseerde
ontwerp inlezen in aile gangbare CAD-systemen.
De werkwijze is eenvoudig: men maakt een schets van de basisvorm, waarbij men niet hoeft te
letten op de oorspronkelijke afmetingen, maar zich volledig kan concentreren op de onderlinge
relatie tussen de onderdelen. De afmetingen komen later aan de orde. DesignView past dan de
configuratie automatisch aan. De gebruiker kan bepaalde randvoorwaarden inbrengen en zien
hoe het ontwerp zich houdt wanneer de werkelijkheid wordt nagebootst. Hierdoor kan het
pakket gebruikt worden voor het oplossen van ingewikkelde geometrische problemen. Deze
kunnen gemodelleerd en gesimuleerd worden voordat het naar een echt CAD-pakket gaat. Het
pakket moet gezien worden als een complement van CAD. Een ontwerp is snel te testen en te
bekijken hoe het werkt, en niet aileen hoe het produkt eruit ziet, zoals bij andere pakketten.
Het biedt de mogelijkheid om analytische modellen te creeren om problemen op te lossen, die
beschreven kunnen worden met vergelijkingen en geometrie. Het is dus een "what-if tool".

2 Aigemene werkbaarheid
User interface
Het menu is eehvoudig ingedeeld. Het bestaat uit een pull-down menu aan de bovenkant en een
klein iconen menu aan de linkerkant. De iconen zijn zeer duidelijk en ook de funkties zijn goed
onderverdeeld in het pull-down menu. Zowel voor de beginner als voor de ervaren gebruiker is
het menu snel en gemakkelijk te bedienen. Sommige veel voorkomende commando's zijn
verkort in te geven door het indrukken van de functietoetsen. Er is veel ruimte voor de tekening
(± 83% van het totale scherm), omdat de menu's weinig ruimte in beslag nemen.
Documentatie
Bij de demo-versie zit aen duidelijke maar zeer summiere nederlandstalige handleiding, waarmee
de toekomstige gebruiker aan het werk wordt gezet. Het is echter niet te gebruiken als documentatie naast het pakket. Daarvoor moet men een complete handleiding hebben.
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Modulaire opbouw van het pakket
Het programma is niet modulair opgebouwd. Het is een standaardprogramma, waar niets aan te
veranderen is.
Historiek
De historiek van een ontwerp wordt niet bijgehouden.
Eenheden
De volgende eenheden zijn te gebruiken: feet en inches, meters, centimeters en millimeters. Ze
zijn achteraf aan te passen.
Helpfuncties
On-line helpfuncties zijn aanwezig. Ze zijn te verkrijgen door het aanwijzen van de help-icoon.
Responstijd
Het pakket is getest op een PC zonder numerieke processor. Hierdoor was de responstijd lang.
Opslaan
Bij het demo-pakket is het niet mogelijk om een tekening te bewaren, in te lezen, te exporteren,
te importeren of te printen. Bjj het volledjge pakket is dit alles echter wei mogelijk. De tekening
kan zowel tijdens als na gebruik opgeslagen worden.
Aantal karakters
Het aantal karakters is afhankelijk van de hardware. Onder Dos zijn dat er acht.
Lijnsoorten
Er zijn zeven typen lijnsoorten te gebruiken: dik, normaal, dun, grof gestreept, fijn gestreept en
twee soorten hartlijnen. Hierbij is er de keuze uit de volgende kleuren: zwart, wit, rood, groen,
blauw, geel, paars en turqoise.
Tablet
Het is niet mogelijk om een tablet aan te sluiten
Overige functies
het afdraaien van een aantal plaatjes.
- movie:
- library:
men kan een bibliotheek met bijvoorbeeld formules aanleggen.
- iterate:
het is mogelijk om iteratieve bewerkingen te laten uitvoeren. Hierbij zjjn de
toleranties en het aantal iteraties in te stellen.
- animate:
het is mogelijk om een beweging te animeren door het maken van een formule:
bijvoorbeeld: nieuwe hoek = hoek + 10 graden. Hiermee verandert bij iedere
stap de hoek en kan men een beweging simuleren.
- set variables: het is mogelijk variabelen te definieren en te gebruiken.

3 Aigemene tekenfuncties
Multiple viewports
Het is niet mogelijk om meerdere windows tegelijk op het beeldscherm te krijgen.
Construktiemogelijkheden
De mogelijkheid van het werken met construktielijnen is zeer uitgebreid. Ze zijn in een handeling
aan en uit te zetten. Ze zijn op de volgende manieren te plaatsen: parallel, loodrecht, automatisch en m.b.v. crosshairs.
Ook is de grid-optie aanwezig. Hierbij zijn de x-afstand, y-afstand en de hoek van het gridrooster in te stellen. Men kan tevens bepalen of men de grid aan of uit wil zetten.
Coordinaten zijn in te geven m.b.v. het toetsenbord en door het schetsen met de muis.
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Zoommogelijkheden
Het is mogelijkte vergroten en te verkleinen m.b.v. een kader, het gehele tekenbereik af te beelden, de hele tekening juist op het beeldscherm te tonen en het vorige gedefinieerde window of
het origineel weer te tonen.
Lagentechniek
Er zijn 20 lagen beschikbaar voor de gebruiker, die afgebeeld zijn in een op te roepen lijst. Aan
deze lagen is echter geen naam te geven, ze hebben aileen een nummer. De lagen kunnen op
zichtbaar of op niet zichtbaar worden gezet, waardoor een willekeurig aantal lagen samen is te
nemen, die samen de tekening vormen. Een laag kan niet gewist worden, maar wei kunnen
achteraf nag entiteiten gekopieerd worden naar een andere laag.
Er is oak aanwezig de functie visibility. Hiermee kan men aangeven welke soort elementen men
wei of niet wil aangeven. Denk hierbij aan construktielijnen, construktie-elementen, tekst,
bemating etc.
Schaalfuncties
Er zijn geen verschillende schalen mogelijk in een tekening. Wei kan de schaal worden aangepast tijdens het ontwerpen, maar dan worden tekst en maatvoering meeverschaald, zodat dan
de teksthoogte te klein of juist te groot wordt. Achteraf kan de maat van de tekening worden
gekozen bij het printen.
Snapfunctie
Hierbij is de tolerantie in te stellen: groot, normaal of klein. Als er dan een punt binnen dit
tolerantiegebied valt, wordt dat punt automatisch gepakt.
Groepsstructuur
Het is mogelijk om een gesloten contour te nemen en daarvan een "region" te maken. Deze
region is dan bijvoorbeeld in een handeling te arceren. Verder is er voor dat gesloten gebied te
berekenen:
- oppervlakte
- zwaartepunt
- nul-assen
- polair moment
- Ixx
-Iyy
- Ixy
Blanking
Het is niet mogelijk om entiteiten te deactiveren m.b.v. blanking. Wei kan men ze in een onzichtbare laag zetten.
Undo
De undo-optie is aanwezig. Hiermee is de laatste handeling op te heffen.
Redraw
Er is een redraw-optie aanwezig, die altijd geselecteerd kan worden.

