
 

Feature modelling met het Unigraphics II CAD-systeem :
integratie van CAD en CAM door middel van grondvormen
Citation for published version (APA):
Verboon, R. I. (1989). Feature modelling met het Unigraphics II CAD-systeem : integratie van CAD en CAM door
middel van grondvormen. [EngD Thesis]. Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1989

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/51e3331f-7700-459c-94bc-9167ae9b8890


ZSIJ IV qo -J':l tP.t - all- :<

FEAtURE MODELLING HET
HBT UNIGRAPHICS II CAD-SYSTBEK

Integratie van CAD en CAM
door aiddel van grondvoraen

Ir. R.I. Verboon

IPA rapportnr. 0685 Februari 1989



Feature Modelling met het
Unlgraphlcs II CAD-systeem

De integratie .. CAD en CAM door middeI van grondvormen

EIndver.1ag .,... .... opdracht In het leader.,... de Mdoctor.
opIeidlng -CAD/CAM, het computeronder.teund OIItwrpen en
t_lceren YM "crete prod..t...•

.........:

Ir. R.I. v....

1 Febr....1 1989

Prof. dr. Ir. A.C.H. VM clef Wolf
Prof. ir. J.M. VM Brllgt

Facultelt clef Werktulgbouwkunde
Valcgroep Produktietechnologie ... -AutomatiHring
Techn". UnIver.lteit EIndhoven



VOORWOORD

In 1982 is de tweefasenstruktuur voor het universitair
onderwijs ingevoerd. De bestaande universitaire studies
met een studieduur van nominaal vijf jaar zijn sindsdien
opgesplitst in een eerste en een tweede fase. De eerste
fase duurt nominaal vier jaar en wordt afgesloten met
het doctoraal- of ingenieursexamen. De meeste studenten
beeindigen hierna hun studie, maar een klein aantal van
hen stroomt door naar de tweede fase. Er zijn twee
vormen voor de tweede-fase of nadoctorale opleiding; de
ene variant, met een studieduur van vier jaar, leidt tot
een promotie tot doctor, de andere, tweejarige variant
wordt ontwerpersopleiding genoemd. Deze opleiding is
opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel dat, afhanke
lijk van de vooropleiding van de student, ongeveer een
jaar in beslag neemt wordt besteed aan het volgen van
een aantal vakken en het uitvoeren van enkele korte
opdrachten. Het tweede deel bestaat uit een grote
opdracht die bij voorkeur in samenwerking met het
bedrijfsleven uitgevoerd wordt.

De Technische Universiteit Eindhoven is in september
1986 gestart met de ontwerpersopleiding "CAD/CAM, het
computerondersteund ontwerpen en fabriceren van discrete
produkten". In februari 1987 ben ik aan het eerste deel
van deze opleiding begonnen, de opdracht voor het tweede
deel is in maart 1988 gestart. Deze opdracht, waarvan
het eindverslag voor u ligt, is uitgevoerd bij de
Centrale Groep Bedrijfsmechanisatie van Philips Lighting
BV. De opdracht werd begeleid door prof.dr.ir. A.C.H van
der Wolf en prof.ir. J.M. van Bragt, beiden van de TUE,
waarbij prof. van Bragt tevens als vertegenwoordiger van
Philips optrad. Opdracht en opleiding zullen op 10
februari 1989 afgesloten worden met een collogium.

R.I. Verboon

Eindhoven, 1 Februari 1989
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SAtlENVATTING

Naast de drie bekende vormen van Computer Aided Design,
Wireframe Modelling (ontwerpen met draadmodellen),
Surface Modelling (ontwerpen met oppervlakken) en Solid
Modelling (ontwerpen met primitieve volumes) is er een
vierde vorm in ontwikkeling die in de nabije toekomst
een steeds belangrijker rol zal gaan spelen: Feature
Modelling.

Features kunnen omschreven worden als duidelijk onder
scheidbare delen van een product die in een of meer
fasen van de levenscyclus van dat product een of meer
technische functies vervullen. De parameters die
bepalend zijn voor de functievervulling kunnen als
featureparameter in de datastructuur van het Feature
Model vastgelegd worden. Dit is het belangrijkste
verschil met de andere drie modelleerwijzen waarbij
uitsluitend geometrische parameters een rol spelen. Door
de aanwezigheid van aIle relevante informatie in een
model opent Feature Modelling de weg naar vergaande
integratie van computerondersteunde activiteiten.

Hoewel features en Feature Modelling het onderwerp z~Jn

van vele lopende onderzoeken zullen praktisch bruikbare
Feature Modellers welke die naam werkelijk verdienen nog
weI enige tijd op zich laten wachten. Bij de Centrale
Groep BedrijfsMechanisatie van Philips Lighting heb ik
in het kader van mijn tweede-fase ontwerpersopleiding
"CAD/CAM" het afgelopen jaar onderzocht in hoeverre
enkele functionele kenmerken van Feature Modelling
binnen het daar in gebruik zijnde Unigraphics II CAD
systeem gerealiseerd kunnen worden. Het doel daarvan was
enerzijds het versnellen en gedeeltelijk automatiseren
van de aanmaak van programma's voor de numeriek
gestuurde fabricage van onderdelen, en anderzijds het
verkrijgen van inzicht in de voordelen die Feature
Modelling bij het ontwerpen en fabriceren van BM
onderdelen zou kunnen bieden. Het resultaat van het
onderzoek is de Prototype Feature Modeller, een aantal
op elkaar afgestemde GRIP-programma's.

Hoewel de PFM nog uitgebreid in de praktijk getest moet
worden blijkt uit de eerste praktijkproeven dat een
besparing van 30-60 % op de CAM-tijd mogelijk is.
Daarnaast worden op den duur ook besparingen bij het
modelleren en detailleren en bij de aan de Machinefa
brieken uitbestede orders verwacht, terwijl de met
Feature Modelling opgedane ervaring grote voordelen
biedt bij de toekomstige overgang op een volwaardige
Feature Modeller. De investeringen in de PFM zullen naar
schatting na 2.5 jaar gebruik terugverdiend zijn.
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1 INLEIDING

1.1 DE CENTRALE GROEP BM

De Centrale Groep Bedrijfsmechanisatie van Philips
Lighting BV houdt zich bezig met de voorontwikkeling en
ontwikkeling van bedrijfsmechanisatie-machines voor de
produktie van diverse soorten lampen. Op de tekenkamer
van de Centrale Groep werken ongeveer 35 konstrukteurs,
daarnaast worden via uitbesteding nog eens ongeveer 20
tekenaars van werk voorzien. De CG beschikt over een
Centrale Werkplaats waar ongeveer 44 mensen werken.

De CG fungeert tevens als capaciteitsbuffer voor de
lokale BM-afdelingen van de moederfabrieken. Dit zijn
fabrieken die min of meer als pilotplant fungeren voor
de fabrikage van een bepaalde produktgroep. AIle Philips
Lighting fabrieken in de wereld zijn afgeleid van een
van de moederfabrieken.

1.2 CAD BIJ DE BM-AFDELINGEN

Ongeveer vijf jaar geleden is Computer Aided Design
zowel bij de Centrale Groep als bij de lokale BM's
geYntroduceerd in de vorm van het Unigraphics II
wireframe modelling systeem van McDonnell Douglas.
Inmiddels beschikt de tekenkamer over acht UGII werk
stations en zijn er nog eens vier werkstations opgesteld
bij externe detailleerbureau's waaraan veel werk wordt
uitbesteed. De moederfabrieken beschikken samen over
zestien stations. CAD wordt vooral gebruikt in de
voorontwerp- en ontwerpfase om de ruimtelijke kon
figuratie van onderdelen te bepalen. Het 3D-modelleren
van de onderdelen en het detailleren ervan tot monoteke
ningen wordt voor een groot deel uitbesteed. wat met
zich meebrengt dat een (kleiner wordend) deel van de
tekeningen nog aan het tekenbord gemaakt wordt. Ook aIle
samenstellingstekeningen worden met de hand gemaakt
omdat dit vanwege het wireframe-karakter van UGII met
CAD niet goed mogelijk is.

Na vier jaar ervaring met CAD wordt als grootste
voordeel van CAD gezien dat er in 3D gekonstrueerd kan
worden. waardoor er minder fouten gemaakt worden en er
in een vroeg stadium meer konstruktieve alternatieven
overwogen kunnen worden. De kwaliteit van het afge
leverde werk stijgt dus. Grootste nadeel is de toegeno
men tijdsbesteding per project, waardoor de kosten
stijgen en schaarse konstrukteurscapaciteit nog
schaarser wordt. De toenemende ervaring van de konstruk
teurs met CAD is op zichzelf niet voldoende om het
kostennivo terug te brengen tot een aanvaardbaar peil.
Om dit laatste te bereiken zullen er nieuwe werkmethoden
ingevoerd moeten worden.
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1.3 HC BIJ DE BM-AFDEKIHGEH

In de mechanische werkplaats van de CG worden in de
regel alleen onderdelen voor prototypen en eenmalige
projekten gemaakt. De serieproduktie van machines wordt
uitbesteed, meestal aan de machinefabrieken. In de
werkplaats staan twee drie-assige Deckel NC-freesbanken
opgesteld waarvan een met draaitafel. Waarschijnlijk zal
daar binnenkort een derde vijfassige freesmachine
bijkomen. Verder is er een Deckel simulator aanwezig
waarmee NC-programma's getest kunnen worden zonder dat
de freesbanken stopgezet worden. De moederfabrieken
beschikken over eigen werkplaatsen waar in totaal nog
eens acht NC-freesbanken opgesteld zijn.

