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GEOMETRISCH MODELLEREN VAN EEN COMPRESSOR
WPB rapportnr. 0196
door J.M. Heijboer
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Samenvatting
nit is het verslag van de 1,- opdracht van J.M. Heijboer in het kader ~an
zijn studie aan de T.H. Eindhoven. In dit verslag wordt een

mod~l gemaa~t

van de GRASSO RC 69 compressor met behulp van de computer. Oit model kamt
tot stand door gebruik te maken van het programmapakket GEOMOO wat op de
T.R. aanwezig is.Het doel is de compressor door een robot te laten
lassen. Oaartoe ishet nodig de geometrie van de verschillende lasnaden
te weten te komen. Oeze geometrie is uit het model te halen ..
Verder is het noodzakelijk een model te maken van de robothand om na te
gaan in hoeverre deze hand ruimte heeft om in de ketel te manoeuvreren.
Oak dit model is met GEOMOO te maken en het is oak mogelijk de hand te
laten bewegen. Er dient in de toekomst nag weI een

kinematis~h

model van

de robot plus hand gemaakt te worden om de relatie tussende positie van
de punt van de lastoorts en de stand van de robot eenduidig vast te
leggen.
Tot slot van deze samenvatting wil ik ir. Heuvelman bedanken vaor de
begeleiding van deze apdracht. Verder wil ik dhr. Sluiter bedanken vaor
de suggesties en adviezen die hij heeft gegeven. Tenslottewil ik
oak dhr.- Theuws bedanken voar zijn assistentie bij het maken van de diaopnamen.

,

-

- 2 Inleiding
Om de GRASSO compressor RC-69 met behulp van een robot te lassen dient de
robot hiertoe te wordengeprogrammeerd."Nu is"het volgen van de lasnaad
met de p.unt van de lastoorts niet voldoende.Ook· de stand van de toorts
en de lassnelheid spelen belangrijke rollen. Een ander probleem is dat de
robothand met lastoorts met daarbij aIle slangen en bedrading een niet te
verwaarlozen volume innemen zodat botsing ervan met onderdelen van de
compressor niet denkbeeldig is. Met behulp van het.programmapakket GEOMOD
kunnen deze problemen worden aangepakt.
Eerst zal wat algemene informatie over dit programma worderi gegeven,
zoals het aanroepen van het programma, de struktuur van het programma
etc.
Daarna voIgt een hnofdstuk over het in elkaarzetten van de

co~pressor.

Dit is geautomatiseerd, doo~ hel aanroepen van een zg. program file wordt
de compressor automatisch in elkaar gezet. De

gebrui~er

heeft daarhij weI

de gelegenheid malente veranderen.
Ook de robothand wordi op deze manier gemaakt. Met de hand kan in de
ketel gemanoeuvreerd worden door weer een andere program file aan te
rnepen. Zo kan worden nagegaan hoeveel bewegingsvrijheid de robothand in
de ketel heeft. Wat in de toekomst nog gemaakt dientte worden is een
kinematisch model van de robot plus hand om de eenduidige relatie tussen
de stand van de tobot

e~

de positie van de punt van de lastoorts vast te

leggen.
Een heel

~ndere

lasnaden. Dit is

zaak is het naar buiten halen van de geometrie van de
~og

riiet geautomatiseerd, maar er wordt precies

heschreven hoe men te werk moet gaan.
De vetgedrukte hoofdletters bij de bespreking van de verschillende
·program files corresponderen met de hoofdletters in de listings van de
files die apart bij het verslagzullen worden gevoegd. Om een indruk te
krijgen van de grafische mogelijkheden van het progrmma zijn achterin
enige fraaie

plaatje~

bijgevoegd.
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Hfst 1
1.1

Algemene informatie

Het aanroepen van IDEAS

Nadat men toegang tot de VAX heeft gekregen wordt met het commando IDEAS
het gelijknamige programmapakket aangeroepen. Het programma reageert dan
als voIgt :
IDEAS
N FOR NORMAL OPERATION
P FOR PROGRAM FILE OPERATION
E TO EXIT
ENTER LETTER (N)#
AIleen [CR] indrukkeh volstaat dan dus om voor -NORMAL OPERATION" te
kiezen, hetgeen bijna altijd het geval zal zijn. De volgende vraag van de
computer is
ENTER DISPLAY TERMINAL TYPE#
Als antwoord dient men het typenummer van de terminal in te toetsen, doet
men dit niet of verkeerd krijgt men een liJst met mogelijke alternatieven
voorgeschoteld. Daarna wordt gevraagd
ENTER MODEL FILE (NONE)#
Nu dient de naam van een bestaande of te creeren model file ingetoetst te
worden.
Een model file is een file waarin aIle handelingen, data,
r
gecreeerde objecten etc. worden opgeslagen.Wordt een nog niet bestaande
naam ingevoerd geeft het programma
OK TO CREATE NEW FILE (YES)#
Als antwoord behoeft dus weer aIleen [CR] te worden ingedrukt. Het
programma vraagt ookeen beschrijving van de model file te geven, deze
beschrijving komt later ook op de kopjes van de tekeningen te staan. Bet
programma wil verder ook weten met welke eenheden men wenst te werken,
aan.de gebruiker wordt een menu voorgeschoteld. In dit geval wordt voor
MM (millimeters) gekozen. De administratieve handelingen zijn nu gebeurd,
het programma vraagt daarom :
ENTER COMMAND#
waarna het eigenlijke werken met IDEAS kan beginnen.
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Wanneer men de naam van een al bestaande model file had gekozen, had men
,

na eenmededeling over het aktieve systeem van eenheden direkt al
gekregen :
ENTER COMMAND#
am te weten te komen welke commando's gegeven kunnen worden dient men de
M van menu in te voeren. Dit geldt trouwens overal in elke tak van het
programma. Men krijgt nu het volgende menu te zien
SO

- SYSTEM DESIGN

SA

- SYSTEM ANALYSIS

FEM - FINITE ELEMENT MODELING
EM

- EXPERIMENTAL METHODS

U

- UTILITIES

AM

- AUTO MENU

SAV - SAVE
. NF

- NEW FILE

EXI - EXIT
De commando's die van belang zijn zullen worden t6egelicht.
SYSTEM DESIGN is voor ons het belangrijkste commando, hiermee worden
modellen van de werkelijkheid gemaakt. Onder FINITE ELEMENT MODELING
worden berekeningen uitgevderd m.b.v.de eindige elementen methode. Met
AUTO MENU krijgt men na elk commando het menu voorgeschoteld. Door SAVE
te geven worden de aangebrachte veranderingen in de model file gedurende
de laatste sessie ook werkelijk opgeborgen. Met EXIT verlaat men IDEAS.
Gedurende 90 \ van de tijd zal onder SYSTEM pESIGN worden gewerkt, reden
am
het

d~ar

dieper op in te gaan. Na het commando SO krijgt men desgewenst

volge~de

menu

0

- OBJECT MODELING

SA

- SYSTEM ASSEMBLY

MD

MECHANISM DESIGN

ED

- EXCITATION DEFINITION

R

- RESPONSE

OS

- OPERATING SYSTEM

CF

- CHANGE FAMILY

AM

AUTO MENU

S'AV - SAVE
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NF

- NEW FILE

EXI - EXIT
De eerste

mogelij~heid,

OBJECT MODELING, is belangrijk voor ons geval. In

deze tak van het programma zullende compressor en de onderdelen van de
robothand gebouwd worden. Het bewegen met de hand gebeurt in SYSTEM
ASSEMBLY. Het

~ommando

OPERATING SYSTEMbrengt de gebruiker tijdelijk op

VAX-nivo terug. Omdat OBJECT MODELING' ZQ belangrijk is voor deze opdracht
zal nader bekeken worden wat hierin allemaal gedaan kan worden.
1.2

OBJECT MODELING

In OBJECT MODELING wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld starre
objecten te creeren. Hij heeft ook de mogelijkheid geometrie van die
objecten naar buiten te halen. Het menu ziet er als voIgt uit
H - HELP
TA - TASK
MO - MODEL FILE
DO - DISPLAY OPTIONS
V - VIEW
C - CREATE
DA - DISPLAY ATTRIBUTES
B - BOOLEAN

o -

ORIENT

SH - SHAPE
TW - TWEAK
G - GET
ST - STORE
P

- PURGE

L - LIST CURRENT
MA· - MANAGE
HELP is een globaal commando d.w.z. een commando dat altijd gegeven kan
worden, om meer te weten te komen over TASK bijv. wordt het commando HELP
TASK gegeven.
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Met TASK wordt geregeld in welke hoek van OBJECT MODELING de gebruiker
wil werken. In elk van de 4 tasks ziet het menu erongeveer uit zoals
hierboven, wat in feite het menu is van de task OBJECT 3D. De eerste 5
commando's zijn in elk van de 4 tasks identiek, daarom zal de bespreking
daarvan eerst gedaan worden voordat de

task~

afzonderlijk bekeken worden.

