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1 .  CAMP ' 84 .  

CAMP: Computer Graphics; 
Anwendungen für Managemen, und Produktiv tat. 

1 . 1  - Inleidinq. 
In de W.D.R. wordt twee keer per jaar een evenement georga- 
niseerd dat belangrijk is voor hen die computerondersteuning 
nodig hebben bij hun technische aktiviteiten. 
Dit zijn ONLINE in februari en CAMP in september/oktober. 
Voor beide evenementen geldt dat de universitaire wereld, de 
fabrikanten en de gebruikers zich presenteren. Een tentoon- 
stelling maakt in beide gevallen deel uit van het geheel. 
Hierdoor ontstaat er een evenwichtig en breed beeld van zo- 
wel "the state of the art" als de toekomst. 

Het CAMP-congres bestaat uit een aantal tutorials (2 dagen), 
waarin op een "schoolse manier" inzicht wordt gegeven in 
belangrijke, specifieke, onderwerpen. Per onderwerp is drie 
uur beschikbaar. 
Het eigenlijke congres bestaat uit een aaneenschakeling van 
korte voordrachten waarin zowel onderzoeksresultaten, be- 
drijfsinformatie alsook informatie van fabrikanten gepresen- 
teerd wordt. 
Voor zowel de tutorials evenals voor het congres geldt dat 
het geheel gepresenteerd wordt in een aantal ( 4  & 5 )  paral- 
1ëIíZtEinEjeni ~~ De~~ar~lle~l~i~ttl~gen geven eenredelljke ver- 
deling in interessegebieden weer. 
De tentoonstelling complementeert het geheel; stelt eenieder 
in de gelegenheid om met het "verkrijgbare gereedschap" ge- 
confronteerd te worden. Ieder zich zelf respecterend fabri- 
kant was aanwezig. 

Het materiaal dat uitgereikt werd bij de tutorials, folder- 
materiaal van de tentoonstelling en het congresboek zijn ter 
inzage op mijn kamer aanwezig. 
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1 . 2 .  Tutorials. 

Mijn aandacht was hierbij gericht op de sessions 'E2 en T6 
(zie appendix). Jammer genoeg was ik daardoor niet in de ge- 
legenheid om alle interessante voordrachten te volgen. 
De kwaliteit van de aangeboden informatie was erg hoog, de 
presentatie's professioneel. 
Kenmerkend voor hetgeen in de tutorials aangeboden werd was 
het feit dat de thema's steeds een relatie hadden met recen- 
te ontwikkelingen of in brede kring ervaren problemen/te- 
kortkomingen. 
Hieronder geef ik, onderwerpgebonden een totaalindruk van 
hetgeen op de tutorials aan de orde gekomen is. 

- Data-overdracht. 

Nu voor een aantal aspecten van het bedrijven van computer 
aided .... steeds meer naar integratie van aktiviteiten ge- 
streefd wordt komt het aspect van overdraagbaarheid van data 
behorende bij een of andere fase van een totaalproces steeds 
meer naar voren. 
Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan CAD/CAM of 
CAE aktiviteiten maar ook aan veel beperktere omgevingen 
zoals tekstverwerking en grafische objecten. 
Beperken we ons tot de voor CAD/CAM/CAE relevante ontwikke- 
lingen dan blijkt dat er een aantal standaards ten behoeve 
van de overdracht van data op komst zijn. 

~~ ~~ 

GKS 
Graphical Kernel System 
In principe is GKS de definitie van een grafisch kern- 
systeem. Echter om transport van grafische data moge- 
lijk te maken kent GKS een metafile. 
In principe is het daardoor mogelijk om geometrie-in- 
foranatie over te brengen naar andere omgevingen. 
Topologische informatie geeft echter hierbij aanlei- 
ding tot grote problemen; relationele informatie is 
zelfs niet mogelijk. 
Gezien het feit dat de defiriitie ontstaan is en 
onderhouden wordt ten behoeve van grafische 
aktiviteiten is in deze toestand ook geen verandering 
te verwachten. 