1.4 CAD/CAM IHTEGRATIE

De NC-freesbanken worden voor een deel nog direkt aan de
bank geprogrammeerd. Voor zover er van CAD/CAM integra
tie sprake is loopt deze via de CAM-module van DGII.
Deze module maakt het mogelijk om CAD-geometrie te
gebruiken om gereedschapsbanen, de zogenaamde toolpaths,
te genereren die in een Cutter Location Source file
(CLS file) opgenomen worden. Het genereren van deze
banen is echter het enige dat automatisch kan gebeuren,
aIle overige gegevens, zoals de keuze van het gereed
schap, de bewerkingsvolgorde, het toerental, de aanzet
en de snedediepte, moeten nog door de "CAMmer" ingevoerd
worden. Daarna moet de CLS file nog met de hand
aangepast worden om deze geschikt te maken voor
verwerking door een postprocessor. Deze postprocessor
produceert uiteindelijk het NC-programma waarmee de
freesbank aangestuurd kan worden. Dit alles heeft tot
gevolg dat het aanmaken van een NC-programma voor een
relatief eenvoudig onderdeel al gauw 2.5 tot 3 uur in
beslag neemt.

Bij de Machinefabriek-M, waaraan het meeste werk van de
CG uitbesteed wordt, staan een groot aantal NC-machines
opgesteld. Deze worden via de eigen programmeersystemen
van NC-programma's voorzien. Van een uitwisseling van
informatie tussen de CG en de M-fabriek op het nivo van
CAD- of CLS-files is geen sprake. Onlangs is er een CAD
NC projekt afgesloten dat als doel om enkele werkvoor
bereiders van de M-fabriek vertrouwd te maken met het
gebruik van OGII, waardoor een uitwisseling van files in
de toekomst hopelijk weI mogelijk wordt.

1.5 PROBLEEMSTELLIHG

De invoering van CAD op de tekenkamer van de CG heeft
zoals hierboven beschreven een aantal voordelen
opgeleverd, maar de oorspronkelijk verwachte besparingen
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zijn nog steeds niet gerealiseerd. Enerzijds duurt het
tekenen, met name het detailleren, met CAD nog steeds
langer dan aan het tekenbord, anderzijds is de integra
tie van CAD en NC maar beperkt mogelijk gebleken en
vraagt deze bovendien relatief veel aandacht van de
CAMmers. Mijn opdracht is om te onderzoeken in hoeverre
het gebruik van grondvormen verbetering in deze situatie
kan brengen. Het begrip "grondvorm" is daarbij nog niet
gedefinieerd, maar daaronder moet ongeveer verstaan
worden: een onderdeel of deel van een onderdeel dat
relatief vaak door konstrukteurs gebruikt wordt. De
volledige opdracht is opgenomen in Bijlage I. De doe len
die met deze opdracht bereikt moeten worden zijn:

Een vermindering van de door de konstrukteurs
bestede tijd aan modelleren en detailleren.
Een vermindering van de door de CAMmers
bestede tijd aan het maken van NC-programma's.
Een verkorting van de doorlooptijd van de in de CW
gemaakte freeswerkstukken.
Een verhoging van het niveau van informatie
overdracht van de CG naar de Machinefabrieken.
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2 GRONDYORMEN. BASIC SHAPES EN FEATURES

2.1 GRONDVORMEN

In de opdrachtsomschrijving wordt de term "grondvormen"
gebruikt zonder dat hiervan een duidelijke definitie
gegeven is. De opdracht is daarom gestart met een
inventarisatie van de mogelijke betekenissen van deze
term.

1 Grondvormen z~Jn konstruktieve elementen die
bestaan uit negatieve volumes, met andere woorden:
grondvormen ontstaan als er materiaal verwijderd
wordt. Voorbeelden zijn gaten, kamers en spiebanen.
Voor een CAD-systeem bestaat een dergelijke
grondvorm uit een aantal geometrische entiteiten,
voor een NC-programmeersysteem bestaat dezelfde
grondvorm uit een opeenvolging van gereedschaps
bewegingen. Deze interpretatie van grondvormen
wordt binnen Philips aangeduid met "Basic Shapes".
Er is door MF/PMF een programma met die naam
ontwikkeld waarmee binnen UGII verschillende
soorten gaten in het 3D-CAD-model geplaatst kunnen
worden door middel van het invoeren van een aantal
gatparameters. Ook de 2D-aanzichten van deze
grondvormen worden inklusief bemating automatisch
getekend. Een koppeling met CAM is weI voorzien
maar nog niet uitgevoerd. Daarnaast bestond er een
eigen NC-programmeersysteem, COBASH, (Combination
Of BAsic SHapes), dat op basis van ingevoerde
grondvormparameters een volledige CLS-file
genereerde. De ontwikkeling van COBASH is echter
stopgezet omdat het geven van ondersteuning aan de
gebruikers van het programma teveel zou kosten.

2 Grondvormen zijn basiselementen die binnen een
bepaalde technische discipline een bepaalde
betekenis hebben en waarmee produkten gemodelleerd
kunnen worden. Deze grondvormen omvatten dus de
negatieve volumes van punt 1. Dit soort grondvormen
wordt in de literatuur meestal met "form features"
of kortweg "features" genoemd (in Duitstalige
literatuur wordt ook weI de term "technische
elementen" gebruikt.

3 Een grondvorm is de vorm waarop een klasse van
onderdelen gebaseerd is. De onderdelen uit een
klasse verschillen aIleen van elkaar in bepaalde
afmetingen. Als de afmetingen die kunnen varieren
in de grondvorm vastgelegd zijn wordt van paramet
ric parts gesproken, als in principe elke maat van
het onderdeel vrij gekozen kan worden wordt het
onderdeel een adjustable part genoemd.

4 Grondvormen zijn primitieve volumes waarmee niet
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aIleen geometrische informatie maar ook gegevens
over de fabricage, bijvoorbeeld gereedschapsbanen,
verbonden zijn. Het transformeren of combineren van
de volumes heeft een verandering van de fabrikage
gegevens tot gevolg, zodanig dat na na afloop van
het modelleren meteen bekend is of en hoe het
onderdeel gefabriceerd moet worden. Deze opvatting
over grondvormen is te vinden in het eerste, door
de TUE geformuleerde concept voor de NADO-opdracht.
De grondvormen worden "fabriceerbare volumes"
genoemd. Ook deze grondvormen vallen onder de
definitie van "features".

5 Een grondvorm is een gestandaardiseerd stuk
uitgangsmateriaal, bijvoorbeeld een standaard as,
strip of blok. De konstrukteur kiest een geschikte
grondvorm en probeert met zo min mogelijk ingrepen
op deze grondvorm tot een onderdeel met de gewenste
functionele eigenschappen te komen. Dit wordt door
dhr. Kips (hoofd tekenkamer CG) "konstrueren in
normaal materiaal" genoemd.

2.2 FEATURES

Het zal inmiddels duidelijk z~Jn dat het begrip
"features" een centrale rol speelt bij de omschrijving
van grondvormen. Dit begrip zal daarom wat verder
uitgediept worden.

2.2.1 De evolutie van CAD-systemen

CAD-systemen worden voortdurend verder ontwikkeld
waarbij de wijze waarop de konstrukteur een model van
een onderdeel creeert steeds verder van het traditionele
technisch-tekenen komt te staan en steeds beter bij de
denkwereld van de konstrukteur aansluit.

De eerste CAD-systemen waren in essentie electronische
tekenborden waarmee slechts in twee dimensies gewerkt
kan worden. De eerste verbetering was het 3D-modelleren
met een Wireframe Modeller. Hierbij is de topologie (de
onderlinge verbindingen) van de wires of lijnstukken
vastgelegd in het model. Deze hoeft dus niet, zoals bij
een 2D technische tekening, aan de hand van aanzichten
gerekonstrueerd te worden.

De volgende belangrijke vooruitgang was de introduktie
van Solid Modelling, het modelleren door middel van het
verenigen,doorsnijden of aftrekken van primitieve
volumes (kubus, cilinder, bol, kegel, torus e.d.). Een
Solid Model legt de geometrie en topologie van punten,
lijnen en vlakken en de plaats waar het materiaal zich
bevindt volledig vast [1]. Waar Wireframe Modelling nog
opgevat kan worden als het trekken van lijnen in drie
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dimensies is Solid Modelling een volledig nieuwe manier
van ontwerpen die weinig meer gemeen heeft met tekenen
en dichter bij de materiele werkelijkheid staat.

2.2.2 Feature Modelling

Een nieuwe ontwikkeling in CAD die op het moment in
volle gang is is het gebruik van form features of
kortweg features. Hoewel Solid Modelling dichter bij het
werkelijke onderdeel staat dan 2D- of 3D-tekenen moet de
ontwerper nog steeds een vertaalslag maken. Als hij een
potgat in een grondplaat wil hebben zal hij dit niet
direkt in het CAD-systeem in kunnen voeren maar moet hij
een kubus definieren waarvan twee cilinders afgetrokken
moeten worden. Het zou prettiger zijn als de ontwerper
een onderdeel zou kunnen modelleren door de funktionele
kenmerken die hij aan dat onderdeel wil geven (zoals een
gat, spiebaan, afronding of ribbe) direkt in het systeem
in te voeren. Een dergelijk funktioneel kenmerk wordt
een feature genoemd.