MODEL FILE geeft de gebruiker de mogelijkheid om met de model file waarin
hij werkt te manipuleren, m.b.t. de eenheden, de beschrijving van de
model file etc. Ook wordt van hieruit een program file of picture file
opgestart of gemaakt.
~et

DISPLAY OPTIONS kan de gebruiker

bep~len

,

wat hij op het scherm wil

zien. Te denken valt hierbij dan aan de manier waarop bijv. een object
wordt weergegeven, in draadmodel, in aanzichtslijnen of helemaal
ingekleurd. Ook kan men bij de

ver~chillende

grootheden (punten, lijnen,

vlakken, krommes) hun LABELS aanof uit zetten. Verder kan er op het
gebied van kleuren het een en ander geregeld worden.
VIEW heeft ook te maken met de manier waarop degebtuiker het plaatje
ziet, maar dan op het geometrische vlak. Hij kan bijv. het scherm draaien
zodat hij het model van aIle kanten kan bekijken, verder kan er vergroot
en verkleind worden, er kan in perspectief gekeken worden etc.
Nu zijn de 5 gemeenschappelijke commando's van de 4 tasks besproken, per
task zal nu gekeken worden naar de aard van de overige commando's.
De 4 tasks zijn :

a - OBJECT 3D
W - WORKING SET 20
P - PROFILE 20
S - SKIN GROUP
De keuze van de task bepaalt de manier waarop een 3-dimensionaal object
gebouwd kan worden. Men kan o.a. :
- massieve blokken, bollen, cylinders, kegels creeren
- bovengenoernde objecten bij elkaar

op~ellen

en van elkaar

aftrekken
- een getekend 2- dimensionaal profiel extruderen over de gewenste
lengte
- een getekend 2-dimensionaal profiel roteren om een as zodat een
object ontstaat
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Bovengenoemde technieken gebeuren steeds in TASK OBJECT 3D. Het maken van
de genoemde profielen gebeurt in WORKING SET 2D en PROFILE 2D. WORKING
SET 2D is een soortkladblaadje, in deze tak van het programma kunnen
cirkels, Iijnen en,krommes worden getekend op verschiIIende manieren. Ook
kunnen die cirkels etc. met elkaar gesneden worden en hun snijpunten,
worden berekend. In PROFILE 2D maakt men dan de profielen door de zojuist
gemaakte punten met elkaar te verbinden. Wanneer na het aanwijzen van 2
punten het commando FIT gegeven wordt legt het programma een rechte lijn
tussen die punten. Geeft men FIT na 3 punten te hebben aangewezen, trekt
het programma een cirkel door die punten enz. Om het profiel te sluiten
wordt CLOSEgegeven.
Zo'n profiel wordt in OBJECT 3D dan gebruikt om geextrudeerd te worden of
om rand een as geroteerd te worden. Beide mogelijkheden leveren een
object op.
De TASK SKIN GROUP is wat exclusiever. De te volgen procedure is als
voIgt
- er wordt in PROFILE een pad getekend, dit is de toekomstige
hartlijn van het te maken object
- in PROFILE zijn oak de gewenste doorsnedes gemaakt, deze hoeven
niet overal geIijk te zijn
- maak nu onder TASK SKIN GROUP de gewenste doorsnedes op de
gewenste plaatsen aan het pad vast
- geef onder TASK OBJECT 3D CREATE het commando SKIN GROUP en er
wordt een huid getrokken overhet pad plus de doorsnedes
Zoals vermeld kunnen de objecten bij elkaar opgeteld of van elkaar
afgetrokken worden onder OBJECT. 3D met BOOLEAN. Hierbij dient in de gaten
te worden gehouden dat wanneer 2 objecten opgeteld of afgetrokken moeten
worden ze
- of echt los van elkaar moeten zijn (men krijgt dan dus 2
objecten)
- of echt in elkaar steken (men krijgt dan 1 object)
Ze mogen dus nooit zoalseen deksel op een bus precies inelkaar passen.
Er zijn ook nog mogelijkheden om objecten t.o.v.

elka~r

te positioneren

door rotatiesen translaties uit te voeren met ORIENT. Diverse kleuren
worden toegekend met DISPLAY ATTRIBUTES.
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SHAPE dient om een object iets anders te vormen, dit commando is niet zo
belangrijk evenals TWEAK, hiermee kan de geometrie van een punt, lijn of
vlak naar buiten gehaald

worden~

GET en STORE dienen om objecten op te halen resp. op te bergen.
MANAGE dient om met de lijst van opgeborgen objecten te manipuleren, .
objecten kunnen verwijderd worden, een andere naam krijgen etc.
.

. .

PURGE en LIST CURRENT hebben betrekking op objecten die "current" zijn,
die in de werkruimte zitten waar aIle commando's op losgelaten worden.
Met PURGE wordt de werkruimte"weggegooid zonder iets op te bergen, met
LIST CURRENT worden gegevens getoond over de objectenOin de werkruimte.
1.3 : Globale menu
Een aantal commando's zijn·globaal, d.w.z. ze kunnen overal gegeven
worden. Een overzicht van de commando's krijgt men als 'men GM geeft. De
belangrijkste zijn :
- EXIT om IDEAS te verlaten
- SAVE om veranderingen te bewaren
-.CLEAR om de tekst op het sc~erm weg te halen
- DRAW om te tekenen
- AUTO SCALE om het te tekenen object in het geheel op het scherm te
krijgen
- MAGNIFY om dit juist te vergroten
- ROTATE SCREEN om het scherm te draaien en vanaf een andere hoek
naar het object te kijken
- ZOOM om details te bekijken
- SET VARIABELE om een variabele te declareren en een waarde te
geven
- / laat de programmawijzer terug springen naar het hoofdmenu
-

I

laat de programmawijzer terug

springe~

naar 1 nivo hoger

$ stopt de uitvoer van het laatst gegeven commando
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Het gebruik van een program file

Om goed te kunnen begrijpen hoe een program file in elkaar steekt, is het
nodig kennis te nemen van de besturingscommando's die I-DEAS heeft.
Deze zijn o.a. terug te vinden in de Supertab User Manual

i~

hoofdstuk 31

en 32 op bIz. 131 tIm 134. De informatie die nodig is om de
hiernavolgende program files te begrijpen zal kort samengevat worden
weergegeven.
- de program file wordt gestart .onder: IMO PR "R filenaam (/MODEL
FILE PROGRAM FILE RUN filenaam)
- de program file werkt met variabelen, een variabele heeft als
naam het symbool & (ampersand) gevolgd door een integer van 1 tot
200. Eeri variabele heeft ook een waarde, dit kan een getal zijn,
een arithmetrische expressie of een andere variabele. Een
variabele wordt gedeclareerd met het commando SV (SET VARIABELE).
bijv. SV &1 100
SV &2 SQRT(3)*&1
- de program file kent ook voorwaaidelijke en niet-voorwaardelijke
sprongen. De niet-voorwaardelijke sprongen worden uitgevoerd na
het commando GO label. Een label bestaat uit het $L gevolgd door
een integer van ~ tot 99, bijv. $L1.
De voorwaardelijke sprongen worden genomen nadat een vergelijking
heeft plaatsgevonden van 2 variabelen of getallen. Het
toetscriterium kan zijn: GT (greater than), EQ (equal), LT (less
than), GE (greater or equal), NE (not equal) of LE (less or
equ~l):

bijv. IF &1 GE &5 GO $L5
- de program file kan informatie aan de gebruiker vragen. Als dat
nodig is wordt het commando QV gebruikt, dit staat voorQUERY
VARIABELE. Het volledige commando wordt dan:

QV 'tekst' &1.

De waarde die de gebruiker invoert wordt opgeslagen onder &1.
De gebruiker zietop het scherm: ENTER 'tekst' (huidige waarde):
Als de gebruiker geen waarde invoert wordt de huidige waarde
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aangenomen als nieuwe waarde.
- de program file vraagt om een ja of nee beslissing met het
commando QD 'OK' &1. Dit kan worden gebruikt om de programmaverwerking even te onderbreken om resultaten of tekeningen te
bekijken.
- met het commando OM 'tekst' (OUTPUT A MESSAGE) wordt een stuk
tekst naar de terminal gezonden.
- het commando VF (VERIFY CONTROL) bepaalt wat op het scherm komt,
VF 1 geeft alles te zien, VF -1 geeft aIleen tekeningen te Zlen.
De regels in de program file waar het procent-teken aan het begin
van de regel staat bevatten geen programma-commando's maarzijn
aIleen ter verduidelijking voor de gebruiker.
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1.5

Het opstarten van de program files

Nadat men in OBJECT MODELING is binnengekomen op de besproken manier
geeft men het commando : .
MODEL FILE PROGRAM FILE RUN [CR]
Het programma vraagt dan de naam van de gewenste program file. Dit zal om
te beginnen zijn:

COMPR.PRG

Dan is de compressor gebouwd en kan op dezelfde manier HAND.PRG worden
aangeroepen om de onderdelen van de robnothand te bouwen. Nadat ook dat
gedaan is en de opdracht SAVE gegeven is kan met EXIT IDEAS verlaten
worden. Om in SYSTEM ASSEMBLY te gaan werken met MONT.PRG is het handig
de model file COMPR.MOD te copieren met COPY. Het is

namelij~

zo dat in

SYSTEM ASSEMBLY niets overschreven kan worden. Als men dusvoor de tweede
.keer de hand wil gaan monterengooit men gewoon de al gecopieerde model
file met daarin de al bestaande hand, weg en men geeft opnieuw opdracht
COMPR.MOD te copieren.
Dus als men COMPR.MOD gecopieerd heeft tot bijv. HAND.MOD komt men weer
binnen op dezelfde manier aIleen kiest men i.p.v. OBJECT MODELING nu
SYSTEM ASSEMBLY. Men krijgt dan het verzoek een 4-1etterige systeemnaarn
in te voeren, met een systeembeschrijving. Daarna laat men met MODEL FILE
PROGRAM FILE RUN MONT.PRG de hand in elkaar zetten.Als ook dat gedaan is
kan de hand bewogen worden door ROBROT.PRG aan te roepen.
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Hfst 2

De program file COMPR.PRG

Met deze program file wordt de compressor gebouwd.
Hieronder zalaang.egeven worden hoe het programma tot stand is gekomen,
als bijlage zal een complete

li~tingvan

het programma worden gegeven die

naast deze toelichting kan worden gehouden.

