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Samenvatting. 

TNO Produktcentrum wi! beschikken over een mogelijkheid om een produkt, 
waarvan aileen een 3D CAD-model bestaat en geen 20 tekening, na te meten. 
Aangezien het maken van 20 tekeningen met bijbehorende maten en toleranties 
veel tijd kost en het moeilijk is om in een 20 tekening vrijgevormde vlakken weer 
te geven, dient de meetbank aangestuurd te worden uitgaande van het 3D CAO
model. Hiertoe moet het CAD-CAM systeem gekoppeld worden aan de meet
bank. 

Het onderzoek richt zich ten eerste op het testen van de functionaliteit van de 
aangeschafte CAM-module en de postprocessor. 
Ten tweede moet de koppeling tussen het CAD-station en de meetbank gereali
seerd en beschreven worden. 
Hierna richt het onderzoek zich op het zenden van meetprogramma's van het 
CAD-station naar de meetbank en het zenden van resultaten van de meetbank 
naar het CAD-station. 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn regels opgesteld am de overdracht van 
meetprogramma's en meetresultaten optimaal te laten verlopen. 
Tevens is de koppeling gerealiseerd en zijn er aanbevelingen gedaan om het 
analyseren van meetresultaten makkelijker te laten verlopen. 

Door dit onderzoek heeft TNO Produktcentrum de beschikking gekregen over 
een manier van meten die, als er nog geen 20 tekeningen van een produkt zijn, 
snel is en, door het afbeelden van gemeten elementen op het scherm, duidelijk. 
In de toekomst zal moeten blijken of dit systeem een goed alternatief is om een 
eerste indruk te krijgen over te bereiken produktie-resultaten bjj b.v. Rapid 
Prototyping. 
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Voorwoord. 

Deze onderzoekopdracht maakt deel uit van mijn opleiding tot werktuigbouw
kundig ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit onderzoek is 
verricht bij TNO Produktcentrum, instituut voor prodLiktontwikkeling. 
Mijn hoogleraar prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf en mijn begeleider ir. J.A.W. 
Hijink van de vakgroep Werktuigbouwkundige Produktietechnologie en -Automa
tisering, wil ik bedanken voor de tijd en moeite die ze hebben gestoken in de 
begeleiding van dit onderzoek. Mijn begeleider bij TNO, Rik Knoppers, wi! ik 
bedanken voor de prettige samenwerking en zijn opbouwende kritiek. Afdelings
hoofd Jan Smits en groepshoofd Arjen Tuinhof de Moed dank ik voor het 
beschikbaar stellen van deze onderzoeksplaats. De leden van de projectgroep 
CMM + dank ik voor de plezierige samenwerking en steun tijdens dit onderzoek. 
In het bijzonder wi! ik Arie van Duin bedanken voor de plezierige samenwerking 
en zijn hulp en onderricht zodat ik zelf de meetmachine kon gebruiken. 

Deze veelzijdige onderzoekopdracht en de mogelijkheid om in een instituut voor 
produktontwikkeling rond te kijken heeft er toe bijgedragen dat deze periode zeer 
leerzaam voor mij was. 
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1. Inleldlng. 

TNO, Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onder
zoek, werd opgericht in 1932. TNO Produktcentrum, instituut voor produktont
wikkeling, is een van de vijftien instituten van TNO. TNO Produktcentrum 
ondersteunt industriale bedrijven en de dienstensector bij produktontwikkeling. 