4 Geometrische tekenfuncties
Punt
Er zijn geen verschillende puntdefinities aanwezig. Het is aileen mogelijk am een punt te creeren
door het intypen van de coordinaten of door het aangeven m.b.v. de muis. Wei is' het mogelijk
am van een bepaald punt een vast punt te maken, dat aan de wereld zit. Dit is vooral bedoeld
voor kinematische tekeningen.
Door met de muis naar een punt te gaan zijn de coordinaten van dat punt te achterhalen.
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Lijn

Er zijn verschillende lijndefinities aanwezig.
- lijn door twee punten
- oneindig lange verticale lijn door een punt
- oneindig lange horizontale lijn door een punt
- oneindig lange lijn door twee punten
- raaklijn (bijvoorbeeld een cirkel en een lijn selecteren, dan zullen deze lijn en cirkel met deze
functie aan elkaar raken, ook aJ lagen ze ver van elkaar af, en de tekening wordt aangepast)
- lijn door een punt (een lijn en een punt selecteren, dan gaat die lijn met deze functie door dat
punt).
Door met de muis naar een punt van een lijn te gaan zijn de coordinaten van dat punt te achterhalen.
Cirkel
Het is aileen maar mogelijk om een middelpunt en de straal van een cirkel op te geven en op die
manier een cirkel te definieren.
Boog
Het is aileen maar mogelijk om het middelpunt van de cirkel, waarop de boog komt te liggen,
het startpunt en het eindpunt op te geven en op die manier een boog te definieren.
Basisvormen
Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld polygonen en ellipsen te tekenen. Wei zijn er de volgende
spline-definities aanwezig:
- fit spline
- cubic B-spline
- quadratic B-spline
- periodiek gesloten spline
- niet-periodiek gesloten spline.
Afronden
Mogelijkheden:
- fillet (= afronden van twee snijdende lijnen)
- chamfer (= afvlakken met een rechte lijn van twee snijdende lijnen)
Bij beide mogelijkheden worden de lijnen automatisch getrimd. De afronding bij fillet en de
afstand bij chamfer zijn van te voren in te stellen, maar ook achteraf eenvoudig te veranderen.
Symbolen
Er zijn geen standaardsymbolen aanwezig en ze zijn niet zelf te definieren.
Parametrisch ontwerpen
Die mogelijkheid is aanwezig. Niet op de manier als in andere programma's, waar men later door
het opgeven van enkele maten een volledig ontwerp tevoorschijn kan laten komen. Hier gaat het
op de volgende manier: men kan een tekening opzetten d.m.v. het schetsen van het ontwerp en
later door het invullen van de belangrijkste variabelen de geometrie van zijn ontwerp exact
bepalen. Op deze wijze verkrijgt men een volledig parametrisch ontwerp, dat zelfs gestuurd kan
worden door werktuigbouwkundige berekeningen. Er zijn namelijk ingewikkelde formules te
maken, waarmee de geometrie bepaald gaat worden. Denk hierbij aan minimale dikte van een
onderdeel Lv.m. de maximale belasting of spanning:

5 Geometrische manjpulatiefuncties
Selecteren van entiteiten
Entiteiten worden geselecteerd op de volgende manieren:
- aanwijzen met de muis om individuele entiteiten te selecteren
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- aanwijzen m.b.v. een kader om een hele graep entiteiten te selecteren. Hierna kunnen
losse entiteiten verwjjderd of toegevoegd worden.
De entiteiten worden zichtbaar door het verkrijgen van "handles" aan de uiteinden.
Kopieren. roteren en spiegelen
Deze functies zijn niet aanwezig
Verplaatsen
Het is mogelijk een entiteit over een bepaalde afstand te verplaatsen.
Verschalen
Het is mogelijk om de tekening te verschalen met een factor. Deze factor geldt zowel voor de xals de y-richting.
Wijzigen attributen
Er zijn vele mogelijkheden om achteraf wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, zoals bijvoorbeeld:
- lijn:
lengte, soort en dikte
- cirkel:
straal
- tekst:
lettertype en graotte
- lagen:
wat staat in welke laag
- bemating:
Men kan een bemating selecteren en die wijzigen. De geselecteerde bemating en
dus ook de bijbehorende entiteit wordt aangepast en aile samenhangende construktie- elementen veranderen ook.
- locatie van elementen: Na een punt te hebben geselecteerd, kan men die overal plaatsen. Hierdoor kan men aile elementen achteraf plaatsen waar men maar wil.
Verwijderen
Verwijderen kan op de volgende manieren: de hele tekening en losse entiteiten door het aanwijzen met de muis of door omkadering.
Relaties tussen elementen
Dit is in grate mate doorgevoerd. Als men een maat verandert, zodat de hele tekening anders
wordt. blijven de onderlinge relaties intact, waardoor de tekening consistent blijft.
Er zijn bijvoorbeeld raaklijnen te definieren. Bij veranderen van het ontwerp zullen deze echter
raaklijnen blijven, ze krijgen dan ook een andere ligging.