Definities van features zijn onder andere; "een
geometrisch/ topologische subset van een onderdeel die
gedurende (een deel van) de life-cycle van dat onderdeel
een funktie vervult" [lit. 17J, "een gekonstrueerde of
bewerkte entiteit die het resultaat is van een fabri
cage-handeling" [lit. 18J, "een interessant gebied op
het oppervlak van een onderdeel" [lit. 20J, "een set
gegevens die gerelateerd is aan de beschrijving van een
onderdeel" [lit. 24J. Deze definities hebben met elkaar
gemeen dat ze bijzonder vaag en abstrakt zijn. Het
feature-begrip is zo nieuw en zo veelomvattend dat het
nog nauwelijks helder te definieren is.

Het geven van voorbeelden is gelukkig eenvoudiger. Elk
vakgebied kent zijn eigen features. Er zijn bijvoorbeeld
verspaningsfeatures (gat, spiebaan, kamer), konstruk
tieve features (ribbe, afronding), klassificatie
features (maximale afmetingen, soort bewerkingen) en
dynamica-features (traagheidsmoment). Wanneer aIle voor
een vakgebied specifieke features van een onderdeel
bekend zijn kan een voor dit vakgebied specifieke
aktiviteit in principe volledig automatisch uitgevoerd
worden. Er kan bijvoorbeeld een NC-file aangemaakt
worden of een analyse van het dynamisch gedrag uit
gevoerd worden.

Om aIle relevante featureparameters te kunnen vastleggen
zal het noodzakelijk zijn dat de CAD-database meer dan
aIleen geometrische en topologische informatie kan
bevatten. De dataset die een produkt volledig vastlegt,
inklusief aIle niet-geometrische informatie, wordt de
Product Definition Data (PDD) genoemd. Het vastleggen
van produktgegevens in PDD maakt het mogelijk om diverse
computerondersteunde aktiviteiten in het produktontwik
kelingproces en de administratieve beheersing van deze
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aktiviteiten allen op hetzelfde produktmodel te baseren.
De computerprogramma's die deze aktiviteiten ondersteu
nen kunnen aIle informatie die nodig is onttrekken aan
de PDD.

Een van deze aktiviteiten is CAPP (Computer Aided
Process Planning, computerondersteunde werkvoorberei
ding, in Duitstalige literatuur vaak met CAP aangeduid).
Bij het werkvoorbereiden van een freesprodukt worden de
opspanningen bepaald, het gereedschap gekozen, toerental
en aanzetsnelheden vastgelegd en de gereedschapsbanen
berekend. De meeste NC-programmeersystemen kunnen aIleen
de laatste aktiviteit onder bepaalde voorwaarden aan de
hand van de CAD-geometrie automatisch uitvoeren. Er
wordt veel onderzoek gedaan naar het verder automati
seren van de werkvoorbereiding. Features spelen daarbij
een centrale rol. Sommige onderzoekers proberen uit een
konventioneel wireframe- of solid model features te
destilleren [lit. 16, 19, 26], anderen gaan ervan uit
dat de features al tijdens het ontwerpen in het model
opgenomen zijn [lit. 3, 4, 5, 21]. Het binnen Philips
ontwikkelde NC-programmeersysteem COBASH is een voor
beeld va de laatste benadering [lit. 10].

2.3 FEATURES EN DE OPDRACHT

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het begrip
"feature" zeer breed en nogal vaag is. Desondanks heb ik
er toch voor gekozen om de basiselementen bij het
modelleren aan te duiden met features, en weI om twee
redenen. Ten eerste sluit dit beter aan bij de in de
literatuur geruikelijke terminologie. De term Basic
Shapes daarentegen heeft aIleen betekenis binnen
bepaalde afdelingen van Philips, en de term grondvormen
is zoals gebleken voor meerdere uitleg vatbaar. In de
tweede plaats lijkt het waarschijnlijk dat aIle
toonaangevende CAD-systemen binnen een termijn van drie
tot tien jaar gebaseerd zullen zijn op Feature Model
ling. Het kan dus geen kwaad om de bijbehorende
begrippen nu al te gaan gebruiken.

Bij de uitwerking van het featurebegrip binnen deze
opdracht moet rekening gehouden worden met de beperkin
gen die het UGII-systeem oplegt. In de UGII database
kunnen uitsluitend grafische entiteiten opgeslagen
worden, waarbij de mogelijkheid bestaat om aan deze
entiteiten attributen te hangen die informatie in
alfanumerieke vorm bevatten. Het lijkt niet erg zinvol
om te trachten de volledige PDD in deze database onder
te brengen. Aangezien CAD/CAM integratie het hoofddoel
van deze opdracht is ligt het voor de hand om het te
onderzoeken gebied te beperken tot dat van de be
werkingsfeatures. Met het oog op het soort produkten dat
bij de Centrale Groep ontworpen wordt kan het gebied
verder beperkt worden tot verspaningsfeatures, waarbij
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gezien de gemiddelde verdeling van de capaciteit van de
Centrale Werkplaats (70 % is freeswerk) prioriteit
gegeven moet worden aan boor- en freesfeatures. Het
featurebegrip zoals dat in het vervolg van de opdracht
gehanteerd zal worden kan nu als voIgt gedefinieerd
worden: "Een verspaningsfeature is een set van infor
matie die de plaats, orientatie, en geometrie bepaalt
van een volume materiaal dat verspaand moet worden,
waarbij dit volume zodanige kenmerken heeft dat na het
verspanen een vorm met een konstruktieve betekenis
ontstaan is". Een verspaningsfeature beschrijft dus een
negatief volume. Als het te verspanen volume bekend is
kan na toevoegen van gereedschaps- en materiaalgegevens
direkt het NC-deelprogramma gemaakt worden.

Om een onderdeel volledig met features te kunnen
beschrijven moet er uiteraard een positief volume Z1Jn
waar de verspanende bewerkingen op uitgevoerd kunnen
worden. Dit volume wordt vastgelegd door een uitgangs
materiaalfeature die informatie bevat over de afmetingen
en materiaaleigenschappen van het uitgangsmateriaal. Met
een Feature Modeller die beschikt over (standaard)
uitgangsmateriaalfeatures en verspaningsfeatures kan het
in 2.1 onder punt 5 beschreven "construeren in normaal
materiaal" uitgevoerd worden door het uitgangsmateriaal
te kiezen en dit vervolgens door middel van het
toevoegen van zo min mogelijk features de gewenste
funktionele eigenschappen te geven.
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3 DE GEKOZEN QPLOSSING

3.1 MQGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN

Om de nagestreefde doe len te bereiken kunnen verschil
lende oplossingsrichtingen gevolgd worden. De meest
rigoreuze oplossing is het aanschaffen van een geheel
nieuw CAD-systeem dat gebaseerd is op Feature Modelling.
Deze richting viel echter al meteen af. De overgang op
een commerciele Feature Modeller is financieel en
organisatorisch onhaalbaar, en bovendien zijn er
weliswaar CAD-sytemen te koop die volgens de principes
van Feature Modelling werken, maar bestaat het sterke
vermoeden dat het featurebegrip nog niet voldoende
uitgekristalliseerd is om een dergelijke overgang te
kunnen verantwoorden.

Een andere mogelijkheid is het definieren en implemente
ren van grondvormen in Unisolids, een Solid Modelling
module die aan UGII gekoppeld kan worden. Bij eerdere
experimenten is echter gebleken dat het werken met
Unisolids een zeer groot beslag legt op het computer
geheugen, wat resulteert in een zeer trage responsetijd
en uiteindelijk in het vastlopen van het programma
wegens gebrek aan geheugenruimte. Bovendien is de module
weinig gebruikersvriendelijk. Ook deze oplossing is
daarom afgevallen.

De derde oplossingsrichting is het toevoegen van nieuwe
grondvormen aan de set van zes gaten die met het
bestaande Basic Shapes programma opgeroepen kunnen
worden. Met de koppeling van de grondvorminformatie naar
CAM zou begonnen kunnen worden zodra er een nieuwe UGII
versie verschijnt waarvan de CAM-module de mogelijkheid
biedt om grondvormen te definieren. Deze oplossing is
weliswaar goed uitvoervaar maar het grote bezwaar is dat
onbekend is wanneer een dergelijke CAM-module beschik
baar komt. Zolang deze nog niet gebruikt kan worden is
de potentiele tijdsbesparing gering.

3.2 DE GEKOZEN OPLOSSING

De oplossing die uiteindelijk gekozen is bestaat uit het
ontwerpen van een grondvorm-modelleerprogramma met GRIP,
gebaseerd op het bestaande Basic Shapes programma, en
het ontwerpen van een grondvorm-bewerkingsprogramma met
GRIP-NC, dat de via het modelleerprogramma in het CAD
model ingevoerde geometrische en technologische infor
matie gebruikt om voor elke grondvorm een NC-deelpro
gramma te maken. De beide programma's samen worden
voorlopig aandeduid met de naam Prototype Feature
Modeller of PFM.

Naast deze twee programma's zou er een grondvorminter-
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face naar EXAPT geschreven kunnen worden. Tijdens het
formuleren en evalueren van de oplossingsrichtingen werd
nog aangenomen dat de machinefabrieken in de nabije
toekomst op het EXAPT NC-programmeersysteem zouden
overgaan, en door middel van de genoemde interface zou
de informatieoverdracht naar de Machinefabrieken veel
efficienter kunnen gebeuren.

