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Huidige mogelijkheden met Computer Aided Process Planning

De automatisering van de werkvoorbereiding geniet een toenemende belangstelling, waar op
verschillende plaatsen aan wordt gewerkt. Deze Computer Aided Process Planning (CAPP) bevindt zich
tussen ontwerp (CAD) en fabricage (CAM) en is noodzakelijk om CAD en CAM aan elkaar te
koppelen.

Opdracht:

Geef een overzicht van de huidige stand van zaken rond CAPP op basis van recent verschenen artikelen.

~\.,1 lfh" I\,v. l-IfI~fl
Prof.Dr.Ir. A.C.H. van der Wolf
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1. INLEIDING

De wijze waarop computers binnen de werktuigbouwkunde zijn ingezet, is sterk gerelateerd aan de
technische ontwikkeling die de computers de laatste decennia hebben doorgemaakt. De ontwikkelingen
op het gebied van de hardware maakten het mogelijk dat, achtereenvolgens, de software op het gebied
van CAM, 2D CAD, 3D CAD, CAE en CAPP praktisch inzetbaar werden in de industrie.

productie teken reken afdeling
afdel ing afdel ing afdel ing werkvoorbereiding

1960

1970

01980

D1990
ICAPP ICAM

figuur 1: Overzicht van de ontwikkelingen in CAD, CAM, CAE en CAPP [20] •

In 1953 is de eerste NuBe-machine gemaakt. Voor de besturing van deze machines werd vrij snel een
specifieke computertaal ontwikkeld (Automatically Programmed Tools, APT): de eerste aanzet tot CAM
is gemaakt.

Voor het computerondersteund ontwerpen is de invoering van grafische beeldschermen en de
mogelijkheid om interactief te werken via een grafische terminal, na 1970, van groot belang. In eerste
instantie moet men zich beperken tot de zogenaamde "tekenkamerautomatisering", middels 2D CAD.
Daarna introduceerde men een geheel andere benadering van het ontwerpproces door de ontwikkeling
van 3D CAD op gang te brengen.

Bij het gebruik van Computer Aided Engineering speelt naast het vormgeven ook het numeriek
analyseren en optimaliseren van ontwerpalternatieven een belangrijke rol. Aangezien dit hoge eisen stelt
aan de hardware, kan men pas in de jaren tachtig gebruik maken van dit systeem.

In het verleden blijkt de computerondersteuning dus onafhankelijk van elkaar te zijn ontwikkeld.
Momenteel probeert men CAD en CAM aan elkaar te koppelen. Men kan onderscheid maken tussen 3
CAD jCAM varianten:

1. Eenvoudige producten die met een machine en een stel gereedschappen gemaakt kunnen worden:
- Hier is dus nauwelijks sprake van werkvoorbereiding.
- CAD jCAM koppeling kan rechtstreeks.

2. Combinatie van complexe geometrie en eenvoudige technologie:
- Geometrie georienteerde CAD jCAM systemen. Dergelijke producten zijn met een gereedschap en

een opspanning te maken; de werkvoorbereiding is gering. Gebruik van uitsluitend geometrie
verwerkende CAD jCAM systemen is dus juist hier zinvol.

- De complexe 3D geometrie is zeer moeilijk zonder NuBe te maken: de geometrie wordt
rechtstreeks omgezet in NC-regels.

- In de meeste verspaningsafdelingen komen dergelijke geometriewerkstukken echter niet of
nauwelijks voor. De enkelstuks-, en kleinseriefabricage van stempels en matrijzen zijn voorbeelden
hiervan.
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3. Combinatie van eenvoudige basisgeometrie (eenvoudige vorm van de te bewerken vlakken) en
complexe technologie (veel bewerkingen en gereedschappen):
- Object georienteerde CAD/CAM systemen; tijdens het genereren van de geometrie wordt in het

CAD-pakket reeds attribuutinformatie (bijvoorbeeld toleranties, ruwheden etc.) gekoppeld aan
geometrische informatie.

- CAPP, Computer Aided Process Planning (oftewel: Computer ondersteunde werkvoorbereiding)
kan hier nuttig zijn.

Op deze laatste groep, werkvoorbereiding met behulp van CAPP, gaan we ons richten. CAPP wordt dan
ook hoofzakelijk toegepast bij eenvoudige geometrie en complexe technologie. In de praktijk komt het,
echter, soms voor dat CAPP ook bij een combinatie van eenvoudige of complexe geometrie en
eenvoudige geometrie wordt gebruikt. De koppeling van CAD/CAM middels CAPP biedt mogelijkheden
tot integratie van zowel onderling afhankelijke functies (bijvoorbeeld productvormgeving,
werkvoorbereiding en capaciteitsplanning) als de informatiestroom naar de fabriek. Als gevolg van
kleiner wordende fabricageseries en de hoger wordende automatiseringsgraad moet er steeds meer tijd
aan de werkvoorbereiding besteed worden. Omdat de product life cycle van een product steeds kleiner
wordt, is men genoodzaakt de processen sneller te leren beheersen. Computerinzet ter ondersteuning van
de communicatie tussen specialisten vanaf conceptfase tot realisatiefase (oftewel discipline-koppeling) is
dan ook erg zinvol (zie figuur 2, communicatie versus kosten, in bijlage 1). Op deze manier is reeds
bestaande kennis steeds te gebruiken en te combineren; verder kan men mogelijkerwijs voorkomen dat
men een verkeerde weg inslaat.

Het voordeel van computerondersteuning is dat men gebruik kan maken van een grote geheugen
capaciteit en snelle gegevens opname, -verwerking, -selectie, -ordening en -wijziging. Daarnaast geeft de
computer daarbij grote betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid. Uiteraard gelden hier ook de algemene
voordelen van het automatiseren; het eenmalig centraal vastleggen van gegevens voorkomt fouten en het
snel kunnen verwerken en vastleggen van gegevens zorgt dat we problemen eerder kunnen detecteren,
waardoor maatregelen eerder genomen kunnen worden.

In de afgelopen decennia heeft de nadruk vooral gelegen op de automatisering van mechanische
processen. De verwachting is dat de introductie van Artificial Intelligence technieken de automatisering
van cognitieve processen mogelijk zal maken. Mede als gevolg van de doorbraak van Artificial
Intelligence, is het dan ook interessant om eens te kijken hoe het staat met de huidige mogelijkheden van
CAPPo
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2. CAPP

2.1 Wat is werkvoorbereiding ?

Een omschrijving voor bet begrip werkvoorbereiding, die voor iedere bedrijfsomgeving geldt, is niet exact
te geven. Iedere productieomgeving stelt, afhankelijk van de aard van bet bedrijf en de daarin
vervaardigde producten, zijn eigen eisen aan de afdeling werkvoorbereiding. Zo geschiedt bijvoorbeeld de
werkvoorbereiding van een massaproduct op projectacbtige basis, met als eerste doel bet efficient
gebruiken van materiaal en middelen, opdat de kostprijs lager wordt. Terwijl de werkvoorbereiding bij
enkelstuks-, en seriefabricage is te omschrijven als een continue activiteit, met als doel flexibe1 en
efficient gebruik te maken van de productiemidde1en. De werkvoorbereiding za1 hier minder gedetailleerd
uitgevoerd worden dan de werkvoorbereiding van een massaproduct.

De werkvoorbereiding zorgt voor de omzet van de productdefmitie en de hieraan gerelateerde informatie
in een fabricageplan; bierbij maakt ze gebruik van enkele bulpbronnen, zoals machines, gereedscbappen
etc. De afdeling werkvoorbereiding is in feite de schakel tussen de ontwerp-, en productieafdeling. Naast
de intensieve contacten die deze afdeling uiteraard met de ontwerp-, en productieafdeling moet
onderbouden beeft zij ook nog vele relaties met andere afdelingen. Bijvoorbeeld bet leveren van
offertegegevens, aangaande kostprijs en levertijd van een product aan de verkoopafdeling of het leveren
van capaciteitsbehoefte gegevens voor het bepalen van de bezettingsplanning en leverdata aan de afdeling
planning.

Binnen de afdeling werkvoorbereiding is de kern van de productietechnische kennis van bedrijven
aanwezig. Hier heeft men het beste overzicht over wat het bedrijf we1 en niet kan. Hier weet men welke
toeleverancier bij bepaalde productietaken inschakeld kan worden.

Voor het maken van een goede werkvoorbereiding, zal de werkvoorbereider de ordergebonden-, en
bedrijfsgebonden informatie, met behulp van de aanwezige middelen, met elkaar combineren en
gebruiken om zodoende de gewenste output te genereren: bier vindt men noodzake1ijkerwijs de
productietechnici met de meeste opleiding en ervaring.

In het TNO-rapport, Systematisering werkvoorbereiding [22J, gaat men uit van de volgende mode1matige
beschrijving van de werkvoorbereiding:

input ---------~.. I werkvoorbereiding

r"<Ide'..