6 Functies veer tekeningafwerking
Bemating
De volgende mogelijkheden voor het plaatsen van maatlijnen en maatpijlen en het bematen van
cirkels en bogen zijn aanwezig:
- horizontaal
- verticaal
- diagonaal (van punt tot punt)
- aangeven van diameter
- aangeven van radius (met pijl aan binnenkant)
- aangeven van een hoek m.b.v. drie punten.
De maattekst staat altijd horizontaal. De maatpijl wordt hiervoor dan onderbroken want de tekst
staat op dezelfde hoogte als de maatpijl.
Verder is het mogelijk om naar wens te kiezen:
- de maatnauwkeurigheid (aantal getallen achter de komma)
- de plaats waar de maatpijl moet komen staan
- de plaats waar de maattekst moet komen staan (in het midden van de maatpijl of juist
buiten de maatlijnen).
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Bij verschalen wordt de bemating niet aangepast. Bij een grotere schaal is de bemating dus niet
meer te lezen.
Ook kan men achteraf een Iijnstuk een bepaalde referentiemaat geven, waardoor de hele
tekening wordt aangepast. Deze referentiemaat verandert dan overigens niet meer, want die
staat vast.
Arcering
Het arceren gaat snel. Eerst moet echter een gesloten contour gevormd worden, want aileen
gesloten contouren kunnen gearceerd worden. Dit vergt wei veel tijd. Het is gemakkelijk te
bedienen en er is de keuze uit 5 verschillende standaardpatronen. Er zijn geen patronen te
definieren en ook de hellingshoek en de onderlinge afstand van de arceerlijnen zijn niet in te
stellen. Eventuele tekst in het arceergebied wordt uitgesloten, maar er vindt geen correctie
plaats bij aangrenzende gebieden.
Tekst
De tekst is makkelijk te plaatsen door het aangeven van het punt waar de tekst ingevoegd moet
worden. De tekst is achteraf eenvoudig aan te passen. Men kan de tekst normaal, vet, schuin
of onderstreept weergeven. Het aantal fonts is afhankelijk van de configuratie van Windows.
Stuklijstgeneratie
Niet aanwezig.
Stuknummeraanduiding
Niet aanwezig.
Coordinatentabellen
Niet aanwezig.

11-6

BIJLAGE III: SIGRAPH - DESIGN

1 Aigemene gegevens
Pakket: naam :
versie:
leverancier:
diskruimte:
kosten:

Sigraph Design
2.00BOO
Siemens Nixdorf
± 3 MB
± fl 24.000,-

Hardware-afhankelijkheid
De software kan zonder hardware worden aangeschaft.
Het programma draait onder het AEGIS operating system.
Er is nodig een WS30 workstation of een HP-Apollo Domain, bestaande uit een processor,
toetsenbord, muis en beeldscherm. De keuze van de verdere randapparatuur is vrij.
Specifieke kenmerken van het pakket
Het Sigraph-Design software pakket is een onderdeel van het Sigraph-CAD pakket. Het is
speciaal geschikt voor zowel het ontwerpen als het schetsen van aanpasbare vormen, als ook
voor simulaties en bewegingsstudies. Sigraph-Design houdt rekening met de ontwerphistorie
van de diverse elementen. Onderlinge relaties worden onthouden en afhankelijke elementen
veranderen automatisch bij het aanpassen van een element van het ontwerp. Men is tevens in
staat om user-elementen te creeren, waardoor vaak voorkomende elementen maar eenmaal
ontworpen hoeven te worden. Dimensionering en positionering van de verschillende elementen
kunnen achteraf aangepast en grafisch gecontroleerd worden.

2 Aigemene werkbaarheid
User interface
Het menu is erg overzichtelijk ingedeeld. Dit is gedaan met bijzonder duidelijke iconen. Hierdoor
is het voor een beginnende gebruiker erg gemakkelijk om al snel een ontwerp te realiseren.
Doordat alles gedaan moet worden m.b.v. iconen, zjjn sommige dingen, zoals het tekenen van
een Iijn, erg omslachtig. Daarom is het voor een ervaren gebruiker vrij hinderlijk om steeds maar
weer die iconen aan te klikken met de muis. Het zou dan veel sneller zijn om m.b.v. het toetsenbord de gewenste commando's in te geven.
Menupresentatie vindt aileen maar plaats m.b.v. iconen, waardoor commando's niet verkort ingegeven kunnen worden.
Er wordt gewerkt met een groot beeldscherm, waarvan maar een klein gedeelte gebruikt wordt
door het menu, zodat er veeI ruimte overblijft voor de tekening (± 75% van het totale scherm).
Documentatie
Er wordt een goede engelstalige handleiding bij het pakket geleverd, waarin aile onderwerpen
zijn gedocumenteerd. Het enige nadeel is het ontbreken van een index-lijst.
Modulaire opbouw van het pakket
Het pakket is modulair opgebouwd. Het is onderdeel van een uitgebreid pakket: Sigraph CAD.
Men kan dus kiezen uit verschillende mogelijkheden en applicaties.
Historiek
De historiek van de tekening wordt bijgehouden en kan worden opgevraagd m.b.v. de log-file.
Hierin is te zien hoe het ontwerp tot stand is gekomen. Ook kan men, na het uitvallen van het
systeem, hiermee de draad weer oppakken, zodat er niets verloren gaat.
Eenheden
De volgende eenheden zijn te gebruiken: millimeters en inches. Ze zijn achteraf aan te passen.
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Helpfuncties
On-line helpfuncties zijn aanwezig. Ze zijn te verkrijgen door het intoetsen van de help-toets.
Responstijd
De responstijd op de HP-Apollo Domain 3010 is zeer kort, ook bij een wat grotere tekening.
Opslaan
Tijdens en na het ontwerp is er de mogelijkheid om de tekening op te slaan. Tevens wordt er
een log-file bijgehouden, die gebruikt kan worden bij het vastlopen of uitvallen van het systeem.
Hierdoor gaat er geen informatie per ongeluk verloren.
Aantal karakters
Het is mogelijk om 24 karakters te gebruiken bij het geven van een naam aan de tekening.
Lijnsoorten
Er zijn acht typen Iijnsoorten te gebruiken: dik, normaal, dun, grof gestreept, fijn gestreept,
twee soorten hartlijnen en een fantasielijn. Het programma draaide op een zwart-wit beeldscherm, dus de kleur van de Iijnen is niet van toepassing.
Tablet
Het is niet mogelijk om een tablet aan te sluiten.