IGES . 
Initial Graphics Exchange Specification. 
Een initiatief van Boeing en General Electric dat 
nadien ondersteuning heeft gekregen van het National 
Bureau of Standards ( U S A ) .  
Deze definitie is, in tegenstelling tot wat de naam 
weergeeft, ontworpen voor de uitwisseling van informa- 
t i e  uit CAiijCAW-omgevingen. 

~ 
~- 

~ 
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Er wordt een filestructuur gedefinieerd, waarin model- 
informatie opgeslagen wordt; in sectie's wordt topolo- 
gische, geometrische en andere informatie gescheiden. 
Uitgebreide praktijktesten in de duitse industrie heb- 
ben aangetoond dat, vooral bij 3-D volumemodellen en 
bemating van tekeningen veel problemen optreden. Daar- 
naast moet men zich realiseren dat modellen in CAD- 
systemen opgeslagen veelal eenduidig gedefinieerd 
zijn;overdracht eist een-eenduidigheid. 
Komend voorjaar zal een nieuwe definitie (die de oude 
overkoepeld) geimplementeerd worden, waarin met name 
het "solid's"-probleem beter opgelost zal zijn. 
VDAFS 
Verband der Automobilindustrie Flächen Schnitstelle 
Een erg jong initiatief, dat in het leven geroepen is 
om het de automobielindustrie mogenlijk te maken om 
karakteristieke data-uitwisselingen met de toeleve- 
ringsbedrijven tot stand te brengen. 
Zowel geometrische alsook niet-geometrische data kan 
beschreven worden. 

FEDIS 
Finite Element Data Interface Specification 
Een relatief eenvoudig systeem dat louter topologische 
en geometrische informatie ten behoeve van FEM-bereke- 
ningen uitwisselt. Dit betekent onder andere dat rela- 
tie's die objecten tot "models" ect. maken niet in de 
definitie aanwezig zijn. 

Databeheer. 

Nu steeds meer aandacht besteed wordt aan het verwezenlijken 
van CAE-aktiviteiten zonder dat daarbij van fysisch data- 
transport sprake is, komt steeds meer het begrip engineering 
database aan de orde. 
Niet steeds geeft men daaraan de juiste betekenis, vaak wor- 
den "verzamelingen gegevens" "database's" genoemd zonder dat 
daaraan eisen van benaderbaarheid en structuur van opslag 
gekoppeld woïdea. 
Daarnaast staan ontwikkelingen die sterk lijken op de ont- 
wikkelingen die in de administratieve wereld zich een aantal 
jaren geleden voltrokken hebben; sterk probleemgericht con- 

~~ strueren van structuren voor--gegevensopslag. Er wordt ana- 
loog aan de standaard-database toepassingen ook reeds voor- 
zichtig gesproken over QUERY'S en de daarbij behorende ta- 
len. Aan de horizon staan database-machines, speciaal gecon- 
strueerd voor het onderhouden van veelal gigantische databe- 
standen. 
Interessant zijn de experimenten die binnen APS gedaan wor- 
den; bij het verslag over het IPK wordt daar nader op terug- 
gekomen. 
Voor de komende jaren geldt dat vele toepassingen gedefini- 
eerd zullen worden als modulen rondom een centrale (enginee- 
ring) database zoals we die bij I-DEAS ook aantreffen. 
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Universele QUERY-ringen, waardoor modulen van verschillend 
fabrikaat samen kunnen werken, lijken niet haalbaar onder 
andere vanwege concurentie-overwegingen. 

Terminals/workstations. 