Een van de nadelen van een Wireframe Modeller zoals UGII
is dat de modeller, in tegenstelling tot een Solid
Modeller, niet weet waar in het model weI en waar geen
materiaal zit. Dit betekent dat wanneer grondvormen
toegevoegd worden die elkaar snijden of die gedeeltelijk
buiten het model vallen de geometrie van het model niet
langer korrect is, er zijn dan teveel en/of te lange
lijnen en curven toegevoegd. Een mogelijke oplossing
voor dit probleem is het schrijven van een korrektie
programma dat de 3D-modelgeometrie evalueert en waar
nodig lijnen en curven inkort of verwijdert. Het
schrijven van een dergelijk programma is in de gekozen
oplossingsrichting opgenomen.

3.4 AANPASSINGEN VAN DE GEKOZEN RleHTING

Tijdens het uitwerken van de gekozen richting bleken nog
enkele aanpassingen noodzakelijk. Ongeveer halverwege de
uitwerking werd het resultaat van een orientatie op
EXAPT door het CFT bekend. Uit deze orientatie bleek dat
EXAPT niet aan de verwachtingen voldeed, en dat het CFT
daarom afziet van de invoering van EXAPT. Hoewel de
Machinefabrieken onafhankelijk van het CFT zijn en dus
tot een andere konklusie met betrekking tot EXAPT kunnen
komen, gaf het resultaat van de orientatie toch
voldoende aanleiding om het schrijven van een grondvorm
interface naar EXAPT voorlopig uit te stellen.

In het begin van de uitwerking is veel tijd besteed aan
het zoeken naar algoritmen waarmee de genoemde geometri
sche korrektie van het model uitgevoerd kan worden.
Hoewel het inderdaad mogelijk is om dergelijke algorit
men op te stellen zijn er twee grote bezwaren. Ten
eerste zal het veel tijd en moeite kosten om dereglijke
komplexe algoritmen in een eenvoudige taal als GRIP te
programmeren, en ten tweede zal de responsetijd van het
korrigeren lang zijn wat aanleiding kan geven tot
irritaties bij de gebruiker. Aangezien het probleem van
de niet-korrekte geometrie bovendien beschouwd wordt als
van ondergeschikt belang zijnde, is besloten om het
schrijven van een korrektieprogramma te schrappen.
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3.5 CAD/CAH-INTEGRATIE VIA FEATURES

Hoe kunnen de grondvormen of features nu bijdragen tot
de integratie van CAD-konstrueren en NC-fabriceren ? De
weg van Feature Model naar NC-programma is afgebeeld in
figuur 3.1.

De konstrukteur ontwerpt met UG-design. De delen van het
ontwerp die uit features bestaan worden ingevoerd door
de ontwerpmodule van de PFM op te starten en de
featureparameters in te voeren. De ontwerpmodule
funktioneert evenals de overige PFM-modulen als
subsysteem van UGII. De delen die niet uit features
bestaan worden op de normale manier gemodelleerd. Zowel
features als non-features worden in een normale UG
partfile opgeslagen. De features onderscheiden zich van
de non-features door een bepaalde strukturering van de
entiteiten in groepen, de naamgeving van die groepen, en
de toekenning van attributen aan deze groepen waarin de
featureparameters ondergebracht zijn.

De werkvoorbereider haalt de UG-partfile op en start de
freesmodule. Deze module filtert de features uit de
partfile. Om de CLS-regels voor de features aan te maken
hoeft de werkvoorbereider slechts enkele van de
technologische parameters die de UG-CAM module nodig
heeft in te voeren, de overige technologische parameters
leidt de PFM zelf af uit de featureparameters, de
materiaalsoort en het gekozen gereedschap. De non
feature geometrie moet daarna nog interaktief via de UG
CAM-module bewerkt worden. De op die manier ontstane
CLS-regels komen in dezelfde CLS-file terecht als die
welke via de PFM gemaakt zijn. Een alternatief is om de
geometrie via een neutraal CAD-file format zoals IGES
over te brengen naar een ander NC-programmeersysteem,
bijvoorbeeld EXAPT, en de CLS-regels met dit systeem te
genereren. Dit alternatief geeft een aantal potentiele
problemen, voornamelijk door het gebruik van IGES, en is
daarom niet verder onderzocht.

De CLS-file moet hierna nog verder bewerkt worden, zowel
om een goede vermenging van de met de freesmodule en de
interaktief gemaakte CL-regels te bewerkstelligen als op
de file voor te bereiden op de verwerking door een
specifieke postprocessor. Dit wordt uitgevoerd door de
preprocessormodule, die de CLS-file 1 omzet in een CLS
file 2. Deze file kan door een postprocessor gevoerd
worden waarna het NC-programma gereed is.
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4 BESCHRIJVING VAN DE PROTOTypE FEATURE HODELLER

4.1 INLEIDING

De software van de Prototype Feature Modeller bestaat
momenteel uit drie hoofdmodulen; een ontwerpmodule, een
freesmodule en een preprocesmodule. Elke hoofdmodule is
opgebouwd uit een aantal submodulen, in totaal zijn er
hiervan 27 stuks. AIle software is geschreven in GRIP,
de GRaphics Interactive Programming language. Deze
programmeertaal behoort bij het Unigraphics systeem en
maakt het mogelijk om diverse grafische-, database- en
CLS-routines vanuit een programma aan te roepen. De
software is vanwege het gebruik van GRIP niet toepasbaar
op andere CAD-systemen, de achterliggende struktuur
ervan kan echter weI als basis dienen voor het schrijven
van gelijksoortige programma's in andere talen.

4.2 DE ONTWERPMODULE

Er zijn twee versies van de ontwerpmodule geschreven.
Een ervan is volledig menugestuurd en werkt dus door
middel van het antwoorden op op het beeldscherm
verschijnende vragen. De andere versie is deels menu- en
deels datatabletgestuurd. In dit geval kan de keuze voor
een bepaald feature gemaakt worden door op een datata
blet, een bord van ongeveer A3-formaat dat in velden
verdeeld is die met een muisachtig apparaatje aangewezen
kunnen worden, het veld met de afbeelding van de
gewenste feature aan te wijzen. De featureparameters
worden daarna via een menu ingegeven.

De huidige versies van de PFM bevatten veertien feature
varianten onderverdeeld in vier groepen; rechthoekige
kamers, cylindrische kamers, sleuven en een trapvorm.
Met elk van de varianten kan door het aanpassen van de
featureparameters een oneindig aantal verschillende
features geproduceerd worden. In figuur 4.1 zijn de
varianten te zien, en figuur 4.2 geeft de indeling van
het datatablet.

De PFM bevat op dit moment geen pot-, tap- of andere
gaten. Dit is bewust nagelaten omdat het bestaande Basic
Shapes programma al enkele GRIP-routines bevat waarmee
dit soort features getekend kan worden. Indien de PFM
positief beoordeeld wordt kunnen deze routines in het
totale programma geYntegreerd worden.

Het werken met de ontwerpmodule begint met het definie
ren van soort en afmetingen van het uitgangsmateriaal.
Uit de materiaalsoort worden in een later stadium
technologische gegevens zoals gereedschapskeuze,
toerental en aanzet afgeleid. Vervolgens kunnen er
features toegevoegd worden door het kiezen van een
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variant en het invoeren van afmetingen, oppervlakte
ruwheden, toleranties, positie en orientatie. De
ruwheden en toleranties kunnen in principe gebruikt
worden voor het bepalen van het vereiste bewerkingstype.
Het huidige programma doet dit echter (nog) niet. Wel
wordt bij een asymmetrisch opgegeven tolerantie de
contour van het feature zodanig verlegt dat deze in het
midden van het tolerantieveld ligt.

De PFM biedt daarnaast de mogelijkheid om features te
kopieren, te wijzigen of te wissen. Wanneer alle
features geplaatst zijn moeten dubbele of uitstekende
lijnen en curven die ontstaan kunnen zijn nog aangepast
of gewist worden. Dit gebeurt buiten met programma om
met de standaard UG-design module.

4.3 DE FREESMODULE

De freesmodule maakt het mogelijk om op zeer eenvoudige
wijze CLS-regels voor het frezen van features te
genereren. Het programma begint met te vragen naar een
toolfile. Uit de gereedschappen die in de opgegeven
toolfile opgenomen zijn zal het programma voor elk
feature het meest gunstige kiezen. Vervolgens wordt de
mogelijkheid geboden om de featurevolgorde te optimali
sereno Wanneer hiervoor gekozen wordt bepaalt het
programma eerst in welk vlak het meeste materiaal
verspaand wordt. Dit vlak wordt het eerst gefreesd.
Daarna wordt binnen elk vlak gesorteerd naar het niveau
van het bovenvlak van elk feature, waarbij de dieperlig
gende features ria de hogerliggende geplaatst worden.
Vervolgens worden de kleinste radius en de diepte, die
samen bepalend zijn voor de gereedschapskeuze, verge
leken en wanneer aIle voorgaande factoren gelijk zijn
wordt tens lotte gesorteerd naar het volume van elk
feature. De nieuwe featurevolgorde kan nu geverifieerd
en eventueel aangepast worden.

Nadat de juiste volgorde bepaald is moeten een aantal
freesparameters opgegeven worden; direkt aan de maat
frezen of voor- en nafrezen, de materiaaltoegift bij het
voorfrezen, de veiligheidsafstand boven het werkstuk bij
ijlgangbewegingen, en het overlappercentage van de
freesbanen. Daarna kunnen de gereedschapsbanen automa
tisch of semi-automatisch gegenereerd worden. Bij
automatisch werken worden de gereedschapsbanen voor het
frezen van aIle in een vlak liggende features achter
elkaar aangemaakt. Wanneer het programma een feature in
een ander vlak tegenkomt vraagt het of er omgespannen
moet worden. Bij een bevestigend antwoord wordt het
werkstuk zodanig getransformeerd dat het te bewerken
vlak boven ligt. Wanneer voor semi-automatiach werken
gekozen stopt het programma na elke feature. De
gebruiker kan nu indien gewenst de bewerkingsvolgorde
interaktief aanpassen, en de door het programma gedane
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gereedschapskeuze verifieren en eventueel veranderen.
Wanneer alle features bewerkt zijn stopt het programma.