3 Aigemene tekenfuncties
Multiple viewports
Er zijn 5 windows te definieren m.b.v. een kader. Deze zijn niet gelijktijdig op te roepen, maar
wei om de beurt. De window op het scherm kan een extra aangezicht of detail bevatten. Aile
tekenfuncties zijn actief.
Construktiemogelijkheden
Het is mogelijk met construktielijnen te werken. Ze zijn dan m.b.v. lagen makkelijk aan en uit te
zetten. Ook is de grid-optie aanwezig, waarbjj de afstand tussen twee punten is in te stellen.
Coordinaten zijn in te geven m.b.v. het toetsenbord, schetsen met de muis en d.m.v. impliciet
construeren.
Zoommogelijkheden
Het is mogelijk te vergroten en te verkleinen m.b.v. een kader, te verschuiven over een bepaalde afstand, te vergroten of verkleinen met een factor en het is mogelijk om weer het origineel
op te roepen.
lagentechniek
Er zijn oneindig veel lagen te creeren, die zichtbaar gemaakt kunnen worden met een lijst. Hierin
is een zogenaamde boomstructuur te maken, waarbij iedere laag te verwijderen is. Wordt de
bovenste laag van een tak verwijderd, verdwijnen de sublagen ook. Het is ook mogelijk om
achteraf pas lagen te definieren of elementen naar een andere laag te kopieren. De lagen
kunnen ofwei selecteerbaar zijn, ofwei niet-selecteerbaar dan wei niet zichtbaar. Hierdoor is een
willekeurig aantal lagen te nemen, die samen de tekening vormen.
Schaalfuncties
Er zjjn verschillende schalen mogelijk in een tekening, die eventueel nog kunnen worden aangepast. Hierbij worden dan tekst en maatvoering niet meeverschaald. Achteraf kan de maat van
de tekening gekozen worden m.b.v. een kader. Ook zijn standaard de tekeningen op AO tim A5
te kiezen.
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Snapfunctie
Hierbij is geen tolerantie in te stellen. Het systeem neemt gewoon de dichtstbijzijnde entiteit die
geselecteerd moet worden (bijvoorbeeld punt, Iijn etc.).
Groepsstructuur
Er zijn een aantal verschillende entiteiten samen te nemen als groep. Hieraan kan een naam worden gegeven en het is op allerlei manieren mogelijk met die groep te manipuleren als ware het
een entiteit.
Blanking
Het is niet mogelijk om entiteiten te deactiveren m.b.v. blanking. Wei kan men ze in een onzichtbare laag zetten.
Undo
De undo-optie is op een speciale manier aanwezig. Als een element allang verwijderd is, maar
er is nog steeds een element aanwezig, dat eraan gerelateerd is, kan m.b.v. een wandeling door
zijn historie het element weer zichtbaar gemaakt worden en daarna weer geselekteerd. Men
gooit op die manier dus zelden iets echt weg vanwege deze geavanceerde undo-optie.
Redraw
Er is een zeer snelle redraw-optie aanwezig, die altijd geselecteerd kan worden.
4 Geometrische tekenfuncties
Punt
De volgende puntdefinities zijn aanwezig:
- punt met een x- en y-afstand vanaf een referentiepunt
- punt met een x-afstand vanaf een referentiepunt
- punt met een y-afstand vanaf een referentiepunt
- punt t.O. v. twee andere punten (x-coordinaat punt 1 en y-coordinaat punt 2)
- punt met poolcoordinaten: hoek en lengte
- snijpunt
- oorsprong assenstelsel
- punt tussen twee punten met opgegeven verhouding
- referentiepunt loodrecht projecteren op een lijn
- referentiepunt loodrecht projecteren op een lijn en verschuiven over een bepaalde afstand
- punt tussen twee punten op een lijn met opgegeven verhouding
- punt op een cirkel of een boog
- punt op een ellips
- middelpunt van een cirkel
- punt, gespiegeld t.O. v. een lijn
- punt, gespiegeld t.O.V. een punt
- punt, gekopieerd m.b.v. een vector.
De gegevens van een punt, die dat bepaalde punt definieren, zijn altijd opvraagbaar met edit.
Lijn
De volgende lijndefinities zijn aanwezig:
- lijn door twee punten
- oneindig lange lijn door twee punten
- oneindig lange verticale (ijn door een punt
- oneindig lange horizontale lijn door een punt
- lijn evenwijdig aan een lijn, door een punt
- lijn evenwijdig aan een lijn en op een bepaalde afstand ervan
- lijn door een punt en loodrecht op een Iijn
- lijn door een punt met een lengte en een hoek
- lijn door een punt met een hoek aan een andere lijn
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-lijn door een punt rakend aan een cirkel
- Iijn, rakend aan een cirkel met een hoek en lengte
- lijn, rakend aan twee cirkels
- Iijn, gespiegeld t.O. v. een lijn
- lijn, gekopieerd m.b.v. een vector
- lijn, als chamfer van twee Iijnen
- lijn, als deel van een contour.
De gegevens van een lijn, die die bepaalde lijn definieren, zijn altijd opvraagbaar met edit.
Cirkel en boog
De volgende cirkel- en boogdefinities zijn aanwezig:
- cirkel met een middelpunt en een radius
- cirkel met een middelpunt en een punt op de cirkel
- cirkel door drie punten
- cirkel met een middelpunt, startpunt en een eindrichting
- cirkel, rakend aan twee Iijnen en met een radius
- cirkel, rakend aan een Iijn en met een middelpunt
- cirkel met een radius, door een punt en rakend aan een lijn
- cirkel met een radius, door een punt en rakend aan een cirkel
- cirkel met een radius, rakend aan een lijn en een cirkel
- cirkel met eerl radius, rakend aan twee cirkels
- cirkel, gespiegeld t.O. v. een lijn
- cirkel, gekopieerd m.b.v. een vector
- boog op een cirkel met start- en eindpunt
- boog op een cirkel met start- en eindhoek
- cirkel, als deel van een contour.
De gegevens van een cirkel , die die bepaalde cirkel definieren, zijn altijd opvraagbaar met edit.
Basisvormen
De volgende basisvormen zijn aanwezig:
- ellips:
- met middelpunt, eindpunt van een as en een lengte van een as
- met middelpunt, hoek van eerste as en de lengte van beide assen
- met middelpunt, eindpunt van een as en een punt op de ellips
- als projectie van een cirkel door een schuine lijn (zowel top view als side view)
- met twee geconjungeerde assen
- elliptische boog op een ell ips met een start en eindpunt
- elliptische boog met een eindpunt van een as, een startpunt en een eindrichting
- gespiegeld t.O.v. een lijn
- gekopieerd m.b.v. een vector
- spline:
- gesloten B-spline
- open B-spline
- polygoon:
- horizontale rechthoek of rechthoek onder een hoek
- spiebaan
- pentagon
- hexagon
- willekeurige polygoon met lengte lijnstuk en aantal Iijnstukken
- uiteinde van een as
Afronden
Mogelijkheden:
- twee lijnen, die elkaar snijden, afronden met een bepaalde straal en keuze uit wei of niet
trimmen van die lijnen
- Chamfer (= hoek tussen twee lijnen met een rechte lijn afvlakken en de lijnen trimmen).
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Symbolen
Er zijn geen symbolen zelf te definieren, maar er zijn wei een aantal standaardsymbolen aanwezig die in iedere tekening op te roepen zijn:
- pijltje met een tekst
- tekst met een aanduidingslijn met bolletje
- tolerantiesymbool (DIN ISO 1101) (twee soorten)
- oppervlaktesymbool (DIN ISO 1302)
- symbool om kegels af te beelden
- doorsnedelijn (DIN 6 en 15)
Parametrisch ontwerpen
Het is vrij gemakkelijk om snel goede self generating user-elementen te maken. Hierbij is het
mogelijk om onderling afhankelijke parameters te definieren (A = 2*8). De parameters zijn onder
te brengen in een menu, waarbij men van de parameters m.b.v. een iconen editor hele goede
iconen kan maken, geheel naar eigen wens. Dit is erg mooi, maar het is een tijdrovende zaak.
Men kan zoveel users definieren als men wil, maar dit moet met zo weinig mogelijk parameters
gebeuren.
5 Geometrische manipulatiefuncties
Selecteren van entiteiten
Entiteiten worden geselecteerd op de volgende manieren:
- aanwijzen van het desbetreffende icoon, gevolgd door het aanwijzen van de entiteit met de
muis
- aanwijzen van het desbetreffende icoon, gevolgd door het ingeven van de naam van de entiteit
- aanwijzen m.b.v. een window, en eventueel losse entiteiten erbij doen of er vanaf halen.
De entiteiten worden dan zichtbaar door de dikte- en kleurverandering.
Kopieren en verplaatsen
Mogelijkheden:
- van begin naar eindpunt
- over bepaalde lengte en hoek
- van ene naar andere coordinatenstelsel.
Roteren
Het is mogelijk om te roteren om een bepaald punt, over een bepaalde hoek.
Spiegelen
Aile entiteiten kunnen worden gespiegeld in een willekeurige lijn.
Verschalen
Het is mogelijkom achteraf de tekening te verschalen met een factor. Dit geldt dan voor zowel
de x- aJs de y-richting.
Wijzigen van attributen
Dit programma heeft een zeer uitgebreide "edit-functie". Het is dan ook mogelijk om vrijwel alles
achteraf te veranderen, zoals bijvoorbeeld:
- lijn:
plaats, lengte, vorm en dikte
- cirkel:
vorm, dikte, cirkel of boog, boog of juist het complement ervan
- tekst:
lettertype en hoogte
- lagen
en de locatie en grootte van aile andere entiteiten.
Verwijderen
Verwjjderen kan op de volgende manieren: de hele tekening, een complete laag, een groep,
Josse entiteiten d.m.v. een kader of door het aanwijzen met de muis.
III - 5