Binnen TNO Produktcentrum worden steeds meer produkten ontworpen in 3D 
CAD. Met behulp van CAM-modules en eventueel post-processoren kunnen deze 
produkten worden gefabriceerd zonder eerst 20 tekeningen te maken. Om deze 
produkten na te meten worden nu nog 20 tekeningen uitgeprint. TNO Produkt
centrum wil bekijken of hier een alternatief voor is. Daartoe moet de reeds 
aanwezige meetbank gekoppeld worden aan het CAD-station. Het doel van deze 
koppeling is om te komen tot de aansturing van de meetbank uitgaande van de 
CAD-modellen, bestaande uit solids en dubbelgekromde oppervlakken. Tevens 
moeten de verkregen meetgegevens worden overgebracht naar het CAD-station 
om te komen tot een vergelijking met het 3D CAD-model. 
Het uitgangspunt van deze onderzoekopdracht is het koppelen van het CAD
CAM systeem en de meetmachine. Vervolgens dient beschreven te worden wat 
de mogelijkheden en de onmogelijkheden van deze koppeling zijn. Aan de hand 
hiervan wordt bekeken of TNO Produktcentrum door wil gaan met deze methode 
of dat er gezocht moet worden naar alternatieven. TNO Produktcentrum wi! 
hiervoor eerst kennis vergaren over alternatieve meetsystemen am zodoende een 
afgewogen beslissing te nemen. 

7 



••• 

•• • • • • 
CAD-CAM/CMM: Haalbaarheid en implementatie 

2. Uitgangspunten van het onderzoek. 

TNO Produktcentrum 
Instituut voor produktontwlkkeling 

Afdeling ProduktvelVaardiging 

Bij TNO Produktcentrum wordt steeds vaker, uitgaande van een 3D CAD-model, 
een produkt geproduceerd. Met behulp van o.a. stereo-lithografie en sinds kort 
ook d.m.v. frezen. 
De 3D-CAD tekeningen worden m.b.v. een Intergraph systeem gemaakt, De 
gefabriceerde produkten worden met een Zeiss meetbank nagemeten. 

2.1. Intergraph. 

Het CAD-CAM systeem dat gebruikt wordt is van Intergraph. Het CAD-gedeelte 
wordt gevormd door IIEMS (lntergraph/ Engineering Modelling System). ItEMS is 
een hybride 3D modeller en wordt gebruikt voor het modelleren van 3D wirefra
mes, 3D sculptured surfaces en 3D solids. Naast dit CAD gedeelte zijn er nog 
een aantal CAM-modules die ge'installeerd kunnen worden. Deze CAM-modules 
worden ondermeer gebruikt om, uitgaande van een 3D CAD-model in I/EMS, 
programma's te genereren die in combinatie met een postprocessor machines 
aansturen; ItMAXMILL voor freesmachines en I/CMM voor meetmachines. Bij het 
gebruik van deze modules zjjn tevens de mogelijkheden van ItEMS bruikbaar en 
switchen van de ene module naar de andere is mogelijk, 
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2.2. Zeiss. 

fjguur 1. ~eiss meetmochine 

Bij TNO Produktcentrum wordt gebruik gemaakt van een Zeiss UMC 550 S 
meetmachine. Het is een zogenaamde Coordinates Measurement Machine 
(CMM). Het besturingssysteem is Umess 300 versie 5.13. Dit besturingspro
gramma is geschreven in de programmeertaal basic en draait op een Hewlett 
Packard computer. Omdat de HP computer werkt volgens het basic protocol kan 
hij niet op het pc-netwerk van TNO Produktcentrum worden aangesloten. Wei is 
er de mogelijkheid am via het programma DATACOM ASCII-files over te zenden 
naar een speciale computer die wei op het netwerk kan worden aangesloten. 
De Zeiss meetmachine kan in drie asrichtingen tegelijk bewegen (X,V,Z). Met 
een taster wordt het werkstuk aangeraakt waarna de coordinaten worden 
overgenomen. Zo'n aantasting gaat als voigt in zijn werk: 