----------1.... ouput

figuur 3: Modelmatige beschrijving van de werkvoorbereiding [22].
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* De input, oftewel de ordergebonden informatie bestaat onder anderen uit:

- producttekening.
- stuklijst.
- samenstelling.
- aantal producten.
- levertijd.
- materiaalspecificaties.
- toleranties, ruwheden etc.

* De bedrijfsl$JIsteem gebonden infonnatie bestaat onder anderen uit:

• historie bestanden werkvoorbereiding.
- standaard bestanden werkvoorbereiding.
- machines.
- gereedschappen.
- materialen.
- methoden/kwaliteiten/kosten.
- spanmiddelen.
- verspaningscondities.

* De middelen die onder anderen ter beschikking kunnen staan:

- kennis: - goede en brede vakkennis.
- goed inzicht in mogelijkheden van leveranciers, in verband met uitbesteding en

materiaalverschaffmg.
- mensen.
- software: • bijvoorbeeld computerprogramma's voor veel voorkomende bewerkingen.
- tekstverwerker.
- gegevensbestanden/catalogi/databases.
- documentatie.
- processimulatie, indien veel variabelen met ingewikkelde interacties.

* De werkvoorbereiding heeft volgens Reijers en de Haas in het boek Flexibele Productie Automatisering
[36J, globaal, de volgende taken:

1. Operationele taken die, bij het transformeren van grote hoeveelheden informatie, een sterk
repeterend karakter hebben, en dus het eerst in aanmerking komen voor automatisering:
a. make or buy beslissing.
b. macro werkvoorbereiding.
c. micro werkvoorbereiding.
d. uitgifte.
e. vaststellen van de taaktijden.
f. streven naar een beheerste productie.
g. keuze van procesbewakings-, of besturingssystemen.
h. ontwerpen van productspecifieke hulpmiddelen.

2. Operationele taken, die meer incidenteel van aard zijn:
a. ondersteuning bij het aanlopen van de fabricage.
b. "trouble shooting".
c. terugkoppeling naar de ontwerpers.

3. Structurele taken:
a. productieontwikkeling.
b. investeringsvoorbereiding.
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ad 1a Op grond van orderinformatie en de aanwezige mogelijkheden in het eigen bedrijf beslist men wat
men zelf gaat maken en wat uitbesteed moet worden. Hierbij gaat het meestal om de uitbesteding
van een deel van de fabricage. De "echte' make or buy beslissing wordt meestal, zeker in een
groot bedrijf, op een hoger strategisch niveau gemaakt.

ad 1b Van elk onderdeel dat in het eigen bedrijf bewerkingen moet ondergaan moet de aard en de
volgorde van die bewerkingen en de daarvoor noodzakelijke bewerkingsstations worden
vastgesteld. CAM-I, The state of the art in computer aided process planning [8], vermeldt naast het
bovenstaande ook nog: interpretatie van de werkstukvorm.

ad 1c De uit te voeren handelingen, die bepaald zijn door de macro werkvoorbereiding worden per
bewerkingsstation nader gedetailleerd. Dit omvat onder anderen selectie en eventueel ook het
ontwerpen van gereedschap, selectie van hulpmiddellen (bijvoorbeeld spangereedschap), selectie
snijgereedschap, kiezen van juiste opspanningen en snijcondities, opstellen van gereedschaplijsten
en bewerkingsinstructies. De micro werkvoorbereiding maakt men alleen bij de grotere
werkplaatsen centraal. Bij bijvoorbeeld de kleinserie-, en enkelstuksfabricage met conventionele
gereedschapswerktuigen zoeken de vakmensen aan de gereedschapswerktuigen echter zelf uit wat
er verder moet gebeuren. De micro werkvoorbereiding is hier dus decentraal.
Het onderscheid tussen macro en micro maar ook de definitie van het begrip werkvoorbereiding is
zeker niet eenduidig; van 't Erve, Automatisering van werkvoorbereiding en werkplaatsbesturing [6],
vindt bijvoorbeeld dat capaciteitsplanning ook bij de werkvoorbereiding hoort.
In een bedrijf waar men gebruik maakt van NuBe-besturing zal er ook nog een NC-programma
gegenereerd moeten worden.

ad 1d Het vastleggen in de juiste vorm van aIle informatie die van de afdeling werkvoorbereiding wordt
overgedragen aan andere afdelingen.

ad 1e Samen met de bewerkingsvolgorde dienen de taaktijden als basis voor de planning en
kostprijsberekeningen. De berekening van taaktijden en kosten is nauw verbonden met het
vaststellen van de macro-, en micro werkvoorbereiding en de uitgifte en wordt vaak door dezelfde
personen uitgevoerd.

ad 1£ Bij de keuze van de bewerkingsmethoden en procesparameters zal de afdeling werkvoorbereiding
steeds meer moeten letten op een grote zekerheid in de productie. Een afgekeurd product
veroorzaakt, zeker in de enkel-, en kleinseriefabricage grote verstoringen. De werkvoorbereiding
dient dus een zeer goed inzicht te hebben in de haalbare nauwkeurigheden: procesvaardigheid
ofwel process-capability. Voor een beheerste productie is het nodig dat de procesvaardigheid
binnen de toelaatbare fabricagetoleranties ligt.

ad 19 Keuze van procesbewakings- of besturingssystemen, alsmede de keuze van proceskenmerken,
grenswaarden en de verwerkingsstrategie; deze taken zullen de komende jaren met het verhogen
van de automatiseringsgraad in de productie steeds belangrijker worden.

ad 1h Indien nodig, opdrachten, voor het ontwerpen van productspecifieke hulpmiddelen aan
gereedschapkamer geven.

ad 2a Ondersteuning bij het aanlopen van de fabricage van een nieuw product; daar hier vrijwel zeker
moeilijkheden zullen optreden.

ad 2b "Trouble shooting" indien tijdens de lopende productie moeilijkheden optreden.

ad 2c Terugkoppeling naar de ontwerpers, tijdens allerlei stadia van het voortbrengingsproces.

ad 3a Een speciale afdeling binnen met name grote bedrijven, die in het geval van sterk innovatieve
producten, ook een wat meer innovatieve aanpak van de productie opzetten. -
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ad 3b De aanschaf van nieuwe productie-middelen vereist een zeer goede kennis van enerzijds de
behoeften van bet eigen bedrijf (nu en in de toekomst) en anderzijds van bet aanbod van nieuwe
productiemetboden en de daarvoor noodzakelijke uitrusting.

* De output die de afdeling werkvoorbereiding genereert is van bedrijf tot bedrijf verschillend. Macro
werkvoorbereiding geeft bijvoorbeeld als output het bewerkingsgebied, bewerkingsvolgorde en
machinekeuze, terwijl de micro werkvoorbereiding natuurlijk een andere output geeft.

In de praktijk ziet de werkvoorbereider zijn taak vaak veel ruimer: bijvoorbeeld planningstaken, of rol in
bet offertestadium. Ret is duidelijk dat de afdeling werkvoorbereiding niet in ieder bedrijf dezelfde taak
beeft. De taakafbakening van de werkvoorbereider is dan ook in elk bedrijf verschillend. In dit
literatuuronderzoek bekijken we met name de computer ondersteunde macro- werkvoorbereiding.

2.2 Wat is CAPP ?

CAPP staat voor Computer Aided Proces Planning, oftewel computerondersteund het productiewerk
voorbereiden. CAD omvat de computerondersteuning bij bet vastleggen van de productspecificaties (taak,
eigenscbappen en toestand). CAM omvat de computersturing die mogelijk wordt indien de taak,
eigenschappen en toestand van bet productiemiddel vastliggen. De koppeling van CAD/CAM ligt in de
processpecificaties. Daar waar de aanvankelijke toestand en de gewenste toestand van het product, in
relatie tot de instelmogelijkheden van het productiemiddel, worden gespecificeerd. De interne
beslissingen van een bedrijf zijn in bet algemeen gericht op maatregelen ter verbetering van kwaliteit,
verkorting van doarlooptijden en verlaging van kosten. De kenmerken van producten, processen en
productiemiddelen die voor deze beslissingen belangrijk zijn moeten dus tijdig voorhanden zijn. Van Mal,
De koppeling van CAD en CAM [28J, spreekt over het gebruik van een proceskenniskaart. Rierin worden
per processtap de kenmerken van een product, proces en productie-middel in relatie tot elkaar
weergegeven (zie figuur 4, de proceskenniskaart, in bijlage 2). Naast de proceskenniskaart kan voor
systematische vastlegging een goed classificatie-systeem een erg belangrijk hulpmiddel zijn.