De gereedschapsbanen voor de non-feature geometrie
zullen hierna nog interaktief met behulp van de
standaard UG-CAM module aangemaakt moeten worden en op
de juiste plaats in de CLS-file gezet moeten worden. Dit
laatste gaat vrij eenvoudig met de MOVE OPERATIONS en
ORDER OPERATIONS opties van de standaard module. Het
resultaat is een neutrale CLS-file.

4.4 DE PREPROCESSOR MODULE

De neutrale CLS-file kan nog niet door de Deckel
postprocessor verwerkt worden, omdat er nog een aantal
Deckel-specifieke commando's ontbreken. Deze commando's
worden door de preprocessor toegevoegd.

De preprocessor voorziet de CLS-file van een kop en een
staart die nodig zijn om de Deckelbesturing correct te
laten werken. De kop bevat daarnaast de naam van de
CAMmer die de file aangemaakt heeft en het type en de
afmetingen van het uitgangsmateriaal. Verder wordt de
hele file doorzocht op gereedschappen en worden de
gevonden gereedschappen genummerd en wordt er een lijst
van gebruikte gereedschappen in de kop gezet. Wanneer
twee opeenvolgende toolpaths hetzelfde gereedschap
gebruiken worden de gang naar het gereedschapswisselpunt
en de gereedschapswissel zelf uit het tweede toolpath
verwijderd. Tenslotte worden de CUTCOM en CYCLE
commando's in de file uitgebreid tot Deckel-specifieke
commando's.

De na het preprocessen ontstane nieuwe CLS-file is
geschikt om door de Deckel-postprocessor verwerkt te
worden. Deze zet de CLS-file om in een PUN-file
(punchfile, een file waarmee een ponsband aangemaakt kan
worden), die direkt aan de Deckelbesturing toegevoerd
kan worden.

21



5 TEST EN BEOOBDELIBG VAN DE PEM

5.1 INLEIDING

Nu bewezen is dat het mogelijk is om een aantal
belangrijke voordelen van Feature Modelling te realise
ren met gebruikmaking van de bestaande Unigraphics
Wireframe Modeller rest nog de vraag of het verder
ontwikkelen van de PFM behalve mogelijk ook economisch
verantwoord is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden
zijn kwantitatieve gegevens nodig, welke zijn ontleend
aan "Voorlopige orienterende gegevensevaluatie CAM
onderdelen (lit. 12), "Eindrapportage CAD/CAM toekomst
visie" (lit. 13), en aan een eerste praktijktest met de
PFM waarbij een bestaand en al eerder NC-gefabriceerd
onderdeel opnieuw met de ontwerpmodule van de PFM
gemodelleerd is waarna er met de freesmodule een NC
programma voor gemaakt is.

5.2 POTENTIELE BESPARING PER ORDER

Het bestaande onderdeel is een houder (fig. 5.1) die
eind 1987 in een serie van twee stuks gefabriceerd is.
De door de werkvoorbereiding berekende benodigde
machinetijd bij conventioneel (niet-NC) fabriceren is
voor een serie van twee stuks 12 uur. De werkelijke
produktietijd op een NC-freesbank bedroeg 4 uur. NC
fabriceren leverde in dit geval dus een besparing op de
machinetijd op van 8 uur ofwe I 66 %. Voor het aanmaken
van het NC-programma met behulp van de UGII CAM-module
was echter 50 uur nodig, zodat er over het totaal gezien
geen besparing bereikt werd maar er integendeel 42 uur
extra nodig was. Daarbij moet aangetekend worden dat er
gewerkt werd met versie 4.1 van UGII waarvan de CAM
module minder gebruikersvriendelijk is dan die van de
huidige versie 5.1, en dat men zich wat het maken van
NC-programma's met UGII betreft nog duidelijk in de
leerfase bevond. Een meer realistische schatting van de
door een ervaren CAMmer benodigde tijd voor het maken
van een NC-programma voor dit onderdeel is drie a vier
uur. In dat geval zou er totaal vier a vijf uur ofwe I 30
tot 40 % bespaard zijn.

Het 3D-modelleren van het betreffende onderdeel met de
PFM duurde 60 minuten. Met de standaard UG-design module
zou hiervoor naar schatting een a twee uur nodig zijn,
zodat de tijdbesparing bij het modelleren uitkomt op
tussen de 0 en 50 %. Het aanmaken van een neutrale CLS
file voor de features kan op twee manieren gebeuren,
automatisch en semi-automatisch. Bij het automatisch
aflopen van het programma nam het maken van de CLS-file
vier minuten in beslag, bij semi-automatisch werken acht
minuten. Het automatisch werken zal zelden een optimaal
NC-programma opleveren, maar geeft meestal weI een goede
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·aanzet daartoe. De beste werkwijze lijkt daarom; het
programma eenmaal automatisch laten werken, het
resultaat bestuderen, en het programma vervolgens
nogmaals semi-automatisch doorlopen. Bij het beschouwde
onderdeel zou dit 12 minuten in beslag nemen.

Figuur 5.1 CAD-model van de houder

Het NC-programma is hierna echter nog niet volledig. De
delen van de geometrie die niet met features gemodel
leerd zijn zullen ook niet met de freesmodule afgehan
deld kunnen worden. De voor het verspanen van deze delen
benodigde toolpaths zullen daarom interaktief gemaakt
moeten worden. De hiervoor benodigde tijd wordt geschat
op 24 minuten, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de
gaten uit het Basic Shapes programma in de PFM geYnte
greerd zijn. Vervolgens is nog eens 15 tot 30 minuten
nodig voor het kontroleren en eventueel korrigeren van
de neutrale CLS-file. Als laatste moet deze neutrale
file omgezet worden in een file die door de Deckel
postprocessor verwerkt kan worden. Dit wordt verzorgt
door de preprocessor module en duurt ongeveer 4 minuten.
De totale CAM-tijd komt dan uit op 55 tot 70 minuten,
wat een besparing ten opzichte van UGII-CAM geeft van
110 tot 185 minuten ofwel 60-70 % van de CAM-tijd.

De beschouwde houder bestaat uit 19 te bewerken vlakken
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(het op maat frezen van het uitgangsmateriaal wordt
buiten beschouwing gelaten). Tien van deze vlakken
kunnen via features bewerkt worden en zes ervan maken
deel uit van een Basic Shape. Met een nieuwere versie
van de Feature Modeller waarin de Basic Shapes opgenomen
zijn kan 84 % van de oppervlakken automatisch of semi
automatisch verspaand worden. Hoewel men bij de Centrale
Groep deze houder als representatief beschouwd voor de
door deze groep vervaardigde onderdelen lijkt het
aannemelijk dat de meeste onderdelen voor een minder
groot deel uit features zullen bestaan. Dit kan
overigens in de toekomst veranderen wanneer er vanaf het
begin van het ontwerpproces al meteen in features
gedacht gaat worden. Voor de hieronder volgende
berekening zal de gemiddelde tijdbesparing per onderdeel
aan de veilige kant gekozen worden en op 1 uur gesteld
worden. Over de besparing tijdens het modelleren bestaat
nog enige onduidelijkheid, verdere tests moeten hierover
uitsluitsel geven. Verwacht wordt dat deze besparing
uiteindelijk in de orde van 10 tot 20 % komt te liggen.
Vanwege het onzekere karakter is deze besparing echter
niet in de berekening opgenomen.

5.3 KOSTEN

De kosten van voortzetting van het PFM-project bestaan
uit twee delen, het uitontwikkelen van de software en de
introduktie bij de gebruikers.

Aan het ontwikkelen van de huidige software is ongeveer
700 uur besteed. Er is een vuistregel die zegt dat er
een factor vier verschil is tussen het programmeren van
"quick and dirty" software en het omzetten van deze
software in gebruikersvriendelijke, "goed onderhoudbare
en goed gedokumenteerde programma's. Verder wordt de
tijd die nodig is voor het inbrengen van nieuwe features
en het integreren van het Basic Shapes programma op 700
uur gesteld. De benodigde programmeertijd komt in dat
geval uit op 3500 uur.

De ontwerpmodule lijkt wat funktionaliteit betreft nogal
op het Basic Shape programma. De introduktie van de PFM
bij de konstrukteurs hoeft daarom niet veel tijd te
kosten, twee uur instruktie gevolgd door twee uur
zelfstandig oefenen zou voldoende moeten zijn. De
werkvoorbereiders/CAMmers zullen wat meer tijd nodig
hebben, namelijk ongeveer 6 uur instruktie gevolgd door
12 uur zelfstandig oefenen. De kosten van introduktie
zijn afhankelijk van de schaal waarop de PFM gebruikt
gaat worden. Wanneer het gebruik beperkt blijft tot de
Centrale Groep gaat het om ongeveer 40 konstrukteurs en
ongeveer 4 CAMmers. De introduktie neemt dan ongeveer
232 uur in beslag. Wanneer de PFM ook bij de lokale BM"s
gebruikt gaat worden zijn er ongeveer 100 konstrukteurs
en ongeveer 10 CAMmers bij betrokken. In dat geval vergt
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de introduktie ongeveer 580 uur. De totaal benodigde
tijd voor het afronden van het project ligt dus tussen
de 3732 en 4080 uur.