De taster wordt in maximaal drie asrichtingen naar een positie vlak voor het 
aan te tasten punt gebracht. Daarna voigt een beweging in tastgang richting 
werkstuk. Na aantasten worden de coordinaten van het middelpunt van de 
taster overgenomen. Bij de beweging richting werkstuk wordt gekeken, in 
asrichtingen van de machine, in welke asrichting de grootste beweging plaats 
vindt. In deze richting moet ook een tegenkracht worden opgebouwd door het 
werkstuk. Deze kracht kan van te voren worden ingesteld en heeft meestal 
een grootte van 0,1 of 0,2 N. 
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Een probleem hierbij is een vlak dat zich onder een hoek van 45 graden bevindt 
ten opzichte van de machine-assen (zie figuur 2). 
Bij een aantasting in deze situatie wordt ook de kracht opgebouwd onder een 
hoek van 45 graden t.o. v. de machine-assen. 
De plaatselijke vorm bepaalt dan of de hoofd
richting, de X-, of V-richting is. Komt de hoof
drichting van de verplaatsing niet overeen met 
de hoofdrichting van de kracht dan voigt een 
foutmelding. Bij het programmeren van de 
meetbank moet hier rekening mee worden ge
houden. 

De tegenkracht die optreedt kan worden inge
steld op 0,1 of 0,2 N. Dit is echter de stati
sche kracht. Op het moment dat de taster het 
werkstuk raakt is er sprake van een grotere X-as 
kracht. Dit is een aandachtspunt bij het meten ~ 
van relatief slappe produkten (kunststof) en bij Y -as 
het meten van, door middel van lijmen, opge-
spannen produkten. Machine assenstelsel 
Zoals eerder beschreven wordt bij een aantas-
ting het middelpunt van de taster vastgehou- fjguur 2. Problemen bij het Ilontasten 
den. Ais een geometrisch element (vlak, lijn, onder een hoet ""an -l5 grnden 
cirkel, enz.) wordt gemeten kan de radius van 
de taster goed gecompenseerd worden. 
De Zeiss meetbank beschikt niet over de mogelijkheid om tijdens het uitvoeren 
van een CNC-programma een nieuwe taster te kalibreren. Oit betekent dat aile, 
tijdens een meetprogramma te gebruiken tasters in de meetkop aanwezig en 
gekalibreerd moeten zijn v66r de uitvoering van het eNC-programma. 
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3. Probleemdefinitie en aetiviteitenplan. 

Een produkt dat uitgaande van een 3D CAD-model wordt geproduceerd (o.a. 
stereo lithografie, frezen) moet worden nagemeten om na te gaan of het voldoet 
aan de gestelde eisen in verband met maat en vorm. Dit kan gebeuren door van 
het 3D CAD-model 20 tekeningen te maken met maatlijnen, bijbehorende maten 
en toleranties. Hiermee kan de meetteehnieus het produkt nameten en een 
produkt goed- of afkeuren of teruggeven voor een eventuele nabewerking. Een 
probleem hierbij is eehter dat het uitdraaien van 20 tekeningen met maten en 
toleranties de nodige tijd kost. In een omgeving waarbij snelheid een belangrijke 
rol speelt (Rapid Prototypingl) gaat hiermee kostbare tijd verloren. Een ander 
probleem is dat in een 20 tekening niet goed vrijgevormde vlakken kunnen 
worden weergeven. 
Met deze wetenschap is TNO Produktcentrum gaan zoeken naar een oplossing. 
V~~r het begin van deze onderzoeksopdracht heeft het Produktcentrum al 
geexperimenteerd met het inlezen van de coordinaten van gemeten punten in het 
CAD-station. De meettechnicus heeft in dit geval enkele punten op een produkt 
gemeten. Deze punten werden in een meetstaat weggeschreven op het pc
netwerk. Na omzetting in een, voor het CAD-station, leesbare vorm werden de 
punten zichtbaar op het scherm. 
Verder dan dit is TNO Produktcentrum niet gegaan met deze manier van gege
vensoverdracht. Nadeel van deze methode is dat de meettechnicus niet op een 
tekening kan zien wat hij moet meten. 

Na een demonstratie van het CAM-pakket I/CMM door Intergraph is besloten dit 
pakket op proef aan te schaffen. Aangezien dit pakket een uitvoer kan genereren 
dat voldoet aan het DMIS-protocol werd ook besloten bij Zeiss een DMIS
postprocessor aan te schaffen. In het volgende hoofdstuk worden deze pakket
ten besproken. 