Computerautomatisering van een taak vergt een gedetailleerd begrip van de taak die geautomatiseerd
wordt. Voordat er oak naar iets wordt geautomatiseerd is het dan ook essentieel eerst de vraag te ~ 1--
steIlen: hoe wordt bet in praktijk gedaan en zijn er geen andere, logi~re manieren om dit te doen? lit 'u-rf;Jo/lL
Om automatiseren mogelijk te maken is zeer veel verzamelen en systematiseren van praktische en ¢?...j - rp '-'
theoretische kennis over tal van uiteenlopende bewerkingen nodig. Deze kennis komt maar geleidelijk in
de vorm van praktisch bruikbare software beschikbaar. Automatiseren van de werkvoorbereiding heeft
ook invloed op de bedrijfsorganisatie. Van groot belang is dat de doelstellingen, die men met het
toekomstige systeem wit bereiken, zowel door het management als door de betrokken medewerkers in
een zo vroeg mogelijk stadium gedragen worden en passen in het eventuele bedrijfs-automatiseringsplan.
De aandacht die besteed wordt aan de voorbereidende fase, bij mogelijke aanschaf van een
werkvoorbereidingssysteem bepaalt of het daadwerkelijk operationeel invoeren van een dergelijk systeem
succesvol wordt of niet.
In wezen zou CAPP aIle operationele taken van de werkvoorbereiding moeten bevatten. In de praktijk
streeft men naar een verhoging van de automatiseringsgraad; waardoor in de toekomst CAPP wellicht
komt te staan voor Computer Automated Process Planning.

Essentieel voor CAPP is dat er een model aanwezig is, waarbij de relaties tussen de in-, en
uitgangsgrootbeden met voor de praktijk voldoende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid geformuleerd
kunnen worden in de vorm van een aantal wiskundige betrekkingen.
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2.3 Waarom CAPP ?

* Volgens Schrauwers, Werkvoorbereiding laat zich lastig automatiseren [41), blijkt uit onderzoek dat de
werkvoorbereiders hun tijd niet bijster productief besteden:
- 50 % van de tijd is hij bezig met het opzoeken van gegevens en met rekenwerk.
- 35 % van de tijd houdt hij zich bezig met het maken van documenten.
- 15 % blijft slechts over voor zijn eigenlijke werk: het nemen van technische beslissingen.

De invoer van de tekstverwerker verloste hem, na het verhelpen van enige "kinderziekten", al van de
administratieve rompslomp; de invoer van CAPP kan er wellicht voor zorgen dat hij zijn taak nog
effectiever kan besteden.

* Gebruik van CAPP is volgens Kals, van Houten en van 't Erve, Gefntegreerde werkvoorbereiding [21),
de enige Manier om de werkvoorbereiding snel genoeg uit te kunnen voeren om er een "on_line"
activiteit van te maken. Dus gebaseerd op de actuele situatie in de fabriek. Zij zien hierbij de ,:!
werkvoorbereider als toezichthouder, als diegene die de uitzonderingen en optimalisering behande23'

* De werkvoorbereiding is nu nog vaak summier. Echter de tendens, bijvoorbeeld in de
onderdelenfabricage, naar kleinere series, grotere variatie, kortere doorlooptijd en betere kwaliteit
tegen lagere kosten dwingt bedrijven de fabricage beter voor te bereiden. De druk op de afdeling
werkvoorbereiding wordt hoger. Met behulp van automatisering zijn werkmethoden en werkinstructies
vast te leggen en te hergebruiken. Een voordeel is dat oplossingen gemakkelijker zijn te
standaardiseren. Verder kan het bewerkingsplan op deze Manier sneller, en met een verhoogde
kwaliteit gegenereerd worden.

* Westkiimper, Strokturen von CIM-systemen mit integrierter Auftragsabwick/ung [45), wijst er op dat de
productie van de toekomst steeds meer gebruik gaat maken van conceptionele maatregelen om de
productieprestatie te verhogen (zie figuur 5, maatregelen ter ontwikkeling van de productie, in bijlage
3). Hierdoor worden de conventionele maatregelen wat naar de achtergrond gedrukt.
CAD jCAM.jCAPP zijn wat hij noemt conceptionele maatregelen.

* Boes en Luttervelt, Verkorting van de doorlooptijd in gereedschapmakerijen [3), beweren dat verkorting
en beheersing van de doorlooptijd alles te maken heeft met procesbeheersing, op drie niveaus. Een
van deze niveaus is het beheersen van de uit te voeren bewerkingen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de
verrassingen van het breken van een frees. CAPP kan dit soort verrassingen sterk verminderen. Hier
wordt namelijk gestreefd naar een hoge mate van betrouwbaarheid en niet zo zeer naar de verkorting
van hoofdtijden.

* Er zijn reeds gebieden binnen de werkvoorbereiding die compleet geautomatiseerd zijn. Potjes spreekt
in Integrale automatisering [35) bijvoorbeeld over Computer Aided Fixturing (CAF). Om tot CAPP te
kunnen komen zal men deze automatiseringseilanden moeten integreren. In Automatisering van de
werkvoorbereiding geven Vliegen, Wijnia en van Mal [42) aan dat voor de integratie van deze
automatiseringseilanden binnen de werkvoorbereiding, de archivering van de bewerkingsbladen in een
computer een voorwaarde is. Door deze integratie kunnen fouten in de informatie-overdracht worden
beperkt, het aantal administratieve handelingen worden verminderd, de doorlooptijd van de
werkvoorbereiding worden verkort en de omvang van de formulierenstroom worden gereduceerd. Om
de investeringen, nodig voor de ontwikkeling van het werkvoorbereidingssysteem en de
geautomatiseerde interfaces tussen bestaande systemen snel terug te verdienen is een goede
probleemregistratie en een terugkoppeling naar de veroorzaker noodzakelijk.
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2.4 Type CAPP.systemen

Laten we voorop stellen dat CAPP een gigantisch ingewikkeld probleem is, waarvoor nog geen algemene,
complete oplossing gevonden is. Aangezien de werkvoorbereiding in belangrijke mate een creatieve taak
is, is zij ook nooit gehee! te automatiseren. De mens zal hier dan ook altijd een rol blijven spelen:

CAD CAlvI

figuur 6: Menselijke werker kijkt achter een automatisch hulpmiddel om CAD en CAM met elkaar te
verbinden [1].

De huidige systemen varieren dan ook van eenvoudige editors tot speciaal gebouwde, vol automatische
systemen, die alle werkvoorbereidingstaken voor een beperkte groep van producten kunnen uitvoeren (zie
figuur 7, het verband tussen automatiseringsgraad en bestreken werkgebied van CAPP-systemen).
Overigens zijn geheel geautomatiseerde werkvoorbereidingssystemen met het praktisch noodzakelijke
doe! voor ieder bedrijf: voor een bedrijf met een sterk wisselende product-mix zou dit bijvoorbeeld vee!
te veel tijd aan up-daten kosten.

automati
serings
graad 1

figuur 7:

aantal technologieen ~

Het verband tussen automatiseringsgraad en bestreken werkgebied van CAPP-systemen [36].

De grote verschillen die tussen bedrijven, qua product-types, mogelijkheden van de werkplaats, grootte,
marktomstandigheden, en werkmethoden bestaan, maken het dan ook noodzakelijk dat er ve!e mogelijke
oplossingen zijn voor het ontwerpen van een CAPP systeem. Over het algemeen maakt men onderscheid
tussen de volgende ontwikkelde systemen:

1. Systemen gebaseerd 0D de varianten-, of retrievalmethode

Deze systemen maken gebruik van een terugvindsysteem: men heeft de mogelijkheid het zoekwerk aan
de hand van productfamiliekenmerken te verrichten. Vit dit systeem wordt een standaardplan, of een
plan voor een soortgelijk product gehaald en met behulp van een editor, kan het gekozen plan, indien
noodzakelijk, worden aangepast. Als product-representatie input maken de meeste systemen gebruik van:
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a. een coderingssysteem. CAD-systemen slaan de bedachte bewerkingsplannen te langzaam op, vandaar
dat gewerkt wordt met coderingen. Hier zijn enige nadelen aan verbonden:
- een ervaren werkvoorbereider is nodig om de "uitkomst" te beoordelen.
- de databank moet vele oude oplossingen hebben (volgens TNO, Systematisering werkvoorbereiding

[22J tussen de 2000 en 5000 verschijningsvormen).
- het coderen is een probleem.

b. een dassificatiesysteem, aan de hand van Group Technology, GT-, codes. Gebruik van
Groepentechnologie: producten met gelijke routing worden ingedeeld in werkstukfamilles. Voor
iedere famille is een standaardwerkmethode aanwezig. Voor de varianten binnen een famille is er dus
aIleen verschil in de micro werkvoorbereiding. SOPS, Sequence of Operations Planning System [32],
is bijvoorbeeld gebaseerd op groepentechnoIogie en genereert automatisch de opeenvolgende uit le
voeren bewerkingen, selecteert de benodigde machines en raamt productietijden. Studies [32] hebben
uitgewezen dat 80 % van de werkstukken in aile ondernemingen in zuIke families kunnen worden
ingedeeld. Bij elke familie hoort eenvoudige proceskennisIogica voor het vastleggen van de
bewerkingsvoIgorde, die aan de hand van de specifieke kenmerken van een werkstuk automatisch de
meest geschikte volgorde geeft. Het grote voordeel is dat de routings per werkstukfamilie
gestandaardiseerd worden en dat de benodigde tijd voor het vastleggen bewerkingsvolgorde korter
wordt.