Relaties tussen elementen
Oit is in grote mate doorgevoerd. Het is het sterke punt van dit pakket. Een element wordt niet
opgeslagen d.m.v. zijn coordinaten, maar wordt bewaard aan de hand van zijn relatie met
andere elementen. Hierdoor blijft alles zoals men het gedefinieerd heeft. Een raaklijn aan een
cirkel blijft een raaklijn aan die cirkel, ook al wordt de plaats van het raakpunt anders.
6 Functies voor tekeningafwerking
Bemating
De volgende mogelijkheden voor het plaatsen van maatlijnen, maatpijlen en maatgetallen en het
bematen van cirkels en bogen zijn aanwezig:
- horizontaal
- verticaal
- diagonaal
- maat tussen twee willekeurige entiteiten
- aangeven van straal (maatpijl binnen of buiten)
- aangeven van diameter met symbool
- aangeven van een hoek m.b.v. drie punten
- aangeven van een hoek m.b.v. twee lijnen
- lengte van een boog.
Verder is het mogelijk om naar wens in te stellen:
- de maatnauwkeurigheid (aantal getallen en het aantal nullen achter de komma)
- de verschillende manieren van het aangeven van de maten
- de verschillende manieren van het aangeven van de toleranties
- de aan te geven maattekst
- de hoogte van de maattekst
- de lengte van de maatpijl
- de positie van de te plaatsen bemating en de afstand t.o.V. andere maten.
Bij verschalen blijft de maat hetzelfde, aileen bij het veranderen van de werkelijke lengte verandert de maat ook. De maatvoering is niet te spiegelen, na het spiegelen moet er een extra keer
bemaat worden.
Arcering
Het arceren gaat erg snel. Het nadeel is echter dat het gehele contour ingegeven moet worden,
waardoor het totale proces toch enige tijd vergt. Het arceren is wei makkelijk te bedienen. Er
zijn geen standaard patronen aanwezig. Wei is de hellingshoek en de onderlinge afstand van de
arceerlijnen varia bel. Er vindt geen correctie plaats bij aangrenzende gebieden en tevens worden
tekst e.d. niet uitgesloten als ze binnen een gearceerd gebied vallen.
Tekst
De tekst is makkeljjk te plaatsen: door het opgeven van het punt links onder aan de te plaatsen
tekst. Het is goed mogelijk om achteraf deze plaats, de tekst zelf en de hoogte ervan te veranderen. Er zijn twee fonts aanwezig: Helvetica en Courier. Bij het spiegelen van de tekst wordt
deze niet aangepast. Hierdoor is het mogelijk om tekst te plaatsen in bijvoorbeeld matrijzen.
Stuklijstgeneratie
Niet aanwezig
Stuknummeraanduiding
Niet aanwezig
Coordinatentabellen
Hetis mogelijk om van verschillende te kiezen coordinaten (punten, middelpunten van cirkels
e.d.) tabellen te genereren met daarbij ruimte voor toleranties en opmerkingen.
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BIJLAGE IV: UNIGRAPHICS

, Aigemene gegevens
Pakket: naam:
versie:
leverancier:
operationeel:
diskruimte:
kosten:

Unigraphics
II
Electronic Data Systems
sinds 1985 op VMS en versie 8 sinds 1988
± 12 MB (VMS) en ± 30 MB (Unix)
± fl 20.000,-

Hardware-afhankelijkheid
De software kan zonder de hardware worden aangeschaft. Het programma draait onder het
VMS of Unix operating system. Er is minimaal nodig een VAX 3100 station, met een beeldscherm, toetsenbord en een muis. De keuze van de verdere randapparatuur is vrij.
Specifieke kenmerken van het pakket
Unigraphics (voortaan afgekort als UG II) is een volledig 3D, dubbelprecisie-systeem. Hierdoor
kan de gebruiker bijna aile geometrische vormen nauwkeurig beschrijven. Door deze vormen te
combineren kan de gebruiker zijn produkten ontwerpen, analyseren, opslaan, oproepen, ermee
manipuleren en uitplotten. De Design/Drafting software module bevat dus de mogelijkheid om
de geometrie te creeren en te editeren, als ook dimensies en grafische symbolen en opmerkingen toe te voegen.