Er is een sterke trend waar te nemen naar het uitbreiden van 
de intelligentie van de workstations. Niet alleen de "grafi- 
sche manipulatie" maar ook vele andere processen binnen het 
CAE-totaal in de komende jaren erg dicht bij de ge- 
bruiker uitgevoerd te (kunnen) worden. 
In samenhang met het in het voorgaande gestelde kan gesteld 
worden dat grote systemen steeds meer de rol van bestandsbe- 
heerder of number-cruncher krijgen. 
De ontwikkelingen op het gebied van de inter-machine-commu- 
nicatie spelen hierin ook een belangrijke rol. 
Verdere ontwikkeling van de 32-bit processorchip brengt het 
een en ander hardware-technisch volledig binnen de mogen- 
lijkheden. 

lijken 

Mens-machine communicatie. 

We zijn bij ons zo gek nog niet ! 
Ideëen die een aantal jaren geleden bij ons geleid hebben 
tot standaard gereedschap ter ondersteuning van de program- 
meer-aktiviteiten worden nu voorzichtig genoemd in de tech- 

~~~~ nische wereld. ~ Uniformiteit,-gechnici van de specifieke ma- 
chine en taalproblemen verlossen en standaardproblemen voor- 
zien van standaardoplossingen wordt nu als methodisch nieuw 
de wereld in gegooid. 
Eindelijk begint men in te zien dat "JA of YES" niet ver- 
taalt moet worden naar 1 en "NEE of NO" naar O als men met 
een machine communiceert! 
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2.2 Het conares. 

Voor geinteresseerden geeft het congresboek voldoende nauw- 
keurig de behandelde onderwerpen weer; daarom volsta ik hier 
met het aangeven van stemmingen en trends. 

Karakteristiek voor het congres is het feit dat de aangebo- 
den informatie erg zuiver is. Een fabrikant die "buiten zijn 
boekje" gaat of sprookjes vertelt wordt onmiddelijk aange- 
pakt door een van de ervaren gebruikers. 
Er ontstaan vaak discussie's naar aanleiding van een lezing 
die veel relevante informatie opleveren. (soms is de discus- 
sie het voornaamste ! )  

Veel problemen heeft men bij het integreren van ontwerp en 
produktie etc. Fabrikanten geven onduidelijke antwoorden 
over de toekomstige ontwikkelingen in hun software. 
Data-conversie en transformatie kost veel geld, ook bij gro- 
te ondernemingen met erg veel software-specialisten. 

De technische mechanica is vaak een stiefkind; Men ontwerpt 
binnen een systeem, voor verificatie en mechanische analyse 
gebruikt men erg vaak separate systemen. Uiteraard is dit 
ook te wijten aan het feit dat veel CAD-systemen vrijwel 
geen ondersteuning geven op dit gebied. 
Daarnaast komt duidelijk naar voren dat de modelvorming en 
het gebruik van FEN-programmatuur veel problemen geeft. 
Voor de kinematica geldt een vergelijkbaar verhaal. 
Meshgeneratie is, lees de samenvatting ~~~ 

~~- van -~ een lezing van TH 
Aken,- nos Steeds geen "volautomatisch" proces zoals wij dat 
kennen. 
Optimalisatie naar "mechanica-kriteria" wordt naar de toe- 
komst geschoven. 

Ook hier komt naar voren dat we in de zeer nabije toekomst 
de werkelijke kracht van de micro zullen leren kennen; een 
micro die overigens al lang geen micro meer is, maar een 
machine die de rol van de mini-systemen volledig zal overne- 
men. 

Erg interessant is ook de aandacht die, vooral in de acade- 
mische wereld, besteed wordt aan het paralelliseerbaar maken 
van processen, hetgeen een duidelijke relatie heeft met ont- 

hidden-line algorithmen, image-processing maar ook een het 
oplossen van stelsels vergelijkingen zoals we bij FEM-toe- 
passingen zien. 

~ wikkelingen op hardware-gebied. Hierbi-j-valt te denken aan ~ ~ = -  

Samenvattend kan men stellen dat er een erg grote "honger" 
bestaat naar de oplossing van software-georiënteerde proble- 
men. Databeheer en modelling zijn daarin veel gehoorde woor- 
den. Iie hardware geeft vrijwei geen problemen; àe industrie 
is volledig bereid om dien aangaande grote investeringen te 