Toepassing van deze systemen hangt dus af van het werkstuk-dassificatiesysteem en de beschikbaarheid
van uitgebreid geteste basisbewerkingspIannen. Deze methode kan niet gebruikt worden bij
geautomatiseerde werkvoorbereidingssystemen omdat het aanpassen van basisbewerkingsplannen
uitgebreide menselijke tussenkomst vereist. Ook voor sterk varierend werk kan men deze methode niet
gebruiken.

Enige voorbeelden van variante systemen zijn onder anderen CAM-I Automated Process Planning
System [12J, SOPS voor automatische bepaling van de werkvolgorde [32}, CAPP 3.1 [41J, Miprep [41].

2. Generatieve systemen

Deze systemen maken gebruik van beslissingsregeis en wiskundige modellen om de selectieprocessen te
beschrijven. De computer is hierbij onmisbaar. Voor elk product wordt een nieuw bewerkingsplan
gegenereerd. Het gehele of gedeeltelijke bewerkingsplan wordt automatisch, met behulp van decision
logic, gegenereerd uit product-, proces·, en hulpbrondata. De te gebruiken decision logic is onder
anderen:
- besiissingsmodellen gebaseerd op de groepentechnologie- indeling. De werkvoorbereider moet de

voorwaarden waaraan de oplossing moet voldoen invullen in een tabel. Een nadeel is dat de oplossing
discreet (geen waarschijnIijkheden of meer dan een oplossing) is. Een ander nadeel is dat het effect
van veranderingen vrijwel onmogelijk te traceren is.

- Artificial Intelligence (zie biz 15).

Het voordeel van generatieve systemen is dat:
- bewerkingsplannen meestal zonder menselijke tussenkomst gemaakt kunnen worden.
- er optimaliseringsstrategieen toegepast kunnen worden.
- introductie van expertsystemen de generatieve benadering ook geschikt maakt voor omgevingen waar

algoritmisch besiissingsmodellen nog niet beschikbaar zijn.

Sommige generatieve systemen hebben een editor, waarmee informatie die niet gegenereerd wordt door
het systeem kan worden ingevuld, en waarmee foute, en sub-optimum informatie overschreven kan
worden.

Voor bepaalde groepen van producten kan men soms samengestelde vormelementen defmieren.
Waardoor met weinig invoergegevens de werkmethode dus vrijwel geheel automatisch gegenereerd kan
worden.
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Generatieve systemen zijn verder geautomatiseerd dan variante systemen, maar de ssftware en de
bedrijfsafhankelijke invulling zijn moeilijker. Bij generatieve systemen is in tegenstelling t8t de
variantenmetbode een groot probleem dat men moet weten boe een werkvoorbereider werkt. IDe
redenatiepatronen die een werkvoorbereider zou kunnen gebruiken (zie figuur 8, de redenatiepatrenen
van de werkvoorbereider, in bijlage 4):
- voorwaarts: uitgangspunt is een bekende toestand - indien er aan de voorwaarden in de regels

voldaan is, wordt het actiedeel uitgevoerd; dit betekent meestal dat er nieuwe feiten aan
de toestand kunnen worden toegevoegd - op basis van deze nieuwe toestand wordt dit
proces berhaald tot een oplossing gevonden is of totdat de mogelijkheden uitgeput zijn.

- acbterwaarts: allereerst wordt een doel gekozen - vervolgens zoeken naar regels waarvan bet
actiegedeelte tot bet doel leidt - vaststellen of aan voorwaarden voor deze regels is
voldaan wordt bet nieuwe doel - ook dit proces berbaalt zicb.

- been en weergaand: combinaties van beide mogelijkheden.

In werkelijkheid zijn meestal noch de voorwaartse noch de achterwaartse methode consequent door te
voeren; op een beuristische wijze wordt meestal de heen en weer gaande benadering gevolgd.

Enige voorbeelden van generatieve systemen zijn onder anderen PART als een prototype in ontwikkeling
[2], KAPLAN voor roterende delen [10], FEXCAPP voor prismatische delen [24], XPS-2 [41]; DCLASS
[12], APPAS [12] en CPPP [12] maken bijvoorbeeld gebruik van beslissingsbomen en -tabellen, terwijl
GARI voor prismatische delen [42], TOM [12], XCUT [12] en XPLAN [12] gebruik maken van AI
technieken.

3. Semi-Generatieve (hvbride) systemen

Deze systemen zijn een combinatie van variante en generatieve benaderingen. Op deze Manier kan de
kracht van verscbeidene technieken gebruikt worden. Deze twee benaderingen kunnen op verschillende
manieren gecombineerd worden:

- de generatieve sectie wordt voor sommige producten gebruikt, en de variante sectie voor andere
producten.

- de variante sectie selecteert een basisplan, en met behulp van de generatieve sectie worden de details
ingevuld.

- de generatieve sectie genereert het plan zo ver mogelijk, en de variante sectie vult de details die
ontbreken in.

- de gebruiker kan kiezen of bij bet gehele plan in de variante dan weI in de generatieve mode maakt.

Deze metbode wordt vooral bij de verspanende bewerkingen toegepast, daar het bier meestal om
betrekkelijk eenvoudig te bewerken vlakken gaat. Deze elementaire vlakken noemt men vormelementen
of features (zie biz 14).

Enige voorbeelden van hybride systemen zijn bijvoorbeeld GENPLAN [12] en CORE-CAPP [12].

Reijers en de Haas, Flexibele productie automatisering [36], maken nog melding van een vierde systeem,
gebaseerd op de archiefmethode:

In feite is dit een versimpelde vorm van de variantenmethode. Bij de ontwikkeling van een werkmethode
gaat men op zoek in 't electronisch archief van bestaande werkmethoden naar een soortgelijk product en
neemt daarvan zoveel mogelijk over, en wijzigt, edit datgene wat nodig is. Opzoeken van bestaande
werkmethoden doet men aan de hand van een tekeningnummer; men heeft hierbij dus niet, zoaIs bij de
retrieval-methode, de mogelijkheid om iets op te zoeken aan de hand van een kenmerk.
Deze methode bespaart veel werk. Hiermee kunnen bovendien werkmethoden met hoge_kwaliteit
geleverd worden; mits wijzigingen in bet archief maar goed worden bijgehouden. Vaak is bet echter zo
dat bet opzoeken van een goede voorbeeld-werkmethode moeizaam gaat. Het is dan ook raadzaam
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intensief gebruik te maken van computers en een goed archiveringssysteem.

Een geheel andere benadering is die van Delbressine in On the integration of design and manufacturing
[5]. Delbressine gaat er vanuit dat men reeds in de ontwerpfase rekening moet houden met de
fabricagebeperkingen: fabricagegericht ontwemen. Als gevolg van deze integratie van ontwerp en fabricage
zou de doorlooptijd verkleind, en de kwaliteit verbeterd worden. Bovendien zau de functie van
werkvoorbereider eigenlijk overbodig worden. Hij poneert verder de stelling dat de integratie van
ontwerpen en fabriceren Diet zonder menselijke tussenkomst is te verwezenlijken. Jasperse, Integratie van
ontwerp en werkvoorbereiding [18J, maakt melding van een project, uitgevoerd door Somatech, waarbij
men uitgaat van fabricagevriendelijk ontwerpen. Doordat tijdens het ontwerp een deel van de
werkvoorbereiding wordt uitgevoerd, kan de ontwerper zien welke machines en gereedschappen nodig
zijn, hoe lang de bewerkingen duren en kosten. Fabricagevriendelijk ontwerpen zorgt dus voor een
kostenbesparing. Het ontwerp bepaalt immers 70 % van de kosten (zie figuur 9, veroorzaakte en
vastgelegde kosten, in bijlage 5). Bovendien is het nu Diet meer nodig om wijzigingen aan het ontwerp
tijdens de fabricage aan te brengen.

2.5 Enige belangrijke aspecten van CAPP

... De fabricagewerkvoorbereiding bestaat, volgens Ham en Lu, Computer aided process planning [12J,
uit de productie-, macro-, en microwerkvoorbereiding. De productiewerkvoorbereiding bepaalt wat,
wanneer, hoe en waar in een productieomgeving, met een gegeven duur en de beschikbare bronnen
gemaakt wordt. Men dient nooit uit het oog te verliezen dat deze drie typen werkvoorbereiding, in de
praktijk, nauw met elkaar verbonden zijn. Men dient ze dan ook tezamen, integraal te besturen om
suboptimalisaties te voorkomen. De werkvoorbereiding wordt toch vaak opgesplitst in een aantal
delco, opdat het probleem beter te hanteren is. De meeste gebruikelijke opsplitsing is die in macro
(ofwel basis) werkvoorbereiding en in micro werkvoorbereiding (ofwel bewerkingsdetaillering). Beide
secties kunnen weer opgesplitst worden in suh-secties.