5.4 BATEN

In 1988 werden 99 CLS-files gearchiveerd. Aangenomen dat
van aIle uitgevoerde NC-orders een CLS-file gearchiveerd
is en dat 30 % van de orders uit nokschijven bestaat
(welke geen of vrijwel geen features bevatten) blijven
er 70 NC-orders over waarop door het gebruik van de PFM
in theorie 70 uur bespaard had kunnen worden, een vrij
mager resultaat.

In plaats van het werkelijke aantal orders in 1988 kan
ook uitgegaan worden van de maximale capaciteit van de
NC-freesbanken. De per order bestede machinetijd bedroeg
begin 1988 gemiddeld 15.7 uur (uitgezonderd nokschij
ven). Als gesteld word dat de aan nokschijven bestede
tijd gelijk blijft (40 uur in 1988) komt de maximale
capaciteit van de twee freesbanken van de Centrale Groep
op (2x1560-40)/15.7=196 opdrachten per jaar. Dit levert
nog steeds geen indrukwekkende besparing op.

De hierboven gebruikte cijfers hebben echter betrekking
op een periode waarin er nog weinig ervaring met UGII
CAM was. Inmiddels zal de gemiddelde machinetijd per
order zowel door de toegenomen ervaring als door het in
gebruik nemen van een Deckel freesbanksimulator in de
werkplaats aanzienlijk teruggelopen zijn. Ret is daarom
niet onredelijk om in de berekening een gemiddelde
machinetijd per order van 6 uur te gebruiken. Als we
verder als uitgangspunt nemen dat elke machine 100 uur
per jaar gebruikt wordt voor afwijkende orders,
waaronder nokschijven, wordt de maximale capaciteit 243
orders per machine per jaar. Wanneer de PFM niet aIleen
bij de Centrale Groep maar ook bij de lokale BM's en
werkplaatsen ingevoerd wordt staan er in totaal 10 NC
freesbanken ter beschikking met een uitbreiding naar 13
stuks in de nabije toekomst. In dat geval bedraagt de
totale besparing tussen de 2430 uur (met 10 machines) en
3163 uur (met 13 machines) per jaar. Stellen we de
aanloopperiode, waarin aangenomen wordt dat de gemid
delde tijdwinst nul is, op een jaar dan voIgt hieruit
dat het break-even point van de PFM na ongeveer 2.5 jaar
bereikt wordt. In tabel 5.1 zijn de geschatte kosten en
baten kort samengevat.

5.5 LEVENSDUUR

De nuttige levensduur van de PFM wordt aan de ene kant
bepaald door de tijd die nodig is voor de verdere
ontwikkeling en de introduktie ervan en aan de andere
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kant door het moment waarop een commerciele Feature
Modeller bij de Centrale Groep BM in gebruik genomen
wordt.

Besparing

Gemiddelde tijdsbesparing per order 1 uur

Aantal orders per jaar (excl. nokschijven)

In 1988 77
Maximaal, aIleen in CW, 2 machines,
gemiddeld 15.7 uur per order 196
Maximaal, aIleen in CW, 2 machines,
gemiddeld 6 uur per order 486
Maximaal, CW en lokale BM's, 10 machines,
gemiddeld 6 uur per order 2430
Maximaal, CW en lokale BM's, 13 machines,
gemiddeld 6 uur per order· 3163

Kosten (in manuren)

Ontwikkeling PFM en introduktie bij CG 3732 uur
Ontwikkeling PFM en introduktie bij CG en
lokale BM's 4080 uur

Break-even point (1 jaar inwerktijd)

Maximaal, aIleen in CW, 2 machines,
gemiddeld 15.7 uur per order 19 jaar
Maximaal, aIleen in CW, 2 machines,
gemiddeld 6 uur per order 8.5 jaar
Maximaal, CW en lokale BM's,
10 machines, gemiddeld 6 uur per order 2.7 jaar
Maximaal, CW en lokale BM's,
13 machines, gemiddeld 6 uur per order 2.3 jaar

Tabel 5.1

De benodigde tijd voor verdere ontwikkeling en introduk
tie wordt geschat op een jaar. De tijd tot de overgang
op een commerciele Feature Modeller, hetzij van
McDonnell Douglas, hetzij van een andere leverancier, is
veel moeilijker te schatten. Onlangs werd bekend dat het
Britse bedrijf Shape Data Ltd. door McDonnell Douglas
overgenomen is. Shape Data is een van de leiders op het
gebied van Solid Modelling en hun meest recente
modeller, Parasolids, bezit naar verluid een aantal
funktionele eigenschappen van Feature Modelling.
Parasolids zal als losse optie verkrijgbaar zijn in UGII
versie 7.0, welke eind 1989 verwacht wordt. Wanneer deze
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Solid Modeller aan de verwachtingen voldoet en bovendien
in de praktijk bruikbaar blijkt (eerdere ervaringen met
UG's eigen Solid Modeller stemmen wat dat betreft niet
erg hoopvol) is er nog zeker een tot anderhalf jaar van
testen, vaststellen van werkmethoden, en introduktie
kursussen nodig voordat het systeem door de konstruk
teu~s van de tekenkamer BM gebruikt kan worden. De
minimale levensduur van de PFM is dus een tot anderhalf
jaar. De tijd tot het moment waarop de invoering van
Feature Modelling bij de Centrale Groep BM onvermij
delijk wordt ligt ergens tussen de vijf en tien jaar. De
maximale levensduur van de PFM wordt daarom op vijf jaar
gesteld.

5.6 AFWEGING VAN KOSTEN EN BATEN

Na ongeveer 2.5 jaar gebruik zal de PFM zichzelf
terugverdiend hebben. De nuttige levensduur van de PFM
ligt tussen de een en vijf jaar. Er is dus een zeker
risico dat de PFM verouderd is voordat deze geld
opbrengt. De kans hierop lijkt echter klein, aangezien
er enerzijds aan getwijfeld kan worden of McDonnell
Douglas binnen 3.5 jaar met een beter alternatief op de
markt komt, en anderzijds in de bovenstaande berekening
de tijdwinst per order vrij krap gesteld is en zowel de
benodigde programmeertijd voor verdere ontwikkeling en
de gemiddelde machinetijd per order vrij ruim genomen
zijn. Bovendien zijn een aantal niet kwantificeerbare
maar weI degelijk van belang zijnde voordelen tot nog
toe buiten beschouwing gebleven. Ten eerste zal er op
den duur ook bij het 3D-modelleren tijd bespaard worden,
zij het niet zoveel als bij het CAMmen. Ten tweede zal
er, wanneer de Machinefabrieken bereid zijn tot
samenwerking, ook op de daaraan uitbestede orders
bespaard kunnen worden. Het laatste en mijns inziens
belangrijkste nog niet genoemde voordeel van de PFM is
dat konstrukteurs, werkvoorbereiders en frezers
vertrouwd worden gemaakt met Features en Feature
Modelling, waardoor de overgang op een volwaardige
Feature Modeller, ergens in de periode 1992-2000, veel
soepeler zal verlopen. Verdere ontwikkeling van de PFM
is dus zinvol, tenzij er gegronde redenen zijn om aan de
uitgangspunten van de berekening te twijfelen.

,
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6 KONKLOSIES EN A!NBEVELINGEN

6.1 KONKLOSIES

de eerste test met de Feature Modeller is door mijzelf
uitgevoerd. Hoewel de resultaten van volgende tests,
uit te voeren door potentiele gebruikers van de Feature
Modeller, nog afgewacht moeten worden kunnen er al
enkele voorlopige konklusies getrokken worden.

In de modelleerfase levert het gebruik van features
een aanzienlijke besparing op. Deze wordt echter
deels teniet gedaan door de noodzakelijke korrektie
van dubbele of te lange curven, wat wel twee tot
driemaal zoveel tijd kan vergen als het eigenlijke
modelleren met features. In de praktijk zal een
konstrukteur met voldoende feature-ervaring naar
schatting ongeveer 10 tot 20 % tijdwinst kunnen
boeken ten opzichte van het modelleren met UG
design.

De tabletgestuurde versie van de Feature Modeller
werkt prettiger dan de menugestuurde versie.
Dit komt niet alleen door het gebruik van
pictogrammen waardoor de gewenste features,
vooral in de leerfase en bij uitbreiding van
het aantal verschillende features, sneller te
vinden zijn, maar ook omdat het opstarten van
de GRIP-submodules voor het plaatsen van een
feature sneller verloopt waardoor het
onderbreken van het GRIP-programma om
tussentijdse korrekties aan het model uit te
voeren minder problemen geeft.

Bij het maken van een NC-programma bespaart het
werken met de Feature Modeller gemiddeld
ongeveer een uur per onderdeel. Het volledig
automatisch genereren van een NC-programma
blijft echter voorlopig een utopie en kan
binnen de beperkingen die het huidige UGII
systeem kent zeker niet gerealiseerd worden.
Hoewel de Feature Modeller wel over de
mogelijkheid beschikt om het NC-programma
grotendeels automatisch aan te maken moet het
resultaat hiervan meer als een eerste aanzet
dan als het definitieve NC-programma gezien
worden.

De ontwikkelings- en introduktiekoeten van de PFM
kunnen in ongeveer 2.5 jaar, en mogelijk zelfs
sneller, terugverdiend worden, onder de
volgende voorwaardenj 1) De gat-features uit
het Basic Shapes programma worden in de PFM
geYntegreerdj 2) De PFM wordt niet alleen bij
de Centrale Groep maar ook bij de lokale BM"s
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ingevoerdj 3) Er is een voldoende groot aanbod
van NC-fabriceerbare (frees)onderdelen.