Naar aanleiding van deze probleemdefinitie kan ook het volgende activiteitenplan 
worden opgesteld: 

* Mogelijkheden onderzoeken van I/CMM. 
* Mogelijkheden onderzoeken van DMIS als communicatiemiddel. 
* Mogelijkheden onderzoeken van de DMIS-postprocessor. 
* Koppeling tussen CAD-station en meetbank realiseren. 
* Problemen signaleren en rapporteren die optreden bij de koppeling. 
* Aanbevelingen geven voor het oplossen van de problemen en aanbevelin

gen die leiden tot een betere werking van de koppeling. 
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4. Studiefasen. 

Als eerste in deze onderzoekopdracht wordt kennis opgedaan met en vaardig
heid verkregen in het werken met IICMM en de DMIS-postprocessor. Tevens 
wordt onderzocht wat de mogelijkheden van DMIS zijn als communicatiemiddel. 

4.1. I/CMM. 

I/CMM (lntergraph/Mechanical Probe CMM Option system) is een CAM-module 
die uitgaande van een 3D CAD-model meetbanen kan genereren. Deze meetba
nen worden geschreven in een meetprogramma. Dit meetprogramma kan 
worden opgebouwd uit een aantal paden. Per pad kunnen een aantal posities 
worden gedefinieerd waarnaar in dat pad kan worden verwezen. In dat pad 
wordt oak aangeven welke taster wordt gebruikt. Als wordt gekozen om van 
taster te wisselen moet dus een nieuw pad worden aangemaakt. leder pad is 
opgebouwd uit een aantal commando's. Deze commando's kunnen meetop
drachten zijn, opdrachten om de taster naar een andere positie te brengen en 
andere opdrachten die verderop besproken worden. 
Voor het aanmaken van een meetopdracht geeft de CAD-gebruiker aan welk 
element gemeten moet worden (zie figuur 3). Daarbij kan hij kiezen uit de 
volgende elementen: 

* punt 
* lijn 
* boog 
* cirkel 
* vrijgevormde lijn 
* vlak 
* cilinder 
* kegel 
* bol 
* willekeurig element langs een vector 
* vrijgevormd vlak 

Hierbij is het mogelijk om eenzelfde element op verschillende manieren te meten: 
Een cilinder kan als zodanig gemeten worden maar ook als cirkel. Een plat vlak 
kan als vlak gemeten worden en als een vrijgevormd vlak. 
Na het aangeven welk element gemeten wordt komt een keuzemenu tevoor
schijn waarin een aantal randvoorwaarden opgegeven worden: 

* met hoeveel punten wordt een element gemeten 
* hoe moet de taster naar het element bewegen (eerst in Z-richting?) 
* waar moet de beweging van de taster overgaan van ijlgang naar tastgang 
* In welk vlak vindt de meting plaats (XV, YZ, ZX) 
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* hoever moet de taster zich na de 
meting terugtrekken 
* aan welke kant wordt het ele
ment gemeten (binnen, buiten) 
* hoe diep wordt gemeten (bijv. 
bij een cilinder) 

Hierna wordt de meetbaan berekend 
en getoond die bij deze opdracht 
hoort. Aangetekend moet nog wor
den dat bij aile elementen de punten 
automatisch worden gegenereerd 
maar dat dit bij een vlakmeting hand
matig gebeurt. 

Nadat voor een aantal elementen 
meetopdrachten zijn gegeneerd kun
nen hier aanvullende handelingen 
mee worden uitgevoerd: 

* met behulp van een aantal ele
menten kan het assenstelsel an
ders worden gepositioneerd en 
georienteerd. 
* met behulp van een aantal ele-

I/CMM Review Pr ........ m tw_ ID.~11l!11 -I:: I -> ~~~!:~~-:~! ............. m ........... 

E;H M_ 

~ 
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If .... ., J 
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menten kan een nieuw element worden gemaakt. Bijvoorbeeld: door de 
middelpunten van een aantal cirkels kan een nieuwe cirkel worden gelegd. 
* aan een aantal elementen kunnen maat- en vormtoleranties worden toege
kend. 