doen. 
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1.3 De tentoonstellins. 

Vrijwel alle verkrijgbare software-systemen waren vertegen- 
woordigd. Op de stand's stonden opvallend weinig gladde ver- 
kopers en navenant veel technici die wat onwennig hun strop- 
das op de juiste plaats probeerden te houden. 

Het is een goede keuze om een dergelijke tentoonstelling te 
koppelen aan een groot congres. Dit valt vooral af te leiden 
aan de aandacht die fabrikanten kregen nadat in een bepaalde 
lezing aandacht besteed was aan een bepaald aspect van de 
software . 
Velen hebben, met mij, gebruik gemaakt van de gelegenheid om 
systemen onderling te vergelijken. 
Daardoor komt men tot de slotsom dat op het gebied van de 
solid-modellering nog niet al te veel fabrikanten goed ge- 
reedschap aanbieden; waarmee ik niet wil zeggen dat "echt 
CAE bedrijven" per definitie betekent dat het de term "so- 
lid" relevant moet zijn. 

De prijzen van de grafische kleurenterminals met voldoende 
oplossend vermogen willen nog niet erg in prijs dalen. 
Tektronix is voor vele toepassingen nog de aanvoerder van de 
markt. Ook andere randapparatuur zoals plotters etc. blijven 
"goed aan prijs". 
Ook hier heb ik geen tekstverwerkingsprinter kunnen vinden 
die betaalbaar is en aan onze werktuigbouw-eisen voldoet. 

K e t  door b<scheidenhecd onderdrukte trots heb ik op de stand 
van General Electric de advanged meshgenerator uit I-DEAS 
veel publiek zien trekken, mede naar aanleiding van de reeds 
eerder aangehaalde door TH-Aken gepresenteerde lezing. Zowel 
in de prospectie alsook bij de demonstratie wordt hier spon- 
taan het woord T.H.E. genoemd als bron. 

PAGINA 6 



2. Bezoek aan Technische Universität Berlin. 

Mede door de kontakten die ik gelegd had tijdens mijn bezoek 
aan het ONLINE-kongres in februari j.1. ben ik een tweetal 
dagen op verschillende plaatsen op de T.U. te gast geweest. 

2 . 1 .  Structuur. 

Zoals wellicht bekend is de structuur van de Technische Uni- 
versität in de WDR duidelijk verschillend van die van onze 
hogescholen. 
Vakgebieden zijn vaak geinstitutionaliseerd tot tamelijk 
autonome "institute". 
De technische mechanica valt onder de exacte wetenachappeaa, 

De TU Berlin is echt geen wonderinstituut dat wetenschappe- 
lijk of technisch boven bijvoorbeeld onze T.H. staat. Het 
kent vergelijkbare problemen van financiering, afstemming en 
"relevantie" als wij in bijvoorbeeld onze afdeling kennen. 
Ik ben op een paar plaatsen binnen de afdeling der werktuig- 
bouwkunde geweest waar de computer-ondersteuning een belang- 
rijke rol in het geheel speelt, waarmee ik uiteraard niet 
wil zeggen dat er niet meer van dergeljke plaatsen bestaan. 

2 . 2 .  Institut far Fahrzeustechnik. 
Binnen deze vakrichtig heb ik kontakten gehad met medewer- 
kers die zich bezig houden met Computer Aided Design van 

~ automobielcarosserieh. - 

Veel aandacht w o r d t  in dit kader besteed aan het "in de com- 
puter krijgen" van de modelgegevens die een schaalmodel van 
een automobielontwerp in zich heeft. Aftasten van een 
schaalmodel levert na digitalisatie een beschrijving in pun- 
ten van de contour van een schaalmodel op. 
Deze gegevens moeten vertaald worden naar beschrijvingen van 
vlakken. Daar de contouren in het algemeen niet door analy- 
tische functie's beschreven kunnen worden wordt gebruik 
gemaakt van "spline-achtige" formuleringen. 
Doordat het model zijn beperkingen heeft en doordat het af- 
tasten van de contow aanleiding geeft tot meetfouten is Ret 
normaal dat het opgenomen model in eerste instantie niet 
voldoende "vloeiend" is. 
Technieken als simulatie van lichtreflexen op kontourdelen 

ken zijn (worden) ontwikkeld om de modellen aan te passen in 
de zin van "voldoende glad". 