Om te voorkomen dat er continu tekst over het scherm rolt wordt het
weergeven van tekst uitgezet met VF -1. Dit geldt uiteraard niet voor
boodschappen die met OM aan de gebruiker worden gestuurd.
Vervolgens worden een aantal default-waarden ingevoerd, dat zijn de
werkelijke afmetingen en maten van de compressor volgens de tekening.
Omdat een gebrulker toch weleens maten wil verander~n vraagt het
programma de afmetingen aan de gebruiker, daarbij stelt het zelf een
waarde voor nl. de default-waarde. Wil men die inderdaad behoeft aIleen
op [CR] te worden gedrukt. Zo wordeneerst de default-waarden ingevoerd
van :

~

buitendiameter ketel

- binnendiameter ketel '
- lengte ketel zonder lairing
- aantal faces van de ketel
- binnendiameter van de lasring
- grootste bieedte van de lasring
- kleur van de ketel
Nu wordt aan de gebruiker gevraagd voor bovengenoemde grootheden evt. een
andere waarde in te'voeren. Als men dit verkeerd doet, bijv. men geeft
een negatieve lengte op, dan springt het programma terug naar de vraag om
een waarde in te voeren. Deze gang van zaken zal op vele plaatsen in de
program file voorkomen.
De opbouw van het geheel kan worden onderverdeeld in een aantal
deeltaken, nl. :
- eerst het bouwen van de ketel met de Iasringen
- het aanbrengen van 2 of 4 pijpen aan de onderkant

- 13 - het bouwen van een cilinder~lok
- het copieren plus positioneren van de cilinderblokken
Opgemerkt dientnqg te worden dat de oorsprong Oin het midden van de
ketel komt te liggen, waarbij de X-as de hartlijn van de ketel is. De
'positieve Z-as gaat van 0 uit naar boven.
De ketel plus de beide lasringen (deksels) aan de uiteinden worden in 1
keer gemaakt. Dit kan door eerst een halve langsdoorsnede van de ketel te
tekenen en die 360 grad en te roteren om de Y-as.
Daartoe moeten eerst de waarden van de X- en Y-coordinaten gedefinieerd
worden, aan de hand van de invoergegevens die al bekend zijn en een
aantal verstandige aannames. Zie ter verduidelijking de figuur op de
volgende bladzijde.
P1
P2
P3

X-coordinaat

(buitendiameter ketel)/2 dus &1/2

Y-coordinaat

(lengte ketel)/2 dus &3/2

X-coordinaat

(binnendiameter ketel)/2 dus &2/2

Y-coordinaat

gelijk aan die van P1 dus &3/2
gelijk aan die van P1 dus &1/2

X-coordinaat
Y-coordinaat

Y van P1 +8, dus &3/2+8, want de hoek P 1P2P3 vormt
een V~groef om later vol te lassen, deze wordt

verondersteld onafhankelijk te zijn van de breedte'
van de lasring, de lasnaad 'wordt dan altijd 8 mm
breed.
P4 : X-coordinaat : gelijk aan die van P1 dus &1/2
Y-coordinaat : het stuk wat binnen de ketel valt wordt constant
verondersteld en gelijk ?an 12 mm zoals in
werkelijkheid bij

~eschouwde

compressor. De V-groef

was 8 mm breed, eveneens constant. Er blijven dan
2 stukken over, die in een verhouding van 1:2 tot
elkaar staan bij de onderhavige compressor.
Dit wordt verondersteld altijd zo te zijn.
De waarde wordt dan: &3/2+8+(2/'3*(&6-20))
Zie oak de figuur op de volgende bladzijde.
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s :

P

X-coordinaat : De binnendiameter van de

,lasring ligtniet
vast, de buitendiameter
van
.
. .
de ketel ook niet, de vraag rijst dan waar·de
borst gelegd.moet worden. Bij de Grasso RC 69
hebben de 2 Iijnstukken lengtes die zich verhouden ais 30:37. Gekozen is om dit aan te'

y

houden bij andere maten dan de standaardmaten.
De X-coordinaat wordt dan :
/

&1/2-(30/67*(&1-&5)/2)
Y-coordinaat
P
6

X-coordinaat
Y-coordinaat

gelijk aan die van P
4
geli jk aan die va? P
5
het begin van het deksel

ligt altijd op 12 mm van,het uiteinde van

d~

ketel, dus Y=&3/2-12+&6
P7 X-coordinaat : gelijk aan de helft van
de binnendiameter van de las ring dus &5/2.
Y-coordinaat
Pa X-coordinaat
Y-coordinaat

geIijk aan qie van P
6
gelijk aan die van P
7
12 mm binnen het uit-

einde van de ketel, dus &3/2-12
.P 9 X-coordinaat
Y-coordinaat

geIijk aan die van P
2
geIijk aan die van P
a

.

.....

...
....

...

,
L (1/3)
,

If'

J2/3}

,~/

&6

I'

Voor de punt en 10 tim '18 gelden dezelfde
waarden aIleen soms met een minteken.

12

J'

....1/ '

In totaal krijgen we 14 arithmetrische
expressies die we eerst als variabelen
gaan •setten" .

Wanneer de bovengenoemde arithmetrische expressies geset zijn worden de
18 punten getekend in de programma-tak TASK

WORKING~SET

20. Oude PROFILES

of WORKING-SETS worden verwijderd met het'commando PURGE. De 18
punten worden ingevoerd met POINTS KEYBOARD nadat AXES ON gezet zijn en
UNITS PER OIVISIONop 25 gezet zijn. In de listing is dit het stuk
programma van B naar C.
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In het volgende stuk programma wordt.naar de tweede tak onder TASK
gesprongen met TASK PROFILE. Nadat2 punten van de working-set zijn
aangewezen, wordt het commando F (FIT) gegeven, dan·legt het programma
een rechte lijn tussen die punten. Als na het aanwijzen van 3 punten dat
commando wordt gegeven, wordt er een cirkel door die punten getrokken.
Nadat 18 punten zijn gefit wordt het profiel gesloten met het commando C
(CLOSE). In de listing is dit het stukje programma van C naar D.

Het profiel is nu getekend, dan wordt in de derde keuzemogelijkheid onder
TASK nl. OBJECT 3D, het object

gem~akt.

In dit geval wordt het profiel

met CREATE en REVOLVE over 360 grad en gedraaid om de Y-as. Ret programma
vraagt daarbij am een aantal zaken waarbij het het beste is de defaultwaarde aan te houden. De ketel wordt met ORIENT ROTATE KEYBOARD 90 grad en
om de Z-as gedraaid, zodat de X-as ketelas wordt. Om de 16 kleuren
waaruit de gebruiker kan kiezen even te laten zien met DISPLAY ATTRIBUTES
PALETTE

~IST

0,15 moet eerst VF 1 gegeven worden. Daarna vraagt het

programma de gebruiker om een kleur voor de ketel. De gekozen kleur, &7,
wordt aan de ketel toegekend met DISPLAY ATTRIBUTES COLOR OF OBJECT &7.
Het object wordt met /STORE KETEL bewaard onder de naam KETEL.Voordat de
ketel getekend wordt moeten er

~en

aantal tekentechnische zaken geregeld

worden :
- de kijkrichting wordt gereset me.t /VIEW RESET
- daarna wordt met ROTATE SCREEN het scherm in een gunstige positie
gezet
- BACKFACES worden uitgezet evenals PERSPECTIVE
Na het tekenen vraagt het programma om ·OK" voor het verder gaat.
;

Inmiddels zijn we dan aangeland bij regel E vanhet programma.

E
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Het aanbrengenvan de pijpen is de eerstvolgende taak van het programma.
Eerst worden nu ook weer een aantal default-waarden geset, die deels voor
zichzelf spreken en deels uit de tekeningetjes volgen. Ook wordt de
gebruiker weer in de gelegenheid gesteld zijn eigen waarden in te voeren.
Tenslotte wordt een eenvoudige controle uitgevoerd op de ingevoerde
maten. Zo mag de lengte van een pijp tot aan het middenvlakvan de ketel
niet kleiner zijn dan de straal van de ketel+dikte van de flens+
uitsteeklengte flens t.o.v. de pijp omdat anders de flens de ketel raakt.

Bovenaanzicht

Vooraaru~icht

I Z

I

... y
"
\/X

-

I

I

We zijn nu op regel F van het programma aangekomen. Da,ar wordt met /TASK
OBJECT CREATE CYLINDER de pijp gemaakt. Het programma vraagt om de
straal, de lengte en het aantal faces .en de cylinder is klaar. Omdat het
programma de cylinder zo plaatst dat de oorsprong in het midden van de
cylinder valt transleren we de cylinder langs zijn as (de Y-as), totdat
de oorsprong op een

~ijvlak

ligt met /ORIENT TRANSLATE 0,&42,0. Nadat de

goede kleur is toegekend wordt de cylinder bewaard met /STORE PIJP. Op
dezelfde manier wordt de flens die op de pijp komt tezitten gemaakt en
gepositioneerd t.o.v. de pijp. Nadat ook de flens opgeborgen is wordt de
pijp bij de flens opgeteld met /BOOLEAN JOIN [CR] PIJP [CR] [FLENS]. Het
resultaat wordt opnieuw·opgeborgen onder PIJP. Dit komt overeen met regel
G van het programma.