Binnen I/CMM kan aileen voor een enkele taster worden gekozen. Een combina
tie van tasters (stertaster) is niet ge"implementeerd. Toch is het mogelijk om op 
de meetmachine een stertaster te gebruiken. Hiervoor moeten in I/CMM verschil
lende paden met verschillende enkele tasters worden gekozen. Het aantal 
verschillende tasters moet overeenkomen met het aantal tasters in de stertaster. 
Een nadeel hiervan is dat de CAD-gebruiker goed moet weten wat de afmetingen 
van de stertaster zijn omdat op het scherm van het CAD-station aileen een 
enkele taster zichtbaar is terwijl in werkelijkheid met een stertaster wordt 
gemeten. 

Nadat een meetprogramma klaar is kan een output-file worden gemaakt (zie de 
menuoptie van figuur 3). Deze output-file is gemaakt in DMIS. I/CMM beschikt 
tevens over de mogelijkheid om een DMIS-file in te lezen. 

13 



••• 

•• • • • • • TNO Produktcentrum 
Instituut voor produktontwikkeling 

CAD-CAM/CMM: Haalbaarheid en implementatie Afdeling ProduktvelVaardiging 

4.2 .. DMIS. 

DMIS (Dimensional Measuring Interface Standard) is een standaardtaal, bedoeld 
voor tweezijdige communicatie tussen computersystemen en inspectie-appara
tuur. Deze taal is zodanig opgezet dat het zowel schrijf- als leesbaar is. 
In DMIS zijn twee soorten vermeldingen mogelijk: proces-georienteerde comman
do's en geometrie-georienteerde definities. 
Proces-georienteerde commando's volgen uit het te gebruiken inspectie-proces, 
zoals bewegingscommando's en machineparameters. De volgende inspectie
processen zijn mogelijk: 

* meten met een taster 
* meten met een camera 
* meten met een infrarood sensor 
* meten met een contactloze electrische sensor 
* meten met rontgenstraling 

Geometrie-georienteerde definities worden gebruikt om geometrie, toleranties, 
coordinatenstelsels en andere soorten van data vast te leggen die volgen uit het 
CAD-model. 
In DMIS zijn meer elementen te beschrijven dan met I/CMM te meten is. 
Uitbreidingen zijn: 

* ellips 
* prisma 
* feature met parallelle vlakken (sleuf, blok) 

DMIS is niet in staat een vrijgevormde lijn of vrijgevormd vlak geometrisch vast 
te leggen. Daarom wordt volstaan met het meld en dat sprake is van zo'n 
element zonder daar een verdere beschrijving aan te geven. 

4.3. DMIS-postprocessor. 

Voor de duidelijkheid en het begrip van de lezer krijgen vanaf nu de verschillende 
DMIS-files een unieke beschrijving. 
De DMIS-postprocessor is een software-pakket dat zich bevindt op de bestu
ringscomputer van de Zeiss meetmachine. Deze postprocessor zet een DMIS-file 
die van het CAD-station komt om in CNC-besturingsdata voor de Zeiss meetma
chine. Deze DMIS-file moet, voor de duidelijkheid, de extensie out hebben 
(DMIS.out). Tevens wordt een DMIS-file (DMIS.N) gegenereerd. Hierin bevindt 
zich aile nominale informatie die weer teruggestuurd moet worden naar het 
CAD-station. De nominale informatie is die informatie die voigt uit het CAD-mo
del, zoals de geometrie en de toegekende toleranties. Deze file krijgt automa
tisch de extensie N. Ook is er in deze DMIS-file al een begin gemaakt met de 
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beschrijving van de elementen die nog gemeten moeten worden. Hierin ontbre
ken een aantal waarden. Als, na het uitvoeren van het CNC-programma, deze 
waarden wei bekend zijn wordt de DMIS-file verder ingevuld. Hierdoor ontstaat 
een DMIS-file met extensie A: DMIS.A (zie figuur 4). 

OMIS.O UT 

CNC-bestu 
data 

rings-

, 

INTERGRAPH 

:~ / 
I I I 

: I DMIS.