... De inputs tussen systemen verschillen erg veel, vooral voor generatieve systemen. Toch kan men
spreken over input-types die algemeen vereist zijn:

- product data:
- hulpbron data:

- proces data:

- decision logic:

... Features

ontwerp-representaties van een product, bijvoorbeeld GT-codes, stuklijst-datafiles.
de verschillende hulpbronnen (bijvoorbeeld machine-dimensies, klemmethoden
etc.) die in een fabriek beschikbaar zijn om haar producten te maken.
informatie die nodig is om basisplannen, procesparameters en andere
plangerelateerde informatie te kunnen defmieren.
definieert de acties die nodig zijn voor het maken van een plan, en waar die
acties toegepast moeten worden. Beslissingstabellen, beslissingsbomen zijn hier
voorbeelden van. Sommige systemen gebruiken meer dan een logic.
Productieregels en frames zijn de meest gebruikelijke vormen voor de systemen
die AI-technieken gebruiken.

Een van de feature-definities is de volgende: features zijn basisvormen zoals gleuven, gaten waarvan
de afmetingen en andere eigenschappen, zoals toleranties, ruwheden met behulp van parameters
weergegeven worden. Een feature is een kenmerkend deel van een werkstuk dat verwijderd of
toegevoegd dient te worden en is karakteristiek voor een specifiek, of verschillende aan elkaar
gerelateerde bewerkingsprocessen (zie figuur 10, een voorbeeld van een werkstuk en de
vormelementen waaruit dit werkstuk is opgebouwd, bijlage 6). Voor ieder van die vormelementen is
een bewerkingsmethode, een set van gereedschappen en een set van verspaningscond~ties vast te
stellen.
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Dergelijke pakketten blijken uitermate nuttig voor de uitwerking van de micro werkvoorbereiding
voor verspanende bewerkingen. Voor een universeel CAPP-pakket voor verspanende bewerkingen
heeft men enige tientallen vormelementen nodig. Bij de macro werkvoorbereiding van verspaning en
andere bewerkingen bieden deze pakketten niet meer ondersteuning dan de archief-, of
variantenmethode.

Features hebben voor verschillende applicaties een verschillende betekenis. Er zijn onder anderen
ontwerp-, werkvoorbereiding-, fabricage-, assemblage en inspectiefeatures. Om bijvoorbeeld enerzijds
actuele fabricage-eisen en anderzijds fabricagerandvoorwaarden en fabricagealtematieven met elkaar
in verbinding te stellen, kunnen fabricage-features gebruikt worden. Men kan nu op twee manieren
met het featureconcept werken:

1. Featureherkenning

Rierbij is het de bedoeling dat men features herkent uit een geometrierepresentatie. Een ontwerp
dat bijvoorbeeld met behulp van CAD is gemaakt, moet door een CAPP-systeem vertaald worden
in vormelementen. Riertoe splitst het systeem zelf het ontwerp op in features en moet daartoe
features kunnen herkennen. Maar ook in de fabricage kan men bijvoorbeeld gebruik maken van
feature herkenning (zie figuur 11, feature herkenning, in bijlage 7).
Een van de methoden voor de herkenning van features is de BR-interpretatie volgens Joshi [47}:
de te bewerken vlakken en de features die herkend moeten worden drukt men uit in de vorm van
een Attributed Adjacency Graph. Choi, Barash en Anderson [47J geven algoritmische procedures
voor de herkenning van te bewerken vlakken in de 3-D Boundary Representation model. Deze
werkwijze komt er op neer dat, uitgaande van het volledig bewerkte product, via steeds "minder
bewerkte" tussenvormen teruggewerkt wordt naar de onbewerkte beginvorm. Uit het proefschrift
van van 't Erve, Generative computer aided process planning for part manufacturing, an expert system
approach [9J bIijkt dat automatische herkenning van features in BR-model zeer Iastig blijft. In
Twente worden geen AI-technieken voor het interpretatie gedeelte, weI voor CAPP, gebruikt. Van
't Erve merkt op dat AI bij interpretatie weI voordelen kan hebben.
Staley en AI [47J gebruiken syntactische patroonherkenning om features in een CAD
datastructuur te herkennen en te c1assificeren.

2. Ontwerpen met features

Ret probleem hierbij is dat ontwerpfeatures vertaald moeten in andere features (zie figuur 12,
feature representaties vertalen, in bijlage 8). Volgens Potjes, Integrale automatisering [3S}, zal het
denken in vormen de grote verandering zijn in de werkwijze van technische ontwerpers en
werkvoorbereiders in de komende jaren. In het algemeen geniet, volgens Jasperse, Integratie van
ontwetp en werkvoorbereiding [18J, het ontwerpen met features de voorkeur boven feature
herkenning, omdat de ontwerper hierbij alle ontwerpinformatie direct kan vastleggen.

CAD-beschrijvingen via Constructive Solid Geometry (CSG) zijn potentieel beter bruikbaar als
uitgangspunt voor de werkvoorbereiding dan Boundary Representation beschrijvingen. Dit komt
doordat ze werken met primitieven die dicht bij de bedoelde features liggen. Bovendien worden de
relaties tussen de primitieven beschreven via operaties die dicht bij bewerkingen liggen.

Ret featureconcept belooft veel, echter automatische featureherkenning geeft nog steeds veel
problemen. De complexiteit van de vereiste algoritmen groeit bijna exponentieel met de capaciteit
meer gecompliceerde features te herkennen: menselijke toekomst daarom hierbij noodzakelijk.

* Artificial Intelligence / Kennissystemen / Expertsystemen

Kennissystemen oftewel knowledge-based systems kan men zien als de eerste praktische toepassingen
van Artificial Intelligence. Kennissystemen zijn computerprogramma's waarin kennis i§ vastgelegd. De
wijze van vastlegging en de manier waarop met de kennis wordt geredeneerd om problemen op te
lossen zijn ontleend aan AI.
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Artificial Intelligence is enerzijds een wetenschap die zich bezighoudt met het nabootsen van
menselijk gedrag in computers en met name het nabootsen van menselijke redenatiepatronen.
Anderzijds is het een nieuwe manier om problemen op te lossen met behulp van computer. AI is op
zichzelf geen product. De industrie zal zelf goede toepassingen moeten zoeken voor nieuwe
technologieen. De industrie moet zelf mensen beschikbaar hebben, die de technologie zodanig
beheersen dat men er ook echt nuttig gebruik van kan maken. Ret grootste probleem schuiIt dan ook
in de opleidingen. Volgens Luijten, Kennissystemen geven betere afstemming tussen verschil/ende
bedrijfsprocessen [27], zullen bedrijven bij het in huis halen van een kennissysteem volledig
"selfsupporting" moeten zijn. Dit betekent dat ze geen gebruik moeten maken van systeemhuizen.

Stel dat het probleem is op te vatten als de taak om vanuit een begintoestand Seen pad naar de
gewenste toestand G te komen. Dan zijn er uiteraard vele mogelijkheden om tot een oplossing te
komen. Om de problemen, via de computer, volgens het hiervoor beschreven zoekproces op te lossen
moet men drie dingen doen:
- een manier vinden om de bestanden te beschrijven.
- de beschikbare operatoren om van de ene toestand naar de andere te komen vastleggen.
- de kennis vastleggen die nodig is om het zoekproces efficient te laten verlopen.
AI heeft hier vele zoekstrategieen, waaronder bijvoorbeeld Depth fIrst search voor ontwikkeld.

AI wordt toegepast ten behoeve van kennis-acquisitie en beslissingsrepresentatie voor computer
interpretatie. Voorwaarden voor toepassing van AI zijn dat het probleem niet al te gestructureerd en
de zekerheid van de data niet te hoog is (zie fIguur 13, aanduiding van het globale toepassingsgebied
voor Expertsystemen en andere AI-technieken, in bijlage 9). Verder kunnen AI-technieken toegepast
worden bij minder of slecht gestructureerde problemen en bij vage of onzekere gegevens. Voorlopig
geldt echter dat wanneer een probleem conventioneel oplosbaar is, geen expertsystemen moeten
worden ontwikkeld.

De enige manier om kennissystemen te onderhouden is door lerende systemen te ontwikkelen die zelf
de gegevens uit het proces acquiseren. Volledig automatisch mogen en zullen deze systemen nooit
gaan werken: het systeem geeft suggesties voor het opnemen van nieuwe kennis, waarna de operator
hiermee weI/niet accoord gaat.

Voor de industrie is het wenselijk dat de kennissystemen naast ondiepe kennis, ook diepe kennis
kunnen hanteren. Dit vastleggen van diepe kennis in de computer is dan ook doorslaggevend voor de
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden en de toepassingen van kennissystemen in de industrie.
Toepassingen van kennissystemen:
- bestaande programmeertechnieken toegankelijk maken voor de gebruiker (interface-functie). De

gebruiker moet zonder kennis van wiskunde en informatica zijn probleem op kunnen lossen: de
vrijheid van voor het computertijdperk komt voor de gebruiker weer terug.

- complexe problemen oplossen, die je met conventionele programmatuur niet aankunt.