Daarnaast tracht men, wederom door digitalisatie, aan de 
hand van de schetsen van stylisten, te komen tot 3-D be- 
schrijvingen van carrosserietm. 

~ ~~ geven aan waar de-continuikeit te wensen-overlaat. Technie- ~~ ~ 

Uiteindelijk wil men komen tot beschrijvingen van modellen 
die geschikt  z i j n  öm te  diënen ais basis vöör aërodynamische 
berekeningen, sterkteberekeningen, dynamische analyse en 
fabricage-technische aspecten. 
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Nieuwe dingen zitten hier niet, echter de wijze waarop be- 
staande technieken toegepast worden, geeft verrassende as- 
pecten. Hierbij dient vooral gedacht te worden aan de manier 
waarop carrosseriedelen "voldoende glad" gemaakt worden. 

2.3. Arbeidssruppe Fluszeusentwurf. 

Binnen deze groep wordt onderzoek gedaan naar de mogenlijk- 
heden tot optimalisatie van vliegtuigontwerpen. 
Men heeft hiertoe het programma CAPDA ontwikkeld, waarin 
onder andere parameterstudie's en gevoeligheidsanalyse be- 
schreven zijn. 
Daarnaast biedt dit pakket de mogenlijkheid tot multi-varia- 
bele optimalisatie. 

Interessant aan deze toepassing is het feit dat men zich bij 
het optimaliseren bezig houdt met een aantal erg verschil- 
lende aspecten. Zowel sterkte, stromings en stabiiiteitsei- 
sen alsook eisen van laadvolume en laadgewicht komen aan de 
orde. 
Voor mij was opmerkelijk dat het optimalisatieproces zo wei- 
nig rekentijd vroeg. Stabiliteit van het optimalisatieproces 
werd bijvoorbeeld voor een Boeing B747-200 achtig vliegtuig 
bereikt na 12 iteratieslagen die op een Cyber 175 "slechts" 
2 sec CPU-tijd vragen. (vermenigvuldig de tijden met 300 à 
600 om PRIME-tijden te krijgen). 

2 . 4 .  De computer ~~~ en het onderwiis. 

Het CAD/CAM of CAE-onderwijs kent op deze T.H. geen generale 
plaats, hetgeen wil zeggen dat afhankelijk van de gericht- 
heid van de verschillende richtingen er al dan niet aandacht 
aan besteed wordt. In het algemeen geven de medewerkers aan 
dat de toestand verre van rooskleurig is. 
Behalve bij de richtingen waarin het hierna te beschrijven 
Fraunhofer-instituut zijn invloed heeft zijn er weinig 
plaatsen aan te geven waar het een en ander gericht en on- 
derbouwd door een filosofie onderwezen wordt. 

Er binnen de afdeling als totaal een aantal CAD enlof 
CAD/CAM systemen aanwezig. Zij worden veelal alleen als ge- 
bruikssysteem toegepast, ontwikkelingen vinden slechts spo- 

stituten is in verschillende gevallen verre van ideaal. 

zijn 

~ - radisch plaats. De-communicatie tussen-de verschillende in- - 
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3 .  FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT. 

Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstrukti- 
onstechnik (IPK). 

Prof. Dr. Ing F.L. Krause e.a. 

Het IPK is een van de 32 instututen van het Fraunhofer Ge- 
sellschaft. In dit instituut wordt met name veel werk verzet 
met betrekking tot het gehele CAD/CAM-gebeuren uitgaande van 
de behoeften van de konstructeurs en de produkttechnologen. 
Zowel fundamenteel onderzoek, applicatie van dat onderzoek 
alsook universitair onderwijs behoort tot de doelstellingen. 
In dat kader verzorgt het IPK bijvoorbeeld een groot gedeel- 
te van het CAD/CAM-georiënteerde onderwijs op de T.U. van 
Berlijn. 

Van grote omvang en interesse is het project "CAD-CAM in der 
Mechanischen Konstruktion". Dit is een Noors-Duitse samen- 
werking waarin onderzoeksinstituten, hardware en softwarele- 
veranciers samenwerken. Het "Bundesministerium far Forschung 
und Technologie" geeft grootse subsidie's aan dit project, 
echter niet onvoorwaardelijk ! Er zijn duidelijke mijlpalen 
"uitgezet", het onderzoek mag een bepaald percentage "vrije 
ruimte" (ongeveer 30%) in zich hebben; echter de andere 
ruimte moet uitmonden in concrete direkt bruikbare indus- 