2 Aigemene werkbaarheid
User interface
UG II is een groot designpakket met veeI functies, die allemaal hun plaats hebben in het menu.
Hierdoor is het menu erg groot, maar is wei duidelijk per onderwerp onderverdeeld. Door deze
uitgebreide menu-gebonden structuur is de beginnende gebruiker veeI tijd kwijt met het vinden
van het juiste commando. Voor de ervaren gebruiker is het makkelijker: de commando's hebben
allemaal een nummer en door het ingeven van dat nummer, wordt het commando uitgevoerd.
Dit gaat erg snel. Het menu bestaat uit een hoofdmenu, waarbij iedere functie een eigen menu
heeft: het functiemenu. Dit functiemenu bestaat ook weer uit functies en die bestaan op hun
beurt weer uit subfuncties. Het menu heeft dus een boomstructuur.
Aan boven- enlinkerzijde van het beeldscherm is ruimte gereserveerd om het menu, de part
informatie, calculator, mededelingen en eventuele vragen te tonen. Het overige deel van het
beeldscherm is beschikbaar als tekenruimte en bedraagt ± 70% van het totale scherm.
Documentatie
Er wordt een zeer uitgebreide engelstalige handleiding bij het pakket geleverd, waarin aile onderwerpen zijn gedocumenteerd. Het bevat een prima index en wordt up-to-date gehouden.
Modulaire opbouw van het pakket
Het pakket is modulair opgebouwd. Het is onderdeel van EDS en bestaat uit verschillende modules. Het standaardpakket bestaat uit de Design-module en die is in het volgende ook beoordeeld.
Verder is het mogelijk om bijvoorbeeld een grafische programmeertaal, NC-programmering,
technische berekeningen etc. toe te voegen. Hierdoor zijn de opbouwmogelijkheden uiterst
groot.
Historiek
De historiek van een ontwerp wordt niet bijgehouden.
Eenheden
de volgende eenheden zijn te gebruiken: millimeters en inches. Ze zijn achteraf aan te passen.
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Helpfuncties
On-line helpfuncties zijn niet aanwezig. Wei zijn er goede handleidingen ter beschikking, waarin
aile functies terug te vinden zijn.
Responstijd
De responstijd is afhankelijk van de hardware. Op de VAX 2000 is de responstijd vrij lang,
vooral als er veel informatie in de tekening opgeslagen is.
Opslaan
Tijdens en na het ontwerp is er de mogelijkheid om de tekening op te slaan. Hierbij is er de
volgende keuze: snel of niet snel opslaan. Soms kan het nuttig zjjn om snel iets op te slaan,
maar men dient er dan wei rekening mee te houden dat er meer diskruimte nodig is. Tevens is
er de mogelijkheid om delen van de tekening als een aparte file op te slaan.
Aantal karakters
Het aantal karakters is afhankelijk van het operating-system. Bij Unix is het mogelijk om 24
karakters te gebruiken bij het geven van een naam aan een tekening, bij VMS is dat aantal
vrijwel onbeperkt.
Lijnsoorten
Er zijn acht typen lijnsoorten te gebruiken: normaal ononderbroken, grof gestreept, fijn gestreept, twee soorten hartlijnen, puntjeslijn, streepjes-puntjes lijn en een user-defined lijn.
Deze zijn allemaal in drie dikten weer te geven: dik, normaal en dun. Hierbij zijn de volgende
vijftien kleuren mogelijk: blauw, groen, cyaan, rood, magenta, geel, wit, olijfkleurig, roze, bruin,
oranje, paars, donkerrood, aquamarine en grijs.
Tablet
Het is mogelijk om een tablet aan te sluiten. Dit geldt dan voor het gedeelte UG-plus (2D).

3 Aigemene tekenfuncties
Multiple viewports
Er zijn maximaal zes standaard lay-outs gelijktijdig op het scherm te verkrjjgen. Hiernaast kan
men ook zelf lay-outs creeren, met een maximaal aantal van 50 stuks. Deze zijn te definieren
met een kader. In aile lay-outs, die op het scherm getoond worden, zijn aile functies actief.
Construktiemogelijkheden
Het is mogelijk met construktielijnen te werken. Ze zijn door het werken met lagen makkelijk
wei of niet zichtbaar te maken.
Ook is er een uitgebreide grid-optie aanwezig. Hierbij is het volgende in te stellen: rechthoekig
of polair, snap aan of uit, weergave aan of uit, de lijnen die de grens moeten vormen van de
grid en tevens zijn in te stellen de x- en de y-afstand van de grid.
Coordinaten zijn in te geven met het alfanumerieke gedeelte van het toetsenbord, met het UG II
menu-gebonden gedeelte van het toetsenbord, met de muis door het aanklikken van de gewenste functie en met de muis door gegevens in te voeren die geometrie-gebonden zijn.
Zoommogelijkheden
Het is mogelijk te vergroten en te verkleinen m.b.v. een venster of met een factor, het beeld te
verschuiven met de functie pan, het voorlaatste beeld op te roepen en het is mogelijk het
originele beeld weer op te roepen.
lagentechniek
Er zijn in principe 256 lagen beschikbaar, maar er zijn er maar 189 te gebruiken. De andere
lagen zijn voor andere doeleinden in gebruik (laag 190-199 zijn bepaald, laag 200-210 zijn voor
de CADCAM'er en laag 211-256 zijn voor de system manager). Van deze lagen is een lijst op te
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vragen, waarin de inhoud van de lagen vermeld is. Hierin staat of een laag zichtbaar is of niet,
of een laag selekteerbaar is of niet, hoeveel entiteiten de laag bevat en de categorieen, die aan
een laag zijn opgehangen (een categorie is Mn of meerdere lagen, waaraan een naam is gegeven). Door het zichtbaar maken van een aantal lagen zijn een willekeurig aantal lagen samen te
nemen. Het is ook mogelijk om achteraf elementen naar een andere laag te kopieren.
Schaalfuncties
Er zijn verschillende schaalfuncties mogelijk in Mn tekening, die eventueel nog kunnen worden
aangepast. Tekst en maatvoering verschalen mee, waardoor de tekst bij een grote schaal niet
meer te lezen is. Achteraf kan de maat van de tekening gekozen worden m.b.v. een kader. Bij
het plotten zijn standaardmaten voor de tekening te kiezen.
Snapfunctie
Hierbij is geen tolerantie in te stellen. Het systeem neemt de dichtstbijzijnde of laatst gecreeerde
entiteit die geselecteerd moet worden.
Groepsstructuur
Er zijn een aantal verschillende entiteiten samen te nemen als groep. Hieraan kan een naam
gegeven worden. Een groep kan uit meerdere subgroepen bestaan. Met deze groepen kan dan
gemanipuleerd worden, als ware het een entiteit.
Blanking
Het is mogelijk om entiteiten te deactiveren m.b.v. blanking.
Undo
Er is niet altijd een undo-optie aanwezig. Het is mogelijk om de laatst gedefinieerde entiteit te
verwijderen en bij sommige andere functies is het mogelijk om te herstellen. Bij enkele functies
is herstellen niet meer mogelijk.
Redraw
Er is een zeer snelle redraw-optie aanwezig. Deze wordt geactiveerd met de functie display
refresh.