6.2 AANBEVELINGEN VOOR DE VERDERE ONTWIKKELING

Het aantal features dient uitgebreid te
worden. Welke features toegevoegd moeten
worden zal uit verdere tests moe ten blijken,
voorlopig wordt gedacht aan gekromde sleuven
en slobgaten en trapeziumvormige kamers.
Daarnaast is het zoals gezegd noodzakelijk om
de Basic Shapes in de PFM te integreren. Het
totale aantal features dient enerzijds zo
groot de zijn dat konstrukteurs hun ontwerpen
voor het overgrote deel uit features kunnen
opbouwen zonder dat ze teveel in hun vrijheid
beperkt worden, en anderzijds zo klein dat bij
het ontwerpen de gehele feature-set in het
achterhoofd gehouden kan worden zodat het
gebruik van documentatiemappen e.d. zoveel
mogelijk beperkt wordt. Een totaal aantal van
50 verschillende features lijkt hiervoor
redelijk. Verder zijn het op maat frezen van
het uitgangsmateriaal en de mogelijkheid om
met meerdere onderdelen tegelijk te werken
zinvolle toevoegingen aan het programma.

Het wireframe-karakter van UGII beperkt de
mogelijke voordelen van de PFM bij het
modelleren. Dit nadeel kan het beste gewoon
geaccepteerd worden. In de beginfase van deze
opdracht is een poging ondernomen om dubbele
en uitstekende lijnen in een wireframe
geometrie met behulp van algoritmen te
korrigeren, maar de komplexiteit van een
dergelijk algoritme en de verwachte response
tijd van zo'n programma zijn te hoog om een
zinvolle toepassing ervan mogelijk te maken.

lets dergelijks geldt voor het automatisch
bepalen van de bewerkingsvolgorde en de
gereedschapskeuze. De werkvoorbereider/CAMmer
blijkt niet zomaar vervangen te kunnen worden
door enkele relatief eenvoudige beslissings
algoritmen. De mogelijkheden van de UG-CAM
module en de .GRIP-programmeertaal zijn te
beperkt om er een volledig "expert" of
"knowledge-based" system mee te bouwen, en
bovendien zouden de kosten daarvan waarschijn
lijk niet in verhouding staan tot de bereikte
besparingen. Het uitbreiden van de funktiona
liteit van de freesmodule kan daarom voorlopig
achterwege gelaten worden en de aandacht kan
beter gericht worden op het verbeteren van de
huidige GRIP-programma's met behoud van de
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bestaande funktionaliteit. Een uitzondering
hierop vormt het automatisch scheiden van
voor- en nabewerkingen, wat waarschijnlijk
zonder grote problemen in het programma
opgenomen kan worden.
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BIJLAGK I

BM

CAD

CAM

CA(P)P

CFT

CG

CL

CLS-file

COBASH

CW

GRIP

GRIP-NC

IGES

MF/PMF

NC

PFM

UGII

VRRKLARING VAN GKBRDIKTK AFKORTINGKN

Bedrijfsmechanisatie

Computer Aided Design, computerondersteund
ontwerpen

Computer Aided Manufacturing, computeronder
steund fabriceren

Computer Aided (Process) Planning, computer
ondersteunde werkvoorbereiding

Centrum voor Fabricage Technieken, een
afdeling van Philips

Centrale Groep, de centrale groep bedrijfs
mechanisatie van Philips Lighting BV

Cutter Location

Cutter Location Source file, een file die de
bewegingen van het verspanende gereedschap
beschrijft

Combination Of BAsic SHapes, een op grondvor
men gebaseerd NC-programmeersysteem dat binnen
Philips ontwikkeld is

Centrale Werkplaats, de mechanische werkplaats
van de CG

GRaphics Interactive Programming language, een
specifiek voor UGII bedoelde programmeertaal

Het deel van GRIP dat bedoeld is voor het
programmeren van CAM-aktiviteiten

Initial Graphics Exchange Specification, een
neutraal file format voor de overdracht van
geometrische informatie tussen verschillende
CAD-systemen

Een samenwerkingsverband tussen de Machine
fabrieken en de Plastics and Metal Factory op
het gebied van CAD/CAM

Numerical Control/Controlled, numerieke
besturing of numeriek bestuurd

Prototype Feature Modeller, de naam van het
voor deze opdracht ontwikkelde programma

Unigraphics II
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BIJLAGE II DB OPDRACHT

Technische Universiteit Eindhoven
Paculteit der lerktuigbouwkunde
Vakgroep IPA

28 maart 1988

Opdracht voor het tweede jaar van de HADO-opleiding ·CAD-CAM"

Voor:

Begeleiders:

OnderHerp:

Toeljchtjng

Ir. R.I. Verboon

Prof. dr. ir. A.C.D. V~ d~~ V~lt

Prof. ir. J.M. van Bragt

De integratie van computerondersteund ontwerpen en
computerondersteunde fabricage van produkten.

De integratie van CAD en CAM is in de praktijk maar op beperkte
schaal gerealiseerd. Een van de oorzaken hiervan is dat in de
huidige CAD-systemen geen gestruktureerde informatie over het
fabrikageproces gebruikt wordt. Een mogelijke oplossing hiervoor
is het ontwerpen met behulp van "fabriceerbare grondvormen", dus
vormen die be halve geometrische kenmerken ook bepaalde aan de
fabrikage gerelateerde kenmerken hebben.

Opdracht

Onderzoek de mogelijkheden van het gebruik van fabriceerbare
grondvormen als middel tot integratie van het computerondersteund
ontwerpen van produkten en de computerondersteunde fabrikage van
deze produkten. Onder produkten wordt in dit verband verstaan: de
machine-onderdelen zoals deze binnen het werkgebied van de
Centrale Groep BM van Philips Lighting BV gebruikt worden.
Maak een keuze uit de gevonden mogelijkheden en bereid de
invoering ervan bij de Centrale Groep BM voor.

Ujtyoering

De opdracht wordt uitgevoerd bij Philips Lighting Division en zal
voor 1 februari 1989 afgerond worden. Tijdens de uitvoering zal
er zowel naar Philips als naar de TUE gerapporteerd worden over
de voortgang en tussenresultaten van de opdracht. De bovenge
noemde begeleiders treden daarbij als vertegenwoordigers van de
TUE resp. Philips op. Daarnaast zal er gerapporteerd worden aan
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een referentiegroep bestaande uit Philips- en TUE-medewerkers. De
leden van deze groep nemen deel aan de besprekingen van de
voortgangsrapporten en leveren vanuit hun eigen vakgebied en
ervaring commentaar op de inhoud van deze rapporten. Verder
zullen zij desgevraagd hulp bieden bij vragen en problemen die
tijdens de uitvoering van de opdracht ontstaan. De groep bestaat
uit:

Philips

TUE

-lr. Krikhaar
-lng. Kips
-lr. de Jong

-lr. Hijink
-lr. Koumans
-lng. Bulten

De opdracht zal worden afgesloten met een eindrapport en een
publikatie in een nog nader te bepalen vaktijdschrift.
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BIJLAGE III OVERZICHT VAN FREESGEREEDSCHAPPEN
IN DE DEFAULT TOOLFILE

1 GEREEDSCHAPPEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

1.1 TVEESNIJDERS

Met tweesnijders kan zowel geboord als gefreesd worden. Unigrapics
maakt echter onderscheid tussen boor- en freesgereedschappen. De
tweesnijders zijn daarom elk tweemaal gedefinieerd, eenmaal als
freesgereedschap (TS .• ) en eenmaal als boorgereedschap (TD •• )

TOOL NO TOOL NAME DIAMETER COR RAD FLUTES FLT LEN

1 TSA40 40.0000 0.0000 2 25.4000
2 TSA32 32.0000 0.0000 2 25.4000
3 TSA25 25.0000 0.0000 2 25.4000
4 TSA20 20.0000 0.0000 2 25.4000
5 TSA16 16.0000 0.0000 2 25.4000
6 TSA13 12.5000 0.0000 2 25.4000
7 TSA10 10.0000 0.0000 2 25.4000
8 TSA8 8.0000 0.0000 2 25.4000
9 TSA6 6.0000 0.0000 2 25.4000

TOOL NO TOOL NAME DIAMETER PT ANG FLT LEN

1 TDA40 40.0000 180.000 50.0000
2 TDA32 32.0000 180.000 50.0000
3 TDA25 25.0000 180.000 50.0000
4 TDA20 20.0000 180.000 50.0000
5 TDA16 16.0000 180.000 50.0000
6 TDA13 12.5000 180.000 50.0000
7 TDA10 10.0000 180.000 50.0000
8 TDA8 8.0000 180.000 50.0000
9 TDA6 6.0000 180.000 50.0000

1.2 MEERSNIJDERS

TOOL NO TOOL NAME DIAMETER COR RAD FLUTES FLT LEN

11 MSA40 40.0000 0.0000 4 25.4000
12 MSA32 32.0000 0.0000 4 25.4000
13 MSA28 28.0000 0.0000 4 25.4000
14 MSA25 25.0000 0.0000 4 25.4000
15 MSA20 20.0000 0.0000 4 25.4000
16 MSA16 16.0000 0.0000 4 25.4000
17 HSA10 10.0000 0.0000 4 25.4000
18 HSA8 8.0000 0.0000 4 25.4000
19 MSA6 6.0000 0.0000 4 25.4000
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1.3 TRAPTANDFREZEN