-
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Voordat de loop van het programma verder uiteengezet wordt zal eerst even
gekeken worden naar wat het doel is. Ret doel is dat we een ketel krijgen
waarbij de pijpen iets (zeg 5mm) naar binnen steken t.O.v. de binnenwand
van de ketel, omdat we die naad tussen binnenwand van de ketel en de
buitenwand van de pijp willen zien. Dit levertdan de volgende
gedachtengang
- eerst de massieve pijpen copieren en positioneren t.o.V. de
ketel
- daarna optel1en bij de ketel
- wegsnijden van de stukken pijp die naar binnen steken met
een cilinder die 10 mm kleiner is in diameter dan de ketel
In grote lijnen is deze gedachtengang ook juist maar er steekt een adder
onder het gras. Ais de massieve pijpen nl. "opgeteld worden"bij de ketel
raken de pijpen elkaar op een, voor het programma, akelige manier. Beter
is het om de pijpen vast te maken op een drager-cilinder die kleiner is
dan de ketel. Deze drager-cilinder wordt later toch weer weggesneden. De
drager~cilinder

moet niet aIleen kleiner zijn dan de ketel maar ook

kleiner dan de snij-cilinder, zowel in diameter als in lengte!
Eerst worden nu erikele variabelen aan de gebruiker gevraagd

~n

hiermee

wordt de pijp in de goede positie gebracht t.6.v. de ketel. Dan wordt de
drager gemaakt, 10 mm kleiner in diameter dan de binnenwand van de ketel
en 32 mm korter in lengte dan de ketel, 4 mm van de lasringen vandaan. Na
orientatie wordt de cilinder opgeborgen met /STO DRAGER.
Op dezelfde manier wordt ook de snij-cilinder gemaakt, iets groter dan de
drager ma"ar 5 mm in diameter kleiner dan de binnenwand van de ketel.
Om het snijgereedschap te completerenwordt een snij-cilinder gemaakt met
een diameter gelijk aan de binnendiameter van de pijpen, deze snijpijp
zal de pijpen dus uitsnijden. Daartoe dienen ze weI eerst vastgemaakt te
worden op de SN"IJKETEL. Nadat de snijpijp gemaakt is, van de goede kleur

.

,

- 18 voorzien is,.naar beneden verplaatst is en om de ketelas geroteerd is
wordt het object opgeborgen als SNIJPIJP.

Erdient nu gekozen te worden of er 2 dan weI 4 pijpen op de compressor
komen. Wanneer er voor 2 pijpen gekozen wordt, wordt aangenomen dat deze
pijpen

a~n

weerszijden van de ketel zitten en weI in het midden. Wanneer

er voor 4 pijpen gekozen wordt zullen ze uit het midden verplaatst moeten
worden.
Bij de eerstgenoemde mogelijkheid kan de PlJP direkt met de DRAGER
samengevoegd worden met /BOOLEAN JOIN
PIJP
DRAGER
Dan wordt weer PIJPopgehaald, 180 graden gedraaid om de Z-as, en weer
opgeteld. Het resultaat is weggezet onder DRAGER+PIJPEN, dit object wordt
weer opgeteid bij KETEL. Het resultaat hiervan is het object
DRAGER+KETEL+PIJPEN
Op precies dezelfde manie! worden de snijpijpen bij de SNIJKETEL gevoegd,
het resuitaat is SNIJKETEL+SNIJPIJPEN.
Nu komt de siotoperatie : Het laten snijden van KETEL+PIJPEN door
SNIJKETEL+SNIJPIJPEN. Dit door het commando /BOOLEAN CUT [CR],
SNIJKETEL+SNIJPIJPEN, [CR], KETEL+PIJPEN [CR], FIRST CUT SECOND te geven.
Het resultaat wordt weer opgeborgen onder .KETEL+PIJPEN.
I
De montage van 4 pijpen gaat in principe net zo, aIleen moeten de pijpen
uit het midden geplaatst worden. Daarbij dient nagegaan te worden of
enerzijds de pijpen elkaar niet raken en anderzijds of de pijpen de
deksels nietraken of zelfs buiten de ketel komen. Dan wordt PIJP
opgehaaid en uit het midden gezet,en bewaard ais PIJPEN. Nu wordt PIJPEN
opgeteld bij DRAGER en opgeborgen als DRAGER+PIJPEN. Nu wordt PIJPEN
opgehaaid en 180 grad en gedraaid om de Z-as, waarna ze opgeteld worden
bij DRAGER+PIJPEN. Tenslotte wordt DRAGER+PIJPEN opgeteld bij KETEL om
KETEL+PIJPEN te krijgen. Op dezeIfde manier worden de SNIJPIJPEN ;pgeteld
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bij de SNIJKETEL, zodat we uiteindelijk KETEL+PIJPEN laten snijden door
SNIJKETEL+SNIJPIJPEN en het uiteindelijke resultaat staat weer in
KETEL+PIJPEN.

De ovale cilinderblokk'en die op de compressor staan worden op een andere
manier opgebouwd. De 4 samenstellende delen nl. de cilinderwand, de
onderrand, het tussenschot en de bovenrand worden afzonderlijk gebouwd en
daarna bij elkaar opgeteld, Elk van de delen wordt gemaakt door een
profiel te extruderen. De vraag rijst dan, hoe te komen aan dat profiel.
Uit de tekeningen valt niet op te maken hoe de cilinderwand precies
gedefinieerd is. Daarom is een aanname gedaan die weI redeIijk klopt met
de tekening. In onderstaande schets wordt een en ander verduidelijkt. De
cilinderwand bestaat uit 4 stukken cirkelboog, zowel aan de binnen- als
aan de buitenkant.

p

p

:- 20 Van die 4 stukken hebben 2 stukken een kleine straal en 2 stukken een
grote straal, de overgang ligt op een hoek van 60 graden met de X-as. Dus
om het profiel exact te definieren is nodig:
- afstgnd tussen de krommi~gsmiddelpunten van de kleine cirkelbogen
- kleine kromtestraal
- verhouding lange as / korte as , van de ovaal
wanddikte
Zowel voor de binnenwand als voor de buitenwand

g~ldt

dat er op elk van

de 4 stukken cirkelboog 3 punten moeten liggen om het profiel te kunnen
.FITTEN, dat is vastleggen.
Eerst ~orden de bovengenoemde parameters ingelezen en gecontroleerd. In
het kort zal nu aangegeven worden hoe hieruit de coordinaten van de
punten tot stand komen.
P1 X-coordinaat
Y-coordinaat

-(&60+&58+&59)

o

P X-coordinaat
2
Y-coordinaat

-(&59+(&58+&60)/2)

P3 X-coordinaat

o

Y-coordinaat
P4 X-coordinaat
Y-coordinaat
. P X-coordinaat
5
Y-coordinaat
P X-coordinaat
6
Y-coordinaat

(&58+&60)/2*SQRT(3)
&57*(&58+&59+&60)

= -(X-coordinaat

van P )
2
= Y-coordinaat van .P2
= -(X-coordinaat van P1)

o

= X van P4
= -(Y-coordinaat van P4 )

P7 X-coordinaat
Y-coordinaat

o

P8 X-coordinaat
Y-coordinaat

= X van

-(Y-coordinaat van P3)
P2
= -(Y van P2 ) of Y van P6

Op een dergelijke manier worden ook de punten van de binnenwand bepaald.
De beriodigde mathematische expressies worden als variabelen geset. Dan
kunnen m.b.v. die variabelen de punten worden ingevoerd. Als dat gebeurd
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is wordt TASK WORKING-SET 20 verlaten om naar TASK PROFILE te gaan. Daar
wordt eerst met CREATE LABEL de buitenwand vastgelegd, waarna met HOLES
IN PROFILE LABEL

d~

binnenwand wordt getekend. Het geheel wordt bewaard

als CILINDERWAND.
Nadat de hoogte van de cilinderwand is Dpgevraagd wordt met TASK OBJECT
CREATE EXTRUDE de extrusie van het profiel CILINDERWANO uitgevoerd. Omdat
een extrusie altijd in negatieve Z-richting wordt uitgevoerd, wordt het
object over zijn lengte in

posit~eve

Z-richting getransleerd. Het

ontstane object krijgt de gevraagde kleur en wordt bewaard als
CILINOERWAND.

Een volgend onderdeel van een cilinderblok is het tussenschot. De
procedure voor het bouwenvan het tussenschot is dezelfde als die voor
het bouweri van de cilinderwand. Oat betekent dus dat eerst in TASK
WORKING-SET 20 de 8 punten worden ingevoerd. am het tussenschot later te
kunnen optellen bij de cilinderwand mogen ze niet precies in elkaar
passen. Daarom wordthet tussenschotiets groter gemaakt. Handig is het
om de punten van de .cilinderwand hierbij te betrekken. Elk punt· van het
tussensch9t wordt dan zo qekozen dat.het precies tussen zijn
overeenkomstige punten van de cilinderwand ligt. Het profiel kan dan
gemaakt worden en onder TUSSENSCHOT opqeslagen worden.

2

p

6

- 22 Ret extruderen, hanteren, het toekennen van een kleur zijn inmiddels
bekende technieken. De gaten in het tussenschot worden erin aangebracht
door het tussenschotte snijden met een cilinder. De buitendiameter van
de cilinder wordt gelijk aan de diameter van de gaten in het schot, de
lengte ervan doet er niet toe en de kleur ervan is gelijk aan de 'kleur
van het tussenschot. Nadat zo'n RULPCIL gemaakt is wordt hij
gepositioneerd waarna er gaten worden gesneden in het tussenschot. Ret
tussenschot met gaten wordt gepositioneerd t.o.V. de cilinderwand en er
vervolgens bij opgeteld. Ret resultaat daarvan wordt opgeborgen onder
CILINDERBLOK.

Ret volgend onderdeel wat vastgemaakt dient te worden aan het
cilinderblok is de onderrand. Ook nu weer dezelfde procedure :
het aanwijzen van 8 punten
- het daarmee creeren van een profielONDERRAND
- het extruderen vanhet profiel tot het object ONDERRAND
- het toekennen van een kleur
- het snijden van 2 qaten met een RULPCIL
- het positioneren t.o.V. CILINDERBLOK
- het samenvoegenmet CILINDERBLOK
Wat echter niet duidelijk is, is hoe de 8 punten tot

2

st~nd

komen.
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Precies passend maken zoals in werkelijkheid levert later problemen op
bij het samenvoegen met het CILINDERBLOK. Echter,de helft van de
wanddikte als overmaat nemen, zoals bij het tussenschot is hier niet
elegant omdat een dee I van de onderrand niet binnen de eilinderwand valt
maar voor het oog zichtbaar blijft.De oplossing is de volgende :
Neem een overmaat t.o.V. de binnenkant van de cilinderwand van 0.1 mm.
Voor de computer is dit ruim voldoende om inderdaad een overmaat vast te
stellen terwijl die overmaat voor het oog onzichtbaar is. Uiteraard kan
deze methode niet gebruikt worden bij onderdelen die geometrische
informatie moe ten opleveren.