Expertsystemen: dit zijn kennissystemen waarbij de kennis vooral onttrokken wordt aan een
menselijke expert op een bepaald smal gebied.

De globale structuur van een expertsysteem (zie fIguur 14, globale structuur van een expertsysteem,
bijlage 10):
- knowledge-base.
- inference-engine.
- explanation-facility.
- user-interface.
- knowledge-acquisition system.

De gebruiker, dus niet het expertsysteem, is verantwoordelijk, en blijft dat ook, voor zijn taak. De
mens controleert het proces en als de mens iets niet signaleert moet de computer ingrijpen.
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Ret aantal succesvolle toepassingen op het AI-gebied in Nederland is vrij onduidelijk. Bedrijven die
met behulp van een kennissysteem een voordeel op de concurrentie hebben behaald hangen dat
meestal Diet aan de grote kIok. Expertsystemen hebben vaak een tactisch en strategisch karakter. Ze
worden veelal toegepast in gebieden waar de "knowhow" van het bedrijf in het geding komt en daar
krijg je uiteraard geen inzage.
Natuurlijk is het zo dat indien er geen zicht is op "return of investment", hoe veelbelovend de
technologie ook moge zijn, men geen gebruik zal maken van AI.

* Automatische generatie van NC tape kan men beschouwen als een onderwerp op zichzelf. Deze wordt
hier dan ook Diet verder behandeld.

* Computer Integrated Manufacturing

Volgens Wierda, Op weg naar CIM: de koppeling tussen CAD en CAPP [47}, staat CIM voor de
integratie van alle geautomatiseerde bedrijfsfuncties. Volgens Reijers en de Haas, Flexibele Productie
Automatisering [36}, betreft CIM de vergaande integratie van automatiseringen in drie basisfuncties
van het productiebedrijf (zie figuur 15, CIM is de integratie van automatisering in drie basisfuncties
van het productiebedrijf, bijlage 11):
- de ontwerpfunctie.
- de productiebesturingsfunctie.
- het fabricageproces.

Hierbij gaat het om de integratie van de productieprocessen met de daarbij behorende
goederenstroom en om de integratie van de informatieverwerking van het bedrijf. Ret CIM-concept
gaat hierbij uit van drie impliciete veronderstellingen:
- er bestaan in het bedrijf deelautomatiseringen (CAD, CAM, MRP, etc.) die zich lenen tot

integratie;
- de bedrijfsinformatie is z6 gestructureerd, dat (computer-) integratie zinvol is;
- de organisatie van het bedrijf is voorbereid op een vergaande functionele integratie.

De kracht van CIM is dat het de processen doorzichtiger maakt en de routinehandelingen
automatiseert. Fabrikanten maken echter veel misbruik van het begrip CIM: dit begrip wordt te pas
maar vooral te onpas gebruikt.

Volgens Guttropf, Die.Fertigungstechnik auf dem Wege zu CIM [11}, zal men het genoemde ideaal niet
realiseren; alleen de segmenten die de grootste voordelen in een CIM-concept bieden. Volgens
Schrauwers, De onzin van CIM [40}, worden er illusies gecreeerd die wetenschappelijk bezien
onhoudbaar zijn. Hij tart iedereen hem een expertsysteem te laten zien dat ook daadwerkelijk wordt
gebruikt. De overschatting van de vermogens van de informatie ziet Schrauwers als een wat te ver
doorgeslagen slingerbeweging.

2.6 Mogelijkheden van CAPP

* Roe ver men met de automatisering van de werkvoorbereiding moet gaan, hangt af van technische,
sociale en economische factoren. In wezen zou een CAPP-systeem aIle operationele taken van de
werkvoorbereiding moeten bevatten. Ret streven is om al deze deeltaken van de werkvoorbereiding
met hulpmiddelen te ondersteunen. In de praktijk blijkt dat de huidige systemen slechts gedeeltelijk
dit takenpakket omvatten.

* Vrijwel alle aangeboden CAD/CAM systemen zijn geometrie-verwerkend.
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3. BESTAANDE SYSTEMEN

CAM-I, The state of art in computer aided process planning [8J, deelt de bestaande CAPP-systemen in
naar onder anderen:

1. Grootte: van kleine, op zichzelf staande programma's tot grote, gemtegreerde systemen.

2. Beschikbaarheid:
commerciele systemen kunnen gewoon gekocht worden, dus volledig beschikbaar.
in-huis systemen zijn opgebouwd uit een commercieel systeem, of from bottom-up. Ze zijn dus
meestal niet algemeen beschikbaar. Ze laten zien wat met behulp van de huidige technologie in
een productiesysteem kan worden bereikt.
onderzoek-georienteerde systemen worden gebruikt om nieuwe algoritmen, data representaties etc.
te testen, ze geven dus toekomstige richtingen aan. Ze zijn dus normaal gesproken niet
beschikbaar, of gereed voor commerciele applicatie.

Figuur 16, huidige proporties van CAPP-systemen, geeft een indruk van het huidige gebruik van
generatieve, variante en hybride systemen in commerciele, in-huis en onderzoekgeorienteerde
systemen.

100 %

G

V
G V

G
G - Generatieve systemen
V - Variante systemen
H - Hybride systemen

coornercieel in-huis onderzoek-georienteerd

figuur 16: Huidige proporties van CAPP-systeemtypes [81.

3. CAPP-systemen zijn onder anderen verschillend in de volgende bekwaamheden:
- voor te bereiden producten en processen.

output.
automatisering.
gemak van gebruikersinstallatie.
flexibiliteit.
gemak van integratie (CAD-interfaces, CAM-interfaces).
het weI of niet hebben van minder belangrijke bekwaamheden, zoals onder anderen grafische
interface, handmatig editen van plannen, terugkoppeling van de vloer, simulatie.

Geen enkel systeem heeft alle genoemde bekwaamheden!
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4. ON1WIKKELINGSGEBIEDEN

Huidige nadruk:
- gebruik van AI-technieken bij de generatieve werkvoorbereiding.

werk op het gebied van CAPP-onderzoek is steeds meer gericht op integratie van ontwerp,
werkvoorbereiding en fabricage taken; de centrale link tussen de taken op deze 3 niveaus blijkt de
omschrijving van geometrische en topologische vormen te zijn.
een belangrijke taak voor de werkvoorbereiding is bet genereren van de werkvoorbereiding voor de
montage.
volgens Ham en Lu, Computer aided process planning [12], zijn de variante en hybride benadering op
het moment de meest praktische.

Professionele onderzoeksgroepen maken zowel gebruik van commerciele, aIs van in-huis, als van
onderzoek-georienteerde systemen. Commerciele systemen worden, uiteraard, hoofdzakelijk gebruikt
door commercieel ingestelde bedrijven. Men richt zich hierbij steeds meer op hybride systemen. Nieuwe
systemen worden soms verkocht als individuele modules, opdat een bedrijf aileen maar die secties hoeft
te kopen die zij nodig heeft.

In-huis systemen worden toegepast door professionele onderzoeksgroepen en met name door bedrijven
die reeds langere tijd gebruik maken van een CAPP-systeem. Deze systemen neigen steeds integratie-,
productie-, en gebruikersvriendelijker georienteerd te zijn (bijvoorbeeld Genplan-systeem [9]).

Onderzoek-georienteerde systemen worden voor het merendeel door professionele onderzoeksgroepen,
overheidsinstanties en onderwijsinstituten gebruikt. Onderzoek hoeft zich niet zo zeer op de realiteit in
de industrie te richten. Het bogere abstractieniveau van onderzoek is noodzakelijk om nieuwe paden te
kunnen betreden. Men is hier veelaI bezig met onderzoek naar systemen, programma's en algoritmen,
architectuur van CAPP-systemen en fabriekscontrole, data-structuren, nieuwe GT-code etc.

trends:
- Verschuiving van variante naar generatieve en hybride benaderingen.
- Toenemend gebruik van AI-technieken.
- Ontwikkelen van mogelijkheden van werkvoorbereidingssystemen voor nieuwe producten en

procestypes.

Verder hebben studies, die in het verleden met betrekking tot de werkvoorbereiding zijn gemaakt, ons
het volgende geleerd (zie ook tabel 1):
- De theorie van het werkvoorbereiden is steeds evolverend.
- De theorie/techniek van de werkvoorbereiding zijn met elkaar verbonden en ondersteunen elkaar in

hun evolutie.
- De techniek van het werkvoorbereiden kan pas goed worden begrepen indien de theorie van het

werkvoorbereiden volwassen, rijp genoeg is.
- Een gezonde theorie en krachtige techniek zijn beiden nodig om' echt succes, in praktijk te gebruiken.
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evoLutie Icaralcter v/d type type sLeuteL
industrie autornatisering werlcvoorbereiding technoLogie

verLeden arbeidsintensief geen hardnatig

groepen-
technoLogie

verLeden middeLenintensief gescheiden retrievaL/com-
pUterondersteund

representatie

heden informatie interfaced semi-generatief/
intensief autornatische

werlcvoorbereiding

ArtificiaL
InteLLigence

toelcomst Icennisintensief integraaL generatief/inteL-
Ligente werlcvoor-
bereiding

tabeL 1: CorreLatie tussen de ontwilclceLing van werlcvoorbereidingssystemen, automatisering,
sLeuteLtechnoLogie en de evoLutie van de fabricageindustrie [12].
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5. PROBLEMEN TEN AANZIEN VAN CAPP

Ieder probleem staat natuurlijk nooit compleet op zichzelf. Zo nu en dan overlappen de hieronder
genoemde problemen elkaar dan ook.