~~~~~~~~ trieële produkten. ~~~ ~ ~~ 

Het uiteindelijke dÖe1 is om een compleet, indüstriëel I 
modern totaal sof twaresysteem voor het gehele CAD-CAM gebied 
te vervaardigen. 
Het projectmanagement is in handen van professionele mana- 
gers, de technische leiding is in handen van "mensen van 
naam". De voertaal is engels ! De programmeertaal is FORTRAN 
77, zonder franjes! 
Men heeft het totale project in twee fasen verdeeld, een 
fase (1981-1984)  waarin ervaring opgebouwd en op "onder- 
zoeksschaal" modulen ontwikkeld moeten worden. Louter en 
alieen om h e t  een en ander "in de vingers te krijgen". 
In de tweede fase (1985 -1988)  moet het gewenste systeem 
ontworpen worden. 
Enige bekende samen in de samenwerking zijn EXAPT, Technovi- 
Sion, NBP Dortmund (KAN) en NORSK DATA;- ~ ~~ ~ 

Het totale project heeft de naam APS (Advanged production 
system) gekregen. 

Bekende namen vanuit het IPK, die in dit project werken zijn 
Prof Spur en Prof Krause. 
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Indrukken: 

1. Databeheer. 

Het totale project is zeer fundamenteel aangepakt. Men heeft 
direkt begrepen dat, als een aantal partners '"ver van el- 
kaar" moeten samenwerken en uiteindelijk modulen moeten ont- 
werpen die volledig moeten samenwerken, goede afspraken ten 
aanzien van de databeheersing moeten worden gemaakt. 
Men heeft een bestandsdefinitie gemaakt bestaande uit een 
centrale databank en een aantal "fasegerichte" afgeleiden 
daarvan. Daarnaast heeft men dwingende voorschriften gedefi- 
nieerd met betrekking tot de benadering van deze gegevens, 
hetgeen geconcretiseerd is in een stelsel van subroutines of 
query's die het bevragen van het datasysteem begeleiden. 
Dit is essentieel geweest, alle partners zijn aan deze af- 
spraken gebonden; het is in de praktijk mogenlijk gebleken 
om zo'n afspraak te respecteren. Na een moeizame definitie- 
fase heeft men nu al duidelijk "de oogst" binnen gehaald. 
Ik heb menig uur met Dipl. Inform P Armbrust (een van de 
ontwerpers van dit systeem) gediscussieerd over dit onder- 
werp, temeer omdat ik zoals ik al meerdere malen in de afde- 
ling heb geventileerd, er van overtuigd ben dat we in ons 
streven om "het een en ander te integreren" ook die toer op 
moeten. '"Voor de communicatie bieden we COIN aan en voor de 
gegevensuitwisseling xxxxx binnen onze afdeling". 
Voor geinteresseerden: welkom op W-hoog - 1 . 1 4 0  voor detail- 
informatie. 