Tenslotte dient de bovenrand aangebracht te worden. De procedure is weer
als voIgt
- het aangeven van 8 punten, de true is nu om de binnenafmetingen
0.1 mm kleiner te maken dan de buitenafmetingen van de
cilinderwand
- het creeren van een profiel BOVENRAND
- het extruderen van het profiel.· tot het object BOVENRAND
- het toekennen van een kleur
- het positioneren t.O.V. CILINDERBLOK
- het samenvoeqen met CILINDERBLOK
- het geheel weer opbergen als CILINDERBLOK
p
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Het cilinderblok is klaar; het dient nu gemonteerd te worden op de ketel.
Daartoe zijn er nQg een aantal parameters in'te vu11en nl. :
- afstand van deonderkant van de cilinderwand tot de hartlijn van
de ketel
- aantal cilinderblokken
afstand waarop cilinderblokken uit het midden geplaatstzlJn
- hoek tussen de hartlijn van de cilinderblokken en de vertikaal
De laatste 2 punten zijn aIleen van belangals er voor 2 of 3
cilinderb10kken gekozen wordt.
Voordat er echter gemonteerd kan worden dient er eerst iets anders
geregeld te worden n1. het maken van gat en in de ketel op de plaats waar
de cilinderblokken komen te zitten. Dat kan het beste gebeuren met een
snijcilinder met gelijke afmetingen als het tussenschot, behalve de
lengte natuurlijk. Het eerste wat gedaan

~oet

worden is het maken van

zo'n snijcilinder met de juiste kleur. Deze SNIJCIL wordt door translatie
1angs zijn lengte-asin de juiste positie gebracht.
Het is nu ook tijd geworden te weten hoeveel cilinderblokken men wil, 1,
2 of 3. Al naar gelang de keuze springt het programma verder. Alledrie de
mogelijkheden zullen even bekeken worden.
Wanneer voor 1 cilinderblok gekoze~ wordt, is de gang van zaken heel
,simpel. Met de zojuist gemaakte SNIJCIL wordt een gat gesneden in de
ketelwand. Het cilinderblok wordt verschoven tot het de juiste afstand
heeft tot de ketelas en opgeteld bij de ketel. Het geheel wordt bewaard
als COMPRESSOR.
Q

Als gekozen wordt voor 2 cilinderblokken wordt het iets ingewikkelder.
Allereerst wordt dan gevraagd naar de afstand waarop de ci1inderblokken
uit het midden geplaatst zijn en naar de hoek tussen de cilinderblokken
en de vertikaal. Aangenomen wordt dat het ene cilinderblok evenveel in de

- 25 negatieve X-richting verschuift als het andere in de positieve

X-

richting. Deze afstand mag uiteraard niet te groot 'zijn anders raakt het
cilinderblok aan een deksel aan het uiteinde van de ketel.
De SNIJCIL wordt eerst geroteerd om de X-as en getransleerd langs

d~

X-as

voordat hij wordt opgeborgen als TEMP. Dan wordt hij opnieuw opgehaald en
de andere kant op getransleerd en geroteerd om tens lotte opgeteld te
worden bij TEMP. Met TEMP wordt KETELtPIJPEN gesneden.
Het CILINDERBLOK wordt op dezelfde manier behandeld als SNIJCIL. Als
laatste aktie worden beide blokken opgeteld bij COMPRESSOR.

Het monteren van 3 cilinderblokken is in feite een combinatie vande
eerste 2 bespr~ken alternatieven. Er komt niks nieuws aan de orde. Er kan
dan ook hier volstaan worden met de opmerking

~at

het resultaat is

opgeborgen als COMPRESSOR.
Het einde van het programma is nu in zicht. Het programmakomt altijd op
label $L48 terecht, onafhankelijk van het aantal
object COMPRESSOR

cilind~rblokken.

Ret

krijgt nag een behandeling waardoor hij wat netter

wordt opgeborgen. Punten die dicht bij elkaar liggen worden samengevoegd,
de verschillende samenstellende delen worden beter op elkaar

afg~stemd

etc. Dit gebeurt door /SHAPE MOVE TO PRECISE te geven. Ret resultaat
blijft bewaard als COMPRESSOR.

~

Hfst 3
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De program file HAND.PRG

Inleiding
De robothand is opgebouwd uit 6 identieke schakels plus een eindschakel
plUs een lastoorts. Deze 8 ond~rdelen hebben ~en relatie tot elkaar, 2
aanliggende schakels draaien om een gemeenschappelijke as. Het definieren
van die relaties gebeurt onder SYSTEM ASSEMBLY. Onder OBJECT MODELING
zullende schakels gebouwd worden. Dan worden ze meegenomen naar SYSTEM
ASSEMBLY am ze verder te gebruiken in een systeem. Nu wordt toegelicht
hoe de schakels gebouwd worden.

De hoofdschakel is de schakel die later 5 maal gecopieerd zal worden. Een
aantal technieken zoals het kiezen en toekennen van een kleur zijn al
meerdere malen aan de arde geweest, die zullen slechts kort besproken
worden.
Er wordt begonnen met het wormkastje dat onderaan de schakel zit. De
volgende grootheden kunnen gekozen worden, uiteraard wordt oak hier weer
~.

een default-waarde voorgesteld.
- breedte worrnkast
- lengte wormkast,

W]

incl. het ronde uiteinde
- hoogte wormkast
kleur wormkast
De afrondingsstraal van het ronde uiteinde
wordt gelijk genomen aan de helft van de breedte:
WI

In TASK WORKING-SET 20 POINTS KEYBOARD worden dan de benodigde punten
ingevoerd. Daarmee kan in TASK PROFILE CREATE PROFILE LABEL de omtrek
vastgelegd worden. De rechte stukken worden vastgelegd door na elke 2
punt en FIT te geven, de stukken cirkelboog door na elke 3 punten FIT te
geven, op het laatst wordt het commando CLOSE gegeven am het profiel te
sluiten. Dit profiel WORMKAST wordt in TASK OBJECT CREATE EXTRUDE weer

- 27 gebruiktom het object WORMKAST te maken. Na het toekennen van de juiste
kleur wordt het object onder die naam opgeborgen.
~

Nu is de beurt aan de rest van de schakel, n1. de 2 uitstekende lepe1s en
de drager daarvan om gebouwd te worden. De volgende waarden kunnen
veranderd worden :
- lengte van de zijden van het open binnenvierkant &9
- hoogte van het schake1blok (in de richting van lepe1 naar
lepel) &10
- breedte schakelblok &11
- lengte schakelblok (in derichting van de lepels) &12
- afstand van draaipunt tot draaipunt &13
. - breedte lepels &14
- dikte repels &15
- kleur van de lepels

z
x

~Y

Nu wordt eerst de schakel massief gemaakt, d.w.z. aIleen de buitenmaten
komen overien met de gewenste maten. Daarna
uitgesn~den

~ordt

de massieve. schakel

door een snijblok met de juiste binnenmaten.

De massieve schakel wordt gebouwd uit 2 massieve blokken en daarna
samengevoegd. Er moet weI voar gezorgdworden dat de blokken echt in
elkaar steken. Verder is het zo dat de hoogte van het blok dat later de
drager van de 1epels wordt iets (0.2 mm) groter wordt genbmen dan in
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werkelijkheid. dit omdat het blok een klein beetje overlapping moet
hebben met de wormkast die hier later aan vast komt te zitten. De hoogte
Vdn het andere blok, waaruit later de lepels voortkomen, wordt juist iets
kleiner, genomen dan de werkelijke. Dit vanwege de noodzakelijke speling
tussen de lepels en het binnenvierkant waar de lepels ingeschoven zullen
worden.

D~ze

2 blokken worden sarnengevoegd tot een massieve schakel,

MASCHAKEL.

z

)-y

)(

Het snijgereedschap waarmee MASCHAKEL uitgesneden zal worden dient nu
gemaakt te worden. De lengte van dit blok doet er niet toe, als het maar
langer is dan het massieve blok, breedte en hoogte zijn die van het open
binnenvierkant. Dit snijblok wordt bewaard als HULPSN'IJBLOK1, het dient
van gleuven te worden voorzien am later de lepels te laten ontstaan. Met
een HULPSNIJBLOK2 worden de gleuven er in aangebracht. Het resultaat
SNIJBLOK.

15
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Met dit snijblok wordt de schakel uitgehold waarna de schakel bijna klaar
is. Om wat beter te laten uitkomen waar de sCharnierpunten liggen worden
deze met een gele kleur zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt door de schakel
met een gele cilinder heel licht (0.1 mm) in te snijden aan weerszijden.
Dan kan ookde eerd~r gemaakte~ormkast aan de schakel bevestigd worden,
deze moet echter weI eerst goed gepositioneerd worden. Wanneer dit alles
gebeurt is worden de punten en vlakken hernummerd, waarna de schake 1
opgeborgen wordt als SCHAKEL.