... Slechts enkele op de computer gebaseerde systemen worden in de industrie gebruikt. Oorzaken:
- complexiteit.
- dynamische natuur van het werkvoorbereidingsdomein.
- het gebrek aan een theoretisch gezonde ondergrond en wetenschappelijke basis voor de huidige

werkvoorbereidingsbenaderingen.

... In Nederland is ± 90 % een klein tot middelgroot bedrijf. Voor deze categorie is
productieautomatisering een complexe, dure en riskante opgave. Volgens Polet, Begripsverwarring
teistert de automatiseringswereld [33], scheppen buitensporig gepraat en geschrijf over CIM,
CAD jCAM en dergelijke vooral voor de kleine bedrijven een sfeer van Magie. Dit veroorzaakt
onzekerheid en frustratie. Op grond van cijfers die in de RAJ werden verstrekt over "computerisatie"
wordt gesteld dat het midden-, en kleinbedrijf in Nederland over het algemeen drie tot vijf jaar naijlt
in de toepassing van geautomatiseerde industriele processen. Sommige bedrijven hebben toch een
relatief hoge automatiseringsgraad. Het is zinvol dat men zich afvraagt of de automatisering zijn geld
op brengt!

... De afdeling werkvoorbereiding heeft veel relaties met andere afdelingen, zodat invoering van een
werkvoorbereidingssysteem veel overleg en tijd vergt.

... Daar het gebruik van CAPP zijn invloed heeft op de totale organisatie, zal ze ook door de gehele
organisatie "gedragen" moeten worden. Tevens zal de invoering gevolgen hebben in de personele
sfeer; er zullen functies wegvallen, nieuwe functies ontstaan en er zullen taken gewijzigd worden. Een
geautomatiseerd systeem eist betrouwbare informatie en gedisciplineerde eenduidige werkmethoden.

... Introductie van CAD jCAMjCAPP technieken leidt vaak tot grote problemen voor het management.
De "helicopter"-view ontbreekt, waardoor een integrale aanpak erg moeizaam wordt.

... Het is een misvatting dat men klaar is als men een goed op het bedrijf afgestemd CAPP-pakket
gekocht heeft. Immers:
- de bedrijfsspecifieke gegevens moeten verzameld en ingevoerd worden.
- de gang van zaken moeten op veel plaatsen in het bedrijf systematischer en gedisciplineerder

aangepakt worden.
- er is opleiding vereist, om het pakket goed te implementeren en te gebruiken.

... Aangezien de fabricagetoleranties steeds nauwer worden, dient er op dit gebied nog veel kennis
gesystematiseerd worden, om vergaande automatisering van de werkvoorbereiding mogelijk te maken.

... De benodigde fabricagetechnische informatie is slechts zeer gedeeltelijk "hard" aanwezig. "Hard"
betekent in de vorm van tabellen, grafieken en dergelijke.

... Naast het verwerken van informatie, moeten er besluiten genomen worden. Computers zijn erg goed
in het snel besluiten op grond van harde informatie. Indien de informatie zacht is, of wellicht niet
kwantitatief kan worden uitgedrukt, kan de computer er helemaal niets mee. Het "vertalen" van de
werkwijze van een werkvoorbereider in, voor een electronisch systeem, begrijpelijke regels is dus een
groot probleem. Met behulp van AI-technieken tracht men bier nu iets aan te doen. Daar en tegen is
het voor de menselijke werkvoorbereider erg moeilijk om het totaal aan harde informatie_ goed te
kunnen overzien.
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* Hoe groter het aantal vrijheidsgraden, hoe moeilijker is het om langs objectieve weg een acceptabele
oplossing te verkrijgen. Zelfs de computer blijkt hier vaak moeite mee te hebben. Steeds weer blijkt
hoe moeilijk het is om kwalitatieve informatie om te zetten in echt betrouwbare kwantitatieve
informatie.

* De intentie van de ontwerper is niet altijd even duidelijk voor de werkvoorbereider. Terwijl de
ontwerper vaak geen idee heeft van de beperkingen, en gelimiteerde hulpbronnen waarmee de
werkvoorbereider te maken heeft. Dus noodzaak van discipline-koppeling.

* Een plan wordt vaak over langere termijn, en meerdere afdelingen uitgevoerd. Om tot een goed
resultaat te kunnen komen is feedback vanuit de werkvloer vereist.

* Ham en Lu, Computer aided process planning [12], vermelden dat bij het verbinden van de vele
software systemen, die binnen een afdeling gebruikt worden, er problemen kunnen ontstaan. Daar:
- het aantal interfaces explodeert bij toename van het aantal systemen.
- data meervoudig worden opgeslagen en verschillende update stadia hebben.
- men vaak geen toegang heeft tot de data-structuren.
- men vaak gebruik maakt van verschillende modellen in verschiUende softwaresystemen (model

probleem dus).

* Huidige CAD-systemen zijn vaak onbruikbaar als invoer voor een CAPP-systeem. Wierda, Op weg
naar CIM: de koppeling tussen CAD en CAPP [47], spreekt van een interpretatieprobleem: de zuivere
overdracht van gegevens van CAD naar CAPP is onvoldoende. Informatie van lage entiteit (CAD)
zou omgezet moeten worden in informatie van hogere entiteit (CAPP, bijvoorbeeld features). Wierda
spreekt verder nog over een koppelingsprobleem, dat ontstaat a.g.v. de verschillende interne
representaties binnen een CAD-systeem. Men maakt daarom weI gebruik van standaard, ofwel
neutrale fIles, waarin de product-informatie op een afgesproken manier wordt weergegeven. IGES
(Initial Graphics Exchange Specification) is de meest bekende neutrale, en internationaal erkende file.
Op IGES is toch enige kritiek, waardoor men nu naar een nieuwe standaard, STEP genaamd, streeft.

* CAD-CAPP koppeling: Groepentechnologie-codes en op features gebaseerde modellen zijn erg
moeilijk direct uit een CAD-model te verkrijgen. De interactie tussen CAD en CAPP is vaak moeilijk
te modelleren. CAM-I, The state of the 011 in computer aided process planning [8], noemt enige
moeilijkheden die bij het modelleren kunnen ontstaan:
- het gelijktijdig ontwerpen van product en proces.
- het ontwerpen op maakbaarheid/assemblage.
- produceerbaarheidsanalyse als onderdeel van CAPPo
- terugkoppeling naar het ontwerp.

* In tegenstelling tot wire frame models kunnen surface- en solid models weI als input dienen voor de
CAPP. Solid modeling kan gebruikt worden voor product-analyse en onmiddellijke
geometrieberekeningen, selectie van machines, gereedschappen en klemverbindingen, ontwerpen van
gereedschappen en klemverbindingen, NC-programmering, NC-verificatie en procesoptimalisatie.
Onderzoek naar de integratie van solid modeling met CAPP is dan ook noodzakelijk.

* Moeilijke CAPP-CAM koppeling met onder anderen de volgende CAM-functies: management,
controle op de werkvloer, NC code aanmakers/NC machines en MRP-systemen. Een van de grootste
problemen die zich hierbij voordoen is de wijze waarop een werkvoorbereidingsplan gerepresenteerd
wordt in een database, zodanig dat CAM-systemen er toegang tot hebben. De ontwikkeling van
industriele standaarden voor interfaces maakt het mogelijk gebruik te maken van modulaire
implementaties. De flexibiliteit van de representaties kan op deze manier echter behoorlijk ingeperkt
worden. Bovendien is de ontwikkelingstijd vaak zo lang dat de standaard, bij het op de markt
verschijnen, reeds verouderd is.

* Ontwerpen van datamodellen en databases: Data modellen zouden eigenlijk flexibel moeten zijn, eo
proces-, product-, en/of bedrijfsspecifieke informatie in ogenschouw moeten nemeo.
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* Het is noodzakelijk een goede set van algemene modellen van de werkvoorbereidingsfuncties te
hebben, die met elkaar te verenigen zijn. Het komt bijvoorbeeld voor dat de vorm van het
uitgangsmateriaal de ene keer als een input voor en dan weer als een output van een CAPP-systeem
wordt gezien.

* De werkvoorbereidingssystemen hebben vaak een smalle focus. Uitbreiding van bestaande systemen
of ontwerpen van nieuwe systemen om zodoende voor meerdere producten en processen de
werkvoorbereiding computerondersteund uit te kunnen voeren is dan ook noodzakelijk.