4 Geometrische tekenfuncties
Punt
Er z~jn twee soorten punten aanwezig: tijdelijke punten, die afgebeeld worden voor de gebruiker
en met refresh· weer verwijderd worden, en permanente punten. Hiervan zijn de volgende
definities aanwezig:
- punt bepaald door de schermpositie van de muis
- punt bepaald met absolute coordinaten
- punt bepaald met werkcoordinaten
- bestaand punt
- eindpunt van een entiteit
- controlepunt van een entitelt
- snijpunt van twee entiteiten
- middelpunt van een cirkel
- positie op een boog (bepaald door het opgeven van de hoek in graden)
- punt op een afstand van een referentiepunt, bepaald op ~~n van voorgaande manieren
- punt, gespiegeld t.O.V. een lijn
- punt, gekopieerd m.b.v. een vector.
De coordinaten van een punt zijn opvraagbaar met de functie info.
Lijn
De volgende Iijndefinities zijn aanwezig:
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- Iijn door twee punten
- Iijn rakend aan twee curves
- oneindig lange horizontale lijn, evenwijdig aan de Xc-as
- oneindig lange verticale lijn, evenwijdig aan de Yc-as
- Ujn als normaal op een vlak leen 3-D functie), evenwijdig aan de Zc-as
- lijn door een punt en rakend aan een curve
- lijn door een punt met een hoek t.O.V. de horizontale as
- lijn door een punt met een hoek t.O.v. een andere lijn
- Iijn evenwijdig aan een lijn, door een punt
- lijn door een punt en loodrecht op een entiteit
- lijn evenwijdig aan een lijn en op een bepaalde afstand ervan
- Iijn evenwijdig aan een lijn en rakend aan een curve
- Iijn loodrecht op een lijn en rakend aan een curve
- lijn rakend aan een curve en met een hoek t.o. v. een Iijn
- lijn, gespiegeld t.O. v. een lijn
- lijn, gekopieerd d.m.v. een vector.
De volgende gegevens van een lijn zijn opvraagbaar met de functie info : coordinaten van beginen eindpunt, hoek tussen twee lijnen en lengte van een lijn.
Cirkel en boog
De volgende definities zijn aanwezig:
- cirkel of boog met middelpunt, radius of diameter, start- en eindhoek
- cirkel of boog met middelpunt, radius en twee punten die einden van de boog bepalen
- cirkel of boog met middelpunt, punt op cirkel en een opgegeven hoek
- cirkel of boog met middelpunt, rakend aan een bestaande lijn en met een hoek
- cirkel of boog met een middelpunt en rakend aan een cirkel (eraan of er om heen) en opgegeven hoek
- cirkel of boog door drie punten
- cirkel of boog, gespiegeld t.O.v. een lijn
- cirkel of boog, gekopieerd m.b.v. een vector.
De volgende gegevens van een cirkel of boog zijn opvraagbaar met de functie info: coordinaten
van het middelpunt, radius en hoek van de cirkelboog.
Basisvormen
De volgende basisvormen zijn aanwezig:
- ellips:
- met middelpunt, halve lengte van de twee assen, start- en eindhoek en hoek
van rotatie
- hyperbool
- parabool
- polygoon:
- driehoek
- rechthoek
- willekeurige polygoon met aantal zijden en lengte van zijde of de cirkel die erin
of er om heen ligt
- offset-curve
- string:
- reeks van Iijnstukken, die aan elkaar geknoopt zijn
- spline:
- open spline
- gesloten spline
- B-curves:
- Bezier-curve
- B-spline
- kleinste kwadraten lijn
- tangentiaal aan een aantal curves.

Afronden
De volgende mogelijkheden zijn aanwezig:
- simple fillet:
eenvoudige afronding tangentiaal aan twee lijnen, waarbij de lijnen evenIV - 4

- fillet two entities:
-fillet three entities:
- chamfer:

tueel ingekort of verlengd worden tot de eindpunten van de afronding
( =trimmen).
afronding tussen twee willekeurige entiteiten
afronding tussen drie willekeurige entiteiten
hoek tussen twee lijnen afvlakken en eventueel de lijnstukken trimmen.

Symbolen
Er zijn verschillende standaardsymbolen aanwezig:
- pijltje waaraan tekst toegevoegd kan worden
- tolerantiesymbool met zeer uitgebreide mogelijkheden
- vele anderen.
Een symbool dat gemist wordt is het ruwheidssymbool, maar verder zijn er veel mogelijkheden.
Parametrisch ontwerpen
Deze functie is hier niet standaard aanwezig.

5 Geometrische manipulatiefuncties
Selecteren van entiteiten
Er zijn zeer uitgebreide mogelijkheden om entiteiten te selecteren. Hiervoor dient het "class
selection menu" met de volgende selecteerfuncties:
- een entiteit of meerdere achter elkaar
- aile entiteiten
- entiteiten insluiten of uitsluiten in een rechthoek
- entiteiten insluiten of uitsluiten in een willekeurige polygoon
- op naam
- op kleur
- entiteiten van een bepaald soort, bijvoorbeeld lijnen of curves
- juist aile entiteiten, behalve diegene, die zijn geselekteerd.
Met de functie detailed mask zijn entiteiten van een bepaalde soort onder te verdelen in
specifiekere soorten. Een curve kan zijn een spline, een cirkel, een ellips , een boog etc.
De geselecteerde entiteiten worden zichtbaar door het veranderen van de kleur of het ontstaan
van een klein rood aanduidingspuntje.
Kopieren en verplaatsen
Mogelijkheden:
- over een afstand dx en dy
- naar een punt.
Ook is het mogelijk een patroon te maken met daarop de gekopieerde entiteiten: rechthoekig
(matrix) en porair (op omtrek van een denkbeeldige cirkell.
Roteren
Het is mogelijk om te roteren om een bepaald punt of een lijn, met of zonder behoud van het
origineel.
Spiegelen
Aile entiteiten kunnen worden gespiegeld in een willekeurige lijn. Tekst wordt dan aangepast.
Verschalen
Men kan een tekening op twee manieren verschalen. Ten eerste met de functie transformations,
scale. Hierbij worden de maten groter of kleiner, maar de teksthoogte e.d. blijft zoals is gedefinieerd. Ten tweede met de functie edit work view, double scale. Hierbij wordt de gehele
tekening kleiner, maar de maten blijven hetzelfde.
Wijzigen van attributen
Dit programma heeft een zeer uitgebreide "edit-functie". Het is dan ook mogelijk om achteraf
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vrijwel alles te veranderen. Voorgaande functies zijn mogelijk, maar ook zaken als:
- lijn:
plaats, lengte, stijl, dikte en kleur
- cirkel:
radius, lengte van de boog of de hoek, boog of juist het complement ervan,
lijndikte, stijl en kleur
- tekst:
lettertype, hoogte en andere parameters (zie later bij tekst)
-Iagen
- locatie van overige entiteiten.
Ook mogelijk zijn de functies stretch en drag, waarmee een stuk van de tekening groter
gemaakt kan worden, terwijl men dat kan zien op het scherm.
Verwijderen
Verwijderen kan op de volgende manieren: de hele tekening, een groep en met het "class
selection menu".
Relaties tussen elementen
Dit is niet aanwezig. Een element wordt opgeslagen d.m.v. zijn coordinaten, niet aan de hand
van zijn relatie met andere elementen. Een raaklijn aan een cirkel is na het veranderen van de
radius van die cirkel geen raaklijn meer. Wei is dit mogelijk met een andere module van Unigraphies, maar niet.met de standaardmodule Design.
Er is een functie aanwezig (analyse), waarmee zaken als oppervlakte, momenten, massamiddelpunt, lxx, Iyy en vele andere zaken zijn uit te rekenen.

6 Functies voor tekeningafwerking
Bemating
De volgende mogelijkheden voor het plaatsen van maatpijlen zijn aanwezig:
- horizontaal
- verticaal
- diagonaal
- cylindrisch (Iineaire afstand tussen twee entiteit-eindpunten of cirkel tangentiaalpunten)
- loodrecht (maat tussen lijn of zijde en de eindpunten van de geselecteerde entiteit, waarbij de
maat loodrecht wordt gemaakt op de basislijn)
- aangeven van een hoek
- lengte van een boog
- aangeven van de straal
- aangeven van de diameter
- aangeven van eoncentrische cirkels
- aangeven van een gat m.b.v. aanhaallijnen.
Verder is het mogelijk om met de functie module parameters naar wens in te stellen:
- de maatnauwkeurigheid (aantal getallen en aantal nullen achter de komma)
- het plaatsen van de tekst t.O. v. de maataanhaallijnen: boven, links of rechts van de pijl
- het plaatsen van de tekst t.o.v. een pijltje
- de maataanhaallijnen: twee, een, nul of het schuin plaatsen ervan
- de verschillende manieren van het plaatsen van de toleranties
- de verschillende manieren van het plaatsen van de tekst t.O.V. de maatpijl: horizontaal bij een
verticale maat, of alligned (= op hoogte van de maatpijl), of juist boven de maatpijl of de
dimensielijn. De tekst kan links, rechts of in het midden gecentreerd zijn of staan onder een
hoek.
- de verschillende manieren voor het aangeven van hoeken (radialen of graden) en voor lengtes
(millimeters of inches)
- de hoogte van de maattekst
- de soort maatpijl
- het referentiepunt van de te plaatsen tekst: TopLeft, TopCenter, TopRight, MidLeft, MidCenter, MidRight, BottomLeft, BottomCenter of BottomRight
- de plaats van de te plaatsen bemating en de afstand t.O.V. andere maten.
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Bij verschalen verandert de maat soms wei en soms niet mee, dit ligt aan de manier van verschalen. Bij spiegelen wordt de maattekst automatisch aangepast.
Arcering
Het arceren gaat erg snel. Het enige nadeel is echter dat het gehele contour ingegeven moet
worden, waardoor het totale proces toch enige tijd vergt. Het arceren is wei gemakkelijk te
bedienen. Er zijn acht standaard patronen aanwezig en er zijn er geen te definieren. De hellingshoek en de onderlinge afstand van de arceerlijnen is variabel. Er vindt correctie plaats bij
aangrenzende gebieden, maar eventuele tekst in het gearceerde gebied wordt niet uitgesloten.
Tekst
De tekst is op vele manieren te plaatsen, net als de maattekst. Het referentiepunt is op vele
manieren te kiezen. Er is in te stellen en achteraf te veranderen: het referentiepunt van de tekst,
de tekst zelf, de positie van de tekst t.O. v. het referentiepunt, de hoek waaronder de tekst
staat, de lijnwijdte en de tekstfont. Hiervoor zijn veertien fonts aanwezig en tevens is men in de
gelegenheid om zelf fonts te creeren. Bij spiegelen wordt de tekst automatisch aangepast.
Stuklijstgeneratie
Deze mogelijkheid is aanwezig. Het is mogelijk om vol-automatisch en half-automatisch een
stuklijst te genereren. Bij de eerste mogelijkheid wordt de stuklijst automatisch aangepast bij
verandering van het ontwerp.
Stuknummeraanduiding
Dit is mogelijk met ID Symbol. Dit maakt een cirkeltje met een pijl eraan en in dit cirkeltje kan
men een getal plaatsen, waardoor het geschikt is voor stuknummeraanduiding.
Coordinatentabellen
Met de info-toets is het mogelijk om coordinaten op te vragen van punten. Dit zou men dus
kunnen beschouwen als een mogelijkheid voor het creeren van coordinatentabellen.
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