De gebruiker heeft geen rnogelijkheden de 'maten van de toarts te
veranderen.Omdat het een bestelartikel is, zal de behoefte daartoe ook
niet groat zijn. Bovendien is voor "het leggen van een goede bocht in de
slang" en het daarna goed pasitioneren van de laskop t.o,v. de slang een
handmatige verwerking met TASK WORKING-SET 2D meer geschikt .
. De toorts bestaat uit 3 onderdelen, de laskop, de slang en het tandwiel.
Voor het maken van de toorts kamen we terecht bij de vierde mogelijkheid
onder TASK die tot nu toe niet gebruikt is, dat is nl. TASK SKIN GROUP.
Wat er gebeurt is het volgende
- er wordt een pad gemaakt, een stuk"rechte of kromme
- op sommige plaatsen van het pad wordt een gesloten profiel
va~tgemaakt,

dat daar in feite de doorsnedeis van het object
- rond het pad plus zijn profielen wordt een huid getrokken en zo
ontstaat een object
Eerst wordt de

l~skop

gemaakt, dit gebeurt weer volgens het oude recept.

Het leggen van punten in TASK WORKING-SET 2D wordt gevolgd door het
verbinden van die punten in TASK PROFILE CREATE PROFILE LABEL. Tenslotte
wordt het object gecreeerd met TASK OBJECT CREATE REVOLVE. De laskop
wordt zo georienteerd dat hij kan worden samengevoegd met de slang van de
toorts.

- 30 Op de tekeninq is te zien hoe het pad van de toorts gedefinieerd is. Oat
is nl. door 4 punten, waarvan P, in het tandwiel ligt en P in de
4
overgang van slang en laskop.
P2P P4 is een
3

cir~elhoog

en P'P 2 een rechte lijn.

De coordinaten van de punten zijn :

x
P,
P2
P3
P4

y

1'0/SQRT(2)

30/SQRT(2)

70/SQRT(2)

70/SQRT(2)

0
-70/SQRT(2)

70
70/SQRT(2)

De coordinaten van de 4 punten worden weer in TASK WORKING-SET ingevoerd
waarna in TASK PROFILE het pad tussen de punten gelegd wordt. Het profiel
wordt bewaatd als PATH VOOR TOORTS. Ook moeten aIle gewenste doorsnedes
op hetpad als profiel opgeborgen zijn. In dit geval is er maar'
gewenste doorsnede nl. een cirkelvormige. Die doorsnedewordt aan de hand
van een drietal punten gedefinieerd en bewaard als DOORSNEE TOORTS.
Nu wordt de TASK SKIN GROUP aangeroepen. Na het verwijderen van een
eventueel oud pad wordt met CREATE PATH een nieuw pad gemaakt. Het
programma vraagt dan om een profielnaam, in ons geval dus PATH VOOR
TOORTS. Ook wordt de DOORSNEE TOORTS opgevraagd. Er moet nogal vaak [CR]
gegevenworden als antwoord op de vragen van het programma. Na afloop is
de DOORSNEE TOORTS op 4 plaatsen aan het pad bevestigd. Dit wordt bewaard
als TOORTS. Het bekleden van deze groep profielen gebeurt onder TASK
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OBJECT CREATE SKIN GROUP. Hetprogramma vraagt dan om de naam van de
group, datis in ons geval dus TOORTS waarna nog een aantal vragen volgen
die met [CRJ beantwoord worden. Ook het object wordt bewaard als TOORTS.
Voordat het samengevoegd wordt met LASKOP krijgt het de juiste kleur, oak
wordt het t.O.V. LASKOP gepositioneerd. Na het samenvoegenwordt het
nieuwe object weer TOORTS genoemd.

Het onderdeel dat nog aan de toorts toegevoegd moet worden is het grote
tandwiel, wat als een cilinder wordt weergegeven. De straal, de breedte
en de kleur kunnen worden gekozen door de gebruiker. Het tandwiel wordt
0.1 mm smaller gemaakt dan het in werkelijkheid is omdat er tussen de
laatste schakel en het

~andwiel

speling moet blijven. Na het positioneren

wordt het tandwiel opgeteld bij ,TOORTS en weer weggeschreven onder
TOORTS.

De laatste schakel onderscheidt zich van· de andere doordat er geen lepels
aan vast zitten. Het maken van deze schakel is daarom vrij simpel. De
maten zijn immers al bekend, door 2 blokken van elkaar af te trekken

IS

de laatste schakel al gemaakt.Bij deze schakel hoart ook het kleine
tandwiel' dat de grote aandrijft. De straal ervan kan gekozen worden, de
rest van de gegevens zijn bekend. Nadat dit tandwiel is opgeteld bij de
laatste schakel, kunnen de 2 objecten samen worden opgeslagen als LAATSTE
SCHAKEL.
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De program file MONT.PRG

Hfst 4
Inleiding

In plaats van in de module OBJECT MODELING te werken zoals tot nu toe
gebruikelijk was werkt dit programma in SYSTEM ASSEMBLY. Belangrijk is
hier het hestaan van een systeem waarin in OBJECT MODELING

g~maakte

I

objecten worden gekozen. Met een aantal technieken kunnen dieobjecten
t.o.v. elkaar worden gepQsitioneerd, ze kunnen draaien t.o.V. elkaar, ze
kunnen transleren t.O.V. elkaar etc. Opgemerkt dient te worden

~at

in

SYSTEM ASSEMBLY objecten of systemen niet overschreven kunnen worden. wil
men dus voor de tweede keer de program file doorlopen moet men eerst
. alles weggooien en dat laatste vergt nogal wat administratieve
handelingen. De componenten(=objecten uit OBJECT MODELING) moeten daartoe
eerst uit het systeem gehaald worden (DESELECT FROM SYSTEM), dan moeten
ze manipuleerbaar gemaakt worden

(U~FIX).

,Het is daarom handig te werken

in een andere model file dan die waarin de compressor en de schakels
gebo~wd zijn, COMPR.MOD. Copieer daarom COMPR.MOD en roep daarna pas

SYSTEM ASSEMBLY aan. Na het werken daarmee kunnen de resultatenal dan
niet gesaved worden. Als er iets veranderd moet worden in het systeem
wordt de gecopieerde model file gewoon weggegooid en wordt COMPR.MOD
opnieuw gecopieerd.

Nadat het scherm op "graphics· gezet is, worden de objecten uitgezocht
die in

h~t

systeem moeten komen. Dit gebeurt door /OBJECTS SELECT INTO

SYSTEM te geven. Bet programma komt dan met de bin waarin hij denkt dat
de objecten staan en het vraagt om de beurt of elk object in het systeem
gekozen moet worden. Alsdefault-antwoord is "no" gekozen zodat een groot
aantal keren [CR] kan worden ingedrukt.
Drie objecten worden weI gekozen en krijgen een nieuwe, 4-1etterige
naam: - SCHAKEL wordt ECR1
- LAATSTE SCHAKEL wordt LSCH
- TOORTS wordt TRTS

~

- 33 Op het moment dat een object binnen een systeem gekozen wordt spreken we
niet meer van een object maar vah een COMPONENT.
Components die in een systeem zitten kunnen niet veranderd worden, ze
zijn FIXED. Dus om aan een component uit een systeem iets te kunnen
ver~nderen

moeten we het eerst uit het systeem halen en daarna UNFIXEN.

Wat dient er eigenlijk aan de componenten veranderd te worden ?
- SCH1 moet 5 maal

gecop~eerd

- op elke schakel (behalve

~e

worden
laatste) worden 2 vaste punten (GRID

POINTS) vastgemaakt op de plaats waar het draaipunt van de ene
schakel t.o.v. de anaere ligt·
Nadat de objecten in het systeem ~ebracht zijn worden hun dubbelgangers,
de componenten er weer uitgehaald met COMPONENTS DESELECT FROM SYSTEM
SCH1;LSCH;TRTS.
Bet daarop volgende commando CC (CHANGE COMPONENT) wordt.gebruikt am de
component die "current" is te verwisselen. In dit geval vordt SCH1
"current" gemaakt. Een ander globaal commando is CD (CHANGE DISPLAY). Bet
display kan namelijk op COMPONENTS of SYSTEMS of andere grootheden staan.
Nu willen we componenten op het scherm zien, dus na CD voIgt
COMPONENTS. Met /COMPONENTS MANAGE UNFIX wordt SCH1 unfixed, nu kunnen de
GRID POINTS ingevoerd worden met /COMPONENTS GEOMETRICAL ATTRIBUTES GRID
POINTS ENTER KEYBOARD. Er woraen 2 van zulke punten ingevoerd, de ene op
(0,0,0), de default-waarde,de andere op (&48,0,0). Omdat er nu niets
meer veranderd behoeft te worden aan deze schakel wordt de schakel
onveranderbaar gemaakt met /COMPONENTS MANAGE FIX.

Bet 5 maal copieren van SCH1 incl. de GRID POINTS is een betrekkelijk
eenvoudige zaak. Door namelijk het commando /COMPONENTS MANAGE COPY te
geven en een nieuwe naam, wordt een nieuwe identieke schakel gemaakt. Zo
worden de schakels SCH1 tim SCH6 gemaakt.
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Door CHANGE COMPONENT te geven brengen we LSCH in beeld. ·Dezelfde
procedur als bij SCH1 wordt hier gebruikt, behalve het copier en :
het modificeerbaarmaken met UNFIX
het invoeren van de GRID POINTS
- het FIXEN

Na CHANGE COMPONENTS krijgen we TRTS in beeld. Ook hier dezelfde
werkwijze.

AIle cpmponenten worden in het systeem gehaald met COMPONENTS SELECT INTO
SYSTEM SCH1; SCH2; SCH3; SCH4; SCH5; SCH6; LSCH; TRTS.
Ook het display wordt gewijzigdvan COMPONENTS naar de default-waarde
SYSTEM, we willen nu geen individuele componenten zien maar het gehele
systeem. Onder DISPLAY OPTIONS worden zowel de LABEL'switches als de
ENTITY switches van de GRID POINTS afgezet om het display niet te
overladen.

Vervolgens zal een aantal keren dezelfde.handeling worden verricht,
aIleen met steeds minder componenten. Het i~ namelijk zo dat op dit
moment de 6 schakels SCH1 tIm SCH6 op elkaar liggen, terwijl ze naast
elkaar moeten liggen. De werkwijze is als voIgt
- geef opdracht SCH2 te verplaatsen

~angszijn

eigen assen (ENTITY

AXES) over &48,0,0 met het commando:
- ORIENT TRANSLATE LABEL SCH2
EN~ITY

AXES

&48,0,0
- wijs dan dez.g slaaf-eenheden aandie exact dezelfde behandeling
ondergaan, dit zijn SCH3 tIm SCH6, LSCH, TRTS

- 35 - LABEL
SCH3; SCH4; SCH5; SCH6; LSCH; TRTS
Dan zijn de schakels SCH1 en SCH2 dus van elkaar gescheiden.De beurt is
dan aan SCH2 en SCH3 om van elkaar g~scheiden te worden op exact dezelfde
manier. De laatste handeling indit rijtje is het transleren van TRTS om
TRTS en LSCH van elkaar te scheiden.

Wat nu nog verkeerd is aan de hand, is dat de wormkasten allen aan de
onderkant van de schakels zitten, terwijl die van SCH2. SCH4 en SCH6 aan
de zijkant behoren te zitten. Dit is te verwezenlijken door SCH2 te Iaten
roteren t.O.V. de systeemassen om (0,0,0) als rotatiemiddelpunt over
-90,0,0 graden en daarbij SCH4 en SCH6 ais slaaf-eenheden aan te wijzen.
Tenslotte is de hand klaar, hij bevindt zich in een gestrekte stand als
uitgangspositie voor het roteren met het prograrnma·ROBROT.PRG. Om deze
uitgangspositie aItijd paraat te hebben wordt deze configuratie
opgeslagen ais GESTREKTE HAND met STORE GESTREKTE HAND. Het programma
ROBROT.PRG rnaakt gebruik van deze configuratie.
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Hfst 5

De program file ROBROT.PRG

Nadat met de vorige program file de robothand gemaakt is, kan met de nu
volgende program

~ile

die hand op een eenvoudige manier bewogen worden.

Althans, wat de rotatie om de 3 assen betreft, want eventuele translaties
dienen met'de hand te gebeuren. DUs, een rotatie om de X-as, Y-as, of Zas wordt uitgevoerd door de gewenste hoek op te geven als het programma
daarom vraagt. Bij de uitvoering van de rotatie wordt er van uitgegaan
dat de 3 scharnierpunten per rotatie-as evenveel aan de rotatie
bijdragen.

In de kop van het programma wordt aan de gebruiker op de bekende manier
gevraagd de gewenste rotatiehoeken in te voeren.

Om te beginnen wordt dan de gestrekte configuratie van de hand opgehaald
met ORIENT GET 1.
Als er noch een rotatie om de Y-as, noch een rotatie om de Z-as behoeft
plaats te vinden, springt de programmawijzer naar $L5 waar de rotatie om
de X-as start.

In het andere geval wordt SCH2 om zijn eigen assen met zijn GRIDPOINT 1
als rotatiemiddelpunt over de hoeken 0,&3,0 geroteerd.
Dit is het commando :
ROTATE LABEL [CR] SCH2 [CR] ENTITY AXES; GRID POINTS [CR] SCH2
[CR] 1 [CR] 0,&3,0
Let weI : Omdat SCH2 90 grad en gedraaid is, is de rotatie om de globaIe
Z-as met &3 grad en van SCH2 een rotatie van &3 graden om zijn eigen, Y-as.
Het omgekeerde geldt dan voor

~en

en SCH6 is de situatie identiek.

globaIe rotatie om de Y-as. Veer SCH4
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Nu is SCH2 gedraaid en de navolgende schakels niet, om te beginnen SCH3.
Wat er achtereenvolgens gedaan wordt met SCH3 is het volgende :
~

- allignieren van SCH3 met SCH2, d.w.!. roteerSCH3 zodanig dat de
entity axes van SCH3 eri SCH2 evenwijdig lopen :
ROTATE LABEL [CR] SCH3 {CR] OTHER ENTITY AXES; LABEL [CR] SCH2

E

- omdat dan oak de 90 graden verdraaing van SCH3 t.o.v. SCH2 niet
meer aanwezig is, moet die opnieuw worden uitgevoerd
ROTATE LABEL [CR] SCH3 [CR] ENTITY AXES; GRID POINTS [CR]
SCH3 [CR] 1 [CR] 90,0,0

I

- door translatie de schakels SCH2 en SCH3 weer goed in elkaar

passen d.w.z. laat GRID POINT 1

va~

SCH3 samenvallen met GRID

POINT 2 van SCH2 :
MOVE TO LABEL [CR] SCH3; GRID POINTS [CR] SCH3 [CR] 1; GRID
POINTS [CR] SCH2 [CR] 2
~

- laat tens lotte ook SCH3 zijn eigen rotatie uitvoeren, d.w.z. een
globale rotatie om de Y-as :
ROTATE LABEL [CR] SCH3 [CR] ENTITY AXES; GRID POINTS [CR]
SCH3 [CR] 1 [CR] 0,&2,0

Ii
Het zal duidelijk zijn dat nu voor SCH4 eenzelfde procedure voIgt
- allignieren
- 90 graden verdraaien
- transleren
- eigen rotatie t.o.v. SCH3 uitvoeren
Deze gang van zaken staat geprogrammeerd van programmaregel H tot I.
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I
Tussen I en J worden ook de schakels 5 en 6 en de laatste schakel zo
behandeld zodat iri regel J de hand, afgezien van de toorts, in de
'gewenste positie staat.

De toorts wordt uiteraard oak eerstaan de handvastgemaakt met de
hierboven beschreven procedure, dan wordt de toorts over zijn eigen X-as
gedraaid over

d~

gewenste hoek.

Nadat een aantal switches zijn afgezet wordt het plaatje getekend.
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Hfst 6
6. 1

De geometrie uitvoer van de lasnaden
Inleiding

Om de geometrie van de lasnaden naar buitente halen, moeten we met de
hand aan in het werk, hoewel oak dit in de toekomst te automatiseren
valt. Er zijn in totaal 14 lasnaden waarvan we de ligging willen bepalen,
8 van de pijpen aan de onderkant en 6 van de ovale cilinderblokken.
Zpals

a~

eens eerder opgemerkt bestaat er onder OBJECT MODELING weI de

mogelijkheid

geom~trie

naar buiten te halen, maar niet om op een bekende

curve punten te laten leggen en de coordinaten daarvan in een aparte file
,te zetten. Die file kan dan bijv. op schijf gezet worden.
De oplossing is te vinden onder FINITE ELEMENT MODELING. De werkwijze is
als voIgt te schetsen. Eerst moet de geometrie van de compressor
overgebracht worden naar FEM. Dan wordt de gewenste curve aangewezen met
de cursor. In het gebied dat de curve omsluit,

~ordt

een mesh

aangebracht, een netwerk van knooppunten en elementen met een zelf in te
stellen fijnheid. Van deze knooppuntenen elementen worden aIleen de
knooppunten op de rand van het gebied, op de curvedus, bewaard en de
coordinaten daarvan kunnen in een file gezet worden. Daarbij worden de
punten netjes genummerd opgeborgen.
6.2

Werkwijze

Om te beginnen moet de verbinding met IDEAS gemaakt worden op de bekende
manier. Als model file wordt bijv. COMPR.MOD gekozen, het moet in ieder
geval een model file zijn waarin de compressor zit

opgebo~gen.

In plaats

van voor SYSTEM DESIGN wordt dan echter voor FEM (FINITE ELEMENT
;

MODELING) gekozen. Daarna luiden de commandb's als voIgt
- EMG (ENHANCED MESH GENERATION)
- T (TRANSFER GEOMETRY)
- 0 (OBJECT MODELER)
- GET COMPRESSOR
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de machine vraagt dan om een curve error

facto~.

Het is veilig dan de

default-waarde aan te houden. Dan duurt het een hele tijd voordat de
computer hiermee klaar is: In de tussentijd komen er nog mededelingen op
het scherm. Na eeQ half uur tot S.uren is de compressor overgehaald. Het.
is te adviseren dit karwei in de avonduren te doen. Een methode om de
tijd wat te verkorten is am de overbodige franje van de compressor weg te
snijden. Ret gaat toch aIleen om de naden aan de binnenwand en aan de
buitenwand van de ketel.
Ais de compressor overgehaald is worden de veranderingen bewaard.
SAVE
Om een plaatje te zien zetten we eerst onder DISPLAY OPTIONS aIle
entities uit en daarna alleen de curves weer aan. Na het commando DRAW,
wat hier ook vrij lang duurt, komt het plaatje op het scherm.
AU (AUTOSCALE)
fDO EN ALL OFF (DISPLAY OPTIONS ENTITY SWITCH ALL OFF)
100 EN CU ON (DISPLAY OPTIONS ENTITY SWITCH CURVES ON)

DR (DRAW)
Het is een tamelijk onduidelijk plaatje, daarom is het nodig in te zoomen
in de buurt van de lasnaden om de juiste curven 'er~it te hal en. Daartoe
worden ook de LABELS van de curven aangezet.
100 LA CU ON (DISPLAY OPTIONS LABEL SWITCH CURVES ON)

ZM (ZOOM)
Nu

lS

het zaak de juiste curves eruit te vissen. Een hulpmiddel daarbij

is om over te stappen naar ICURVES en daar aIleen de gewenste curves te
laten tekenen.
ICU (CURVES)

SK LA 13,16 (SKETCH LABEL 13,16; curves 13 tim 16 worden getekend)
De lasnaden van de pijpen bestaan elk uit 2 curves, die van de ovale
cilinderblokken uit 4 curves. Alsmen degoede curves te pakken heeft
worden ze per naad in een SUBAREA gezet met het commando
SA CR (SUBAREA CREATE)
Ret programma vraagt de eerste keer da naar de soort elementen met de
vraag
SELECT PARAMETER #
PLT (PLATE)
SELECT PARAMETER #
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LT (LINEAR TRIANGLE)
Na de eerste vraag komt nog zo'n vraag waarbij het

bo~enstaande

antwoord

aangehouden kan worden. Het programma vraagt daarna de curves te
selecteren, dit kan met de kruisdraad,maar handiger is het om ze via hun
labels in te voeren. Dit kan door zogauw de kruisdraad op het scherm
verschijnt de K in te drukken van KEYBOARD. Dan vrBagt het programma
namelijk naar de labels van de curves :
SELECT CURVES # (kruisdraad verschijnt)
[K] (K indrukken zonder RETURN te geven)
ENTER CURVES #
C13, C16
ENTER CURVES #
J

[D] (D van DONE indrukkenzonder RETURN te geven)
Dus als de labels van de gewenste curves ingevoerd zijn wordt door de D
yah DONE in te drukken aangegeven dat men klaar is. Het programma zal nu
een aantal keren vragen stellen in detrant van :
OK TO ATTACH A SURFACE .... #
NO
Het antwoord hierop dient NO te zijn. Hierna komen de volgende vragen
waarop het beste de volgende antwoorden kunnen worden gegeven :
ENTER PHYSICAL PROPERTY 1D (1)#
3

ENTER MATERIAL PROPERTY 1D (1)#
Tenslotte vraagt het programma naar de volgende subarea, wil men niet
hier mee verder gaan geeft men het dollarteken $ in. Er is nu een gebied
gedefinieerd

waar~n

elementen plus knooppunten gegenereerd kunnen worden.

Alvorens dit te do en kunnen eerst de afmetingen van de elementen
ingesteld worden. Dit moet dus in elk geval de eerste keer gebeuren. Een
goede afmeting van een element van een lasnaad van een pijp is -7.5 mm,
van een cilinderblok 15 mm.
ME (MESH SIZE)
G (GLOBAL ELEMENT LENGTH)
CURRENT GLOBAL ELEMENT LENGTH
7.5

1 MM; ENTER NEW VALUE#
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Het genereren van de mesh kan nu opgestart worden, het programma vraagt
daartoe

d~

subarea en het.type element op. Omdat de elementen toch worden

weggegooid, is het het beste het element simpel te houden, duslineair.

IG (GENERATE. MESH)
ENTER SUBAREA START, STOP, INC.#
2

ENTER ELEMENT ORDER#
LI (LINEAR)
Het programma begint nu te rekenen, tot op een gegeven moment de
elementen op het scherm verschijnen vergezeld van enige meldingen. Op het
laatst komt de vraag :
OK TO KEEP NODES AND ELEMENTS#
Als de mesh van de jDiste fijnheid is wordt uiteraard YES als antwoord
gegeven, anders NO.
De elementen gaan nu allemaal weggegooid worden.
IEL DEL LA ALL (/ELEMENTS DELETE LABEL ALL)
OK TO DELETE X ELEMENTS (YES)#
YES
Er dient nu overgestapt te worden naar de nodes. Een aantal dient
weggego?id te worden, namelijk die in het binnengebied, die op de rand
liggen moeten echter bewaard blijven.Om de nodes te kunnen zien moeten
zowel hun entities als hun labels worden aangezet onder DISPLAY OPTIONS.
Om het scherm niet te overladen is het handig maar een beperkte
hoeveelheid nodes te laten tekenen, bijv. 100. be nodes op de rand hebben
altijd de laagste nummers.
100 E NO ON (DISPLAY OPTIONS ENTITY SWITCH NODES ON)

IDO LA NO ON (DISPLAY OPTIONS LABEL SWITCH NODES ON)

SK LA 1,100 (SKETCH LABEL 1,100)
De nodes die in het binnengebied liggen worden weggegooid met het
commando:
DEL LA 70,100 (DELETE LABEL 70,100)
De nodes 70 tIm '00 worden volgens het bovenstaande commando weggegooid,
veronderstel dat er nu aIleen nag nodes op de iand liggen. Uit de
tekening bIijkt echter dat de nummering niet netjes is. Om die weI netjes
te krijgen worden er tussen elke 2 nodes baIkeIementjes

aangebracht~

baIkeIementjes moeten weI even gespecificeerd worden met :

Die
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E DEF TY BM LB (ELEMENTS DEFAULTS TYPE ELEMENT BEAM LINEAR BEAM)
Het creer en van de elementen kan nu beginnen.
IEL CR (/ELEMENTS CREATE)

De computer komt nu met het verzoek het nummer te geven van het eerste
element :
ENTER ELEMENT START,INCL#
De kruisdraad verschijnt op het scherrn sarnen met het verzoek
DETECT 2 NODES FOR ELEMENT 1#
Als de kruisdraad op de plaats gebracht is van het gewenste knooppunt 1
moet de spatiebalk ingedrukt worden, dus niet de RETURN-toets. Zo wordt
Qok de tweede node aangewezen. Er komen dan 2 vragen waarbij het defaultantwoord kan 'worden aangehouden ..
ENTER PHYSICAL PROPERTIES 1D (1)#
[CR]
ENTER MATERIAL PROPERTIES 1D (1)#
[CR]
Op de vraag of er.een tabel moet worden aangemaakt dient YES te worden
geantwoord.
OK TO CREATE TABLE WITH CURRENT DEFAULTS (YES)#
YES
De kruisdraad komt dan elke

ke~r

terug voor het aanwijzen van de volgende

knooppunten. Er ontstaat dus aaneengesloten rij balkjes.
LET OP : De rij mag niet helernaal gesloten worden, tussen 2 knooppunten,
de eerst aangewezene en de laatst aangewezene, wordt geen balkje
aangebracht. Dus als men bijna rond is drukt men i.p.v. de spatiebalk de
D in van DONE. Voor deze operatie is het handig het scherm zo te draaien
en te vetgroten dat de verschillende knboppunten goed gescheiden van
elkaar te zien zijn. De Tektronix 4014 heeft een goede cursor voor dit
werk.
Aangezien nu de relatie tussen 2 naast elkaar liggende knooppunten
vastligt, kan de hernummering plaatsvinden.
INO RN (/NODES RENUMBER)

B (BANDWITH)
DO YOU WISH TO SPECIFY THE START NODE (NO)#
YES

- 44

ENTER UP TO X NODES#
De startplaats voor de hernummering is de node waar begonnen is met het
creeren van het eerste balkelement en ligt dus naast het gat in de curve.
Het nummer van de.startnode dient te worden ingevoerd. Na de hernummering
dient deze gecontroleeid te worden daar ei anders nog een tweede
hernummeringmoet plaats vinden. Om latere nodes van andere curven
(lasnaden) ook te kunnen hernummeren, zonder dat deze er weer bij.
betrokken worden gaan we de zojuist gemaakte, hernummerde nodes eerst
copieren en. dan weggooien. Dat copieren gebeurt door er punten op te
leggen en die puntente bewaren. Daarvoor moeten we weI naar een andere
tak onder FEM namelijk MC (MODEL CREATION).
Het volledige commando luidt
INM (/NEW MODULE)
ENTER MODULE#
MC (MODEL

C~EATION)

TA (TASK)
GO (GEOMETRY DEFINITION)
PT (POINTS)
ON (ON NODE)
De kruisdraad verschijnt weer vergezeld van de mededeling
DETECT MASTER SET#
[~]

(de K indrukken am de nodes via hun labels te kunnen invoeren)

ENTER START, END#
1,70

ENTER CHECK DISPLAY (CD) OR GENERATE (G)#
CD
ENTER CHECK DISPLAY (CD) OR GENERATE (G)#
Na het noemen van de range koml de vraagof de

knoo~punten

eerst even op

het scherm dienen te komen of direkt al gegenereerd moe ten worden.
LET OP : De volgende reeks punten die gecreeerd worden komen direkt
achter deze reeks, wil men dit niet moet de label van POINTS opgehoogd
worden. Bijv: De punt en 1 tIm 62 zijn gemaakt en de volgende reeks wil
men laten lopen van 100 tIm 162.
IPO (POINTS)

DEF (DEFAULTS)
LA (LABEL)
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ENTER POINT LABEL#
100

Zo kunnen diverse reeksen punten van de verschillende lasnaden worden
opgeborgen.
6.3

Opslaan van de geometrie

Het is gewenst de coordinaten van de punten in een aparte file op te
bergen. Ditkan als voIgt gerealiseerd worden. Als men de rest van de
informatie uit COMPR.MOD wil bewaren kan men het beste IDEAS verlaten,
een copie maken van COMPR.MOD en met die copie IDEAS weer aanroepen. AIle
mogelijke eenheden (objects, curves, subareas, systems etc.) worden
weggegooid BEHALVE DE POINTS. Men laat dan van de model file een
zogenaamde UNIVERSAL FILE schrijven. In een universal file kornt aIleen
datate staan, in dit geval dus de

poin~s.

Het volledige commando luidt

daartoe
/NM (/NEW MODULE)
ENTER MODULE#
FT (FILE TRANSLATOR)
WF (WRITE FILE)
UN (UNIVERSAL FILE)
IS STARTING JCL NEEDED (NO)#
[CR]
·ENTER ANALYSIS FILENAME# (een naam voor de universal file geven)
OK TO WRITE NEW FILE (YES)#
IS ENDING JCL NEEDED (NO)#
Er volgen tens lotte enkele mededelingen over de inhoud van de universal
file. Deze file kan nu desgewenst uitgeprint of op schijf gezet worden.