* Uitbreiding van de bekwaamheden van de huidige systemen om ze gebruikersvriendelijker en
productiegerichter te maken: de huidige in-huis en commerciele systemen zijn vaak van origine
onderzoeksystemen.

* Vermindering van de hoeveelheid door de gebruiker aan te leveren data defmities, data en decision
logic, met behoud van de flexibiliteit: vooraf gemaakte modules van data definities etc. in een door de
gebruiker te veranderen vorm.

* Ontwikkeling van simulatie en analyse-gereedschappen.

* Indien er een CAPP-systeem bestaat dat de werkvoorbereidingsfuncties voor vele
productenjprocessen kan genereren, wordt het ontwerpen van modulaire CAPP-systemen belangrijk.
De klant rou dan alleen de modules hoeven te kopen, die hij nodig heeft in zijn bedrijf.

* Aangezien de productieomgeving weI dynamisch is, kan het zijn dat op het moment dat het ontwerp
geproduceerd kan worden, het plan reeds veel minder optimaal is. Dynamische re-planning zou dan
de oplossing zijn, maar zal vooralsnog weI een utopie blijven. Dit is ook de reden waarom CAPP
systemen, ontworpen in een laboratorium omgeving, als gevolg van een tekort aan
zeifverbeteringsmogelijkheden, vaak in de praktijk niet goed werken.
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6. TOEKOMST VAN CAPP

De acceptatie van een CAPP-systeem door de industrie zal sterk afhangen van de begrijpelijkheid en het
aanpassingsvermogen van de keuzeprocessen. Beslissingsregels, scenario's en criteria moeten indien nodig
aangepast worden aan de behoefte van de individuele bedrijven. Hierdoor worden de oplossingen dus
anders dan die van de concurrent. Bovendien hebben de gebruikers het gevoel dat ze het systeem zelf
besturen. Volgens Borsje, Invoering CAD/CAM voldoet aan verwachtingen [4J, blijkt uit onderzoek dat
men in vervolg meer aandacht wil besteden aan een planmatige introductie van CAPP, aan de daaraan
verbonden consequenties voor de organisatie en aan de personele consequenties en/of de sociale
begeleiding.

Wellicht worden in de toekomst nog meer routinematige activiteiten in de werkvoorbereiding door de
computer uitgevoerd. Zoals het er nu uitziet zal, volgens Reijers en de Haas, Flexibele Productie
Automatisering [36J, het in de toekomst noodzakelijk blijven dat de mens de creatieve taken blijft
uitvoeren. Daarentegen zegt Schrauwers, Werkvoorbereiding laat zich lastig automatiseren [41J, dat de
werkvoorbereider in plaats van de creatieve functie die hij nu heeft, in de toekomst meer een controle
functie krijgt. Waarbij de werkvoorbereider de echt ingewikkelde problemen zelf moet oplossen.

Om tot flexibele productieautomatisering te kunnen komen, moet de automatisering van de
werkvoorbereiding doorgezet worden. Het is zinvol om weI te realiseren dat CAPP slechts een
huIpmiddei is, en blijft. Verder zal de mogelijkheid voor uitwisseling van informatie tussen CAPP en
MRP systemen snel toe nemen.
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7. CONCLUSIES & SLOTOPMERKINGEN

Er bestaan tegenwoordig vele CAPP systemen. De bestaande commerciele systemen worden constant
bijgewerkt en vervangen. Mede als gevolg van het vele onderzoek dat op dit gebied plaats vindt volgen
nieuwe ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Het type systemen dat men gebruikt verschuift van
variant naar generatief en hybride.

Variante CAPP systemen worden al jarenlang commercieel gebruikt. De verbeteringen die bier dan ook
doorgevoerd worden zijn geen belangrijke stappen voorwaarts. Echter hoofdzakelijk om de integratie en
het gebruikersgemak te optimaliseren.

Generatieve systemen hebben het grootste potentieel voor verbeteringen. Dit is ook het gebied dat de
meeste aandacht krijgt, in het bijzonder als het om een potentiele AI toepassing gaat.

Mede omdat hybride systemen het soms mogelijk maken om de werkvoorbereiding te maken van
producten die niet generatief te maken zijn, worden er steeds meer hybride systemen ontwikkeld.

De varieteit aan verschillende CAPP benaderingen is groot, en vele delen van de werkvoorbereiding zijn
reeds geautomatiseerd. Volgens CAM-I, The state of the art in computer aided process planning [9], zou
een combinatie van de vele delen van CAPP, die gelmplementeerd zijn in een integraal CAPP systeem,
gewenst zijn. Het ideale geval zou zijn dat het systeem voor alle producten de gehele werkvoorbereiding
maakt, snel, gebruikersvriendelijk, flexibel en redelijk op te zeUen is. Moeilijkheden die bierbij ontstaan:

de verschillende computersystemen, talen, en afhankelijkheid van specifieke typen terminals of andere
hulpmiddelen.
de verschillende representaties van product data, hulpbron data en procesplan data.
nog niet alle producten/processen kunnen met behulp van CAPP gemaakt worden.

Een CAPP- systeem moet flexibel zijn. De mate waarin ieder bedrijf het systeem kan aanpassen aan de
manier van werkvoorbereiden in het bedrijf bepaalt voor een groot gedeelte het succes van het systeem.
Dit kan men bereiken door het zover mogelijk specificeren van bedrijfsspecifieke
werkvoorbereidingsstrategieen, features, bewerkingsmethoden, verspaningstechnologie.

Er komt een groeiende markt voor generatieve CAPP systemen. De klantjkoper zal de systemen kopen
die:

gemakkelijk zijn te integreren, of reeds geintegreerd zijn met CAD en CAM.
modulair ontworpen zijn.
beschikbaar zijn met standaard interfaces voor het direct, snel verkrijgen en verzorgen van informatie,
zonder menselijke tussenkomst.

- gebruikersvriendelijk zijn.
niet te veel tijd vragen voor bijvoorbeeld het onderhouden van data bases en kennissystemen.
een open-systeem architectuur hebben, voor het toevoegen van eventuele extra functionaliteit.

Verder is het aan te raden om gebruik te maken van een algemene gemeenschappelijke data-base voor
alle computersystemen in de fabriek.

Tot slot is het essentieel hier te vermelden dat indien er in de literatuur iets geschreven wordt over
CAPP dit meestal in samenhang met CAD en/of CAM is. In de praktijk zal het gebruik van CAPP,
vooralsnog, hoofdzakelijk in combinatie zijn met de traditionele, handmatige tekenwijze. Bij de huidige
CAPP systemen zal men dus ook rekening moeten houden met een conventionele tekening als mogelijke
input.
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BULAGEN

Bijlage 1
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Figuur 2:

Bijlage 2

Communicatie versus kosten. Een betere communicatie in de conceptfase of vroege
ontwikkelfase kan grote besparingen opleveren bij de introductie in de fabricage [28].
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Figuur 4: De proceskenniskaart van CAD/CAM [29]. De re1aties tussen de verschillende specificaties
van de taak, eigenschappen en toestand van product en productiemiddel worden bepaald
door specialisten in verschillende vak-, of kennisgebieden:
1. kennisgebied van de ontwerper in samenwerking met marketing, service en verkoop.
2. vakgebied van de constructeur of productontwikkelaar in samenwerking met de

ontwerper, fabricagevoorbereiding en productontwikke1ing.
3. vakgebied van de technoloog of procesontwikkelaar in samenwerking met de product

ontwikkelaar, fabricagevoorbereiding en ontwerper van het productiemiddel.
4. kennisgebied van de ontwerper van productiemiddelen in samenwerking met de

procesontwikkelaar en de constructeur van het productiemiddel.
5. vakgebied van de constructeur van productiemiddelen in samenwerking met de

ontwerper van het productiemiddel en de werkvoorbereiding.
6. vakgebied van de fabricage; is het resultaat van alle andere vakgebieden, neergelegd

in fabricagevoorschriften, instructies en meet-, en regelvoorschriften.
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Bijlage 3
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Figuur 5:

Bijlage 4

Maatregelen ter ontwikkeling van de productie [45].
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Figuur 8: Redenatiepatronen van de werkvoorbereider [36].
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Bijlage 5
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Figuur 9: Veroorzaakte en vastgelegde kosten [13].

Bijlage 6

_lemenll _Iement 2

Figuur 10: Een voorbeeld van een werkstuk en de vormelementen waaruit dit werkstuk is opgebouwd
[36].
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Bijlage 7
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Figuur 11: Feature herkenning [6].

Bijlage 8
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Figuur 12: Feature representaties vertalen [6].
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Bijlage 9
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Figuur 13: Aanduiding van het globale toepassingsgebied voor Expertsystemen en andere AI-technieken
[46].

Bijlage 10
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Figuur 14: Globale structuur van een expertsysteem [46].
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Bijlage 11

Figuur 15: elM is de integratie van automatisering in drie basisfuncties van het productiebedrijf. De
computertechnologie vormt hierbij het bindend element [36].
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