2. Produkttechnoloaie. 

~~~ ~~~ ~~ 

Aan technologie heeft men veel in huis. Ik ben geen produkt- 
technoloog, maar mijn indruk is dat men met name bij het IPK 
goed op weg is om een aantal produkttechnologische processen 
te beschrijven en beheersen. Wederom hier de integratie! 
Zoals in de inleiding reeds aangegeven is EXAPT in gebruik 
voor de N.C.-sturing. De koppeling tussen technologie en 
ontwerp wordt ook goed in de gaten gehouden, overgangsgebie- 
den als mat, toleïantie eil beweïkinrsbeschriSving krijgen 
volle aandacht. 

3 .  Modellincr. 

Binnen de APS GM (general modelling)-kern zijn nu reeds alle 
gewenste mogenlijkheden beschikbaar. Afhankelijk van de toe- 
passing van 2-D tot 3-D van lijn- tot solidmodel, volledig 
compatibel en overdraagbaar. De "vriendelijkheid" van het 
een en ander viel mij wat tegen, de mogenlijkheden niet. 

4 .  Mechanica. 
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Het verwonderde mij, dat in dit vrij compleet stelsel de 
"mechanicapoot" niet al te sterk vertegenwoordigd was. Na- 
vraag gaf aan dat op de eerste plaats dit een gevolg was van 
het "produktiegeoriënteerd" zijn van het project. Daarnaast 
is duidelijk dat men zijn partner nog niet gevonden heeft. 

Ofschoon daar officieel geen formuleringen van gegeven wor- 
den zijn er vele gegevens die er op wijzen dat men in ES- 
PRIT-verband, te integreren in APS, een partner die zich 
bezig houdt met optimalisatie, concreet FE#-gereedschap of 
onderzoek naar de mechanische achtergronden van bewerkings- 
en produktieprocessen via de voordeur welkom heet. 

5.  Slotsom. 

Ik ben naar Berlijn gegaan om een congres bij te wonen en om 
een aantal interessante ontwikkelingen van nabij te bekij- 
ken. Dit mede omdat ik al meer met een aantal "Berliner" 
over zaken als databeheer, gegevensuitwisseling, integratie 
en mens/machinecommunicatie gesproken had. 
Wat dat betreft is het een en ander positief verlopen; de 
bevindingen en maar ook de kritiek op mijn visie zijn "bene- 
den in de kelder van W-hoog" direkt bruikbaar. 
Daarnaast zijn, vooral in de gesprekken met het IPK een aan- 
tal andere zaken bij mij opgekomen. Op de eerste plaats zijn 
een aantal van onze specialiteiten complementair aan de bin- 
nen het APS-project opgesloten kennis. Daarnaast zijn een 
aantal behoeften van ons in het APS-project reeds of in be- 

~ handeling ~~~~ of reeds beschreven. 
Gezien het- ZternaEÖnaìe karakter - van- dit project lijkt 
het mij zeer wel mogenlijk om in dit project te gaan parti- 
ciperen. 
Ik heb het vermoeden dat dit in het kader van 
Informaticastimulering -+ ESPRIT -+ enovatie niet eens 
onmogenlijk is. (uiteraard heb ik daartoe geen suggestie's 
gedaan). 
Kenmerkend was voor mij de "internationale sfeer"' die in het 
hele APS-project voelbaar was. Een duits onderzoeksinstituut 
waar bijna alle medewerkers goed engels spreken en rapporte- 
ren in deze taal! 

~~- - -  L. H. Th. M. van Beukering. - 
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