TOOL NO TOOL NAME DIAMETER COR RAD FLUTES FLT LEN

31 TTA40 40.0000 0.0000 4 25.4000
32 TTA32 32.0000 0.0000 4 25.4000
33 TTA25 25.0000 0.0000 4 25.4000
34 TTA20 20.0000 0.0000 4 25.4000
35 TTA16 16.0000 0.0000 4 25.4000
36 TTAl3 12.5000 0.0000 4 25.4000
37 TTA10 10.0000 0.0000 4 25.4000
38 TTA8 8.0000 0.0000 4 25.4000
39 TTA6 6.0000 0.0000 4 25.4000

1.4 MANTELKOPFREZEN

TOOL NO TOOL NAME DIAMETER COR RAD FLUTES FLT LEN

41 HKA100 100.000 0.0000 10 25.4000
42 HKA80 80.0000 0.0000 10 25.4000
43 HKA63 63.0000 0.0000 10 25.4000
44 MKA50 50.0000 0.0000 10 25.4000
45 HKA40 40.0000 0.0000 10 25.4000
46 HKA32 32.0000 0.0000 10 25.4000

2 GEREEDSCHAPPEN VOOR ALUMINIUM EN LANGSPANIG NONFERRO

2.1 TVEESNIJDERS

TOOL NO TOOL NAME DIAHETER COR RAD FLUTES FLT LEN

21 TSN40 40.0000 0.0000 2 25.4000
22 TSN32 32.0000 0.0000 2 25.4000
23 TSN25 25.0000 0.0000 2 25.4000
24 TSN20 20.0000 0.0000 2 25.4000
25 TSN16 16.0000 0.0000 2 25.4000
26 TSN13 12.5000 0.0000 2 25.4000
27 TSN10 10.0000 0.0000 2 25.4000
28 TSN8 8.0000 0.0000 2 25.4000
29 TSN6 6.0000 0.0000 2 25.4000

TOOL NO TOOL NAME DIAMETER PT ANG FLT LEN

21 TDN40 40.0000 180.000 50.0000
22 TDN32 32.0000 180.000 50.0000
23 TDN25 25.0000 180.000 50.0000
24 TDN20 20.0000 180.000 50.0000
25 TDN16 16.0000 180.000 50.0000
26 TDN13 12.5000 180.000 50.0000
27 TDN10 10.0000 180.000 50.0000
28 TDN8 8.0000 180.000 50.0000
29 TDN6 6.0000 180.000 50.0000
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2.2 MANTELKOPFREZEN

TOOL NO TOOL NAME DIAMETER COR RAD FLUTES FLT LEN

51 MKN100 100.000 0.0000 5 25.4000
52 MKN80 80.0000 0.0000 5 25.4000
53 MKN63 63.0000 0.0000 5 25.4000
54 MKN50 50.0000 0.0000 5 25.4000
55 MKN40 40.0000 0.0000 5 25.4000
56 MKN32 32.0000 0.0000 5 25.4000

36



BIJLAGE IV

1

VOORBEELDEN VAN EEN CLS-FILE VOOR EN NA HET
PREPROCESSEN EN NA HET POSTPROCESSEN

VOOR HET PREPROCESSEN

PPRINTI *****************************************************
PPRINTI PRODUKT OPSPANNEN VOLGENS TEKENING 1
PPRINTI *****************************************************
TOOL PATH/TDA16,DRILL,MILL,16.000,O.000,75.000,180.000,SO.0OO,FIOIP

LOAD/TOOL,0,ADJUST,2
SPINDL/RPM,5S0
COOLNT/ON
CYCLE/DRILL,RAPTO,2.000,FEDTO,-27.000,MMPM,37.S00
GOTO/27.019,27.019,-0.000
CYCLE/OFF
FEDRAT/6000.000
SPINDL/OFF
COOLNT/OFF
END-OF-PATH
TOOL PATH/TTA13,MILL,12.S00,0.000,7S.000,0.000,0.000,FIOIRl

FEDRAT/MMPM,6000.000
GOTO/27.019,27.019,150.000
LOAD/TOOL,0,ADJUST,2
SPINDL/RPM,710
COOLNT/ON
GOTO/27.019,27.019,2.000
GOTO/27.019,27.019,-12.500
CUTCOM/RIGHT
FEDRAT175•000
GOTO/28.964,25.074,-12.500

CUTCOM/OFF
SPINDL/OFF
COOLNT/OFF
END-OF-PATH
TOOL PATH/TTA13,MILL,12.S00,0.OOO,7S.000,0.OOO,0.000,FIOIR2

FEDRAT/MMPM,6000.000
GOTO/27.019,27.019,150.000
LOAD/TOOL,0,ADJUST,2
SPINDL/RPM,710
COOLNT/ON
GOTO/27.019,27.019,-27.000
CUTCOM/RIGHT

CUTCOM/OFF
GOTO/27.019,27.019,-27.000
GOTO/27.019,27.019,3.000
SPINDL/OFF
COOLNT/OFF
END-OF-PATH
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2 NA HET PREPROCESSEN

SEQNO/OFF
PPRINT/*******************************************************
PPRINTI PROGRAMMA GEMAAKT DOOR:
PPRINTI C GROENEN TEL 57952
PPRINTI OF TELEFOON 57055
PPRINTI VOOR OPSPANNING EN NULPUNT ZIE OPSPANTEKENING
PPRINTI UITGANGSMATERIAAL: FE 310 AFM:180.0x100.Ox 25.0
PPRINT/*******************************************************
INSERT/&%l
INSERT/T1 RO A LO A (TVEESNIJDER DIAM. 16 ALGEMEEN)
INSERT/T2 RO A LO A (TRAPTANDFR. DIA 12.5 ALGEMEEN)
INSERT/T3 RO A LO A (MEERSNIJDER DIAM. 10 ALGEMEEN)
INSERT/'%.
INSERT/(&%1/000000"TEST)
SEQNO/ON
FROM/O,O,O
RAPID
GOTO/O,0,150
PPRINTI *****************************************************
PPRINTI PRODUKT OPSPANNEN VOLGENS TEKENING 1
PPRINTI *****************************************************
TOOL PATH/TDA16,DRILL,HILL,16.000,0.000,75.000,180.000,SO.000,F101P

GOTO/27.019,27.019,1S0.000
LOAD/TOOL,1,ADJUST,2
PPRINTI TVEESNIJDER DIAM. 16 ALGEMEEN
SPINDL/RPM,550
COOLNT/ON
CYCLE/DRILL,RAPTO,2.000,FEDTO,-27.000,MMPM,37.500,CAM,SSO
GOTO/27.019,27.019,-0.000
CYCLE/OFF
FEDRAT/6000.000
END-OF-PATH
TOOL PATH/TTA13,MILL,12.S00,0.000,75.000,0.000,0.000,F101R1

FEDRAT/MMPM,6000.000
GOTO/27.019,27.019,1S0.000
LOAD/TOOL,2,ADJUST,2
PPRINTI TRAPTANDFR. DIA 12.5 ALGEMEEN
SPINDL/RPM,710
COOLNT/ON
GOTO/27.019,27.019,2.000
GOTO/27.019,27.019,-12.500
USERCM/RAPID,00,NEXT,FEDRAT,64,NEXT,CORNER,62,NEXT
CUTCOM/RIGHT
FEDRAT175 .000
GOTO/28.964,25.074,-12.S00

CUTCOM/OFF
END-OF-PATH
TOOL PATH/TTA13,MILL,12.500,0.OOO,7S.000,0.000,0.000,F101R2

GOTO/27.019,27.019,-27.000
USERCM/RAPID,00,NEXT,FEDRAT,64,NEXT,CORNER,62,NEXT
CUTCOM/RIGHT

CUTCOM/OFF
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GOTO/27.019,27.019,-27.000
GOTO/27.019,27.019,3.000
END-OF-PATH
END
5EQNO/OFF
INSERT/?
INSERT/OOOO
END

3 NA HET POSTPROCESSEN

*******************************************************
PROGRAMMA GEMAAKT DOOR:

C GROENEN TEL 57952
OF TELEFOON 57055

VOOR OPSPANNING EN NULPUNT ZIE OPSPANTEKENING
UITGANGSMATERlAAL: FE 310 AFM:180.0xlOO.Ox 25.0

*******************************************************

M62G64

X27.0l9 Y27.019 Z2.000
Z-12.500
X27.0l9 Y27.0l9 GOO
F75 X28.964 Y25.074

&%1
T1 RO A LO A (TVEESNIJDER DIAM. 16 ALGEMEEN)
T2 RO A LO A (TRAPTANDFR. DIA 12.5 ALGEMEEN)
T3 RO A LO A (MEERSNIJDER DIAM. 10 ALGEMEEN)
%
(&%1/000000"TEST)
Nl GOO Z150.000
*****************************************************

PRODUKT OPSPANNEN VOLGENS TEKENING 1
*****************************************************
N2 GOO X27.019 Y27.019
N3 G17 T1
TVEESNIJDER DIAM. 16 ALGEMEEN
N4 S+550
N5 MOB
N6 GOO X27.019 Y27.019
N7 GOO Z2.000
N8 G8l F3B 5+550 Z-29.000
N9 GOO Z150.000
N10 G17 T2
TRAPTANDFR. DIA 12.5 ALGEMEEN
Nll S+710
Nl2 M08
N13 GOO
N14 GOO
Nl5 G42
Nl6 GOl

N22 G40
N23 S+710
N24 M08
N25 GOO Z-27.000
N26 G42 X27.019 Y27.019 GOO G64 H62

N32 G40
N33 GOO X27.019 Y27.0l9 Z3.000
Nl09 M30

?
0000

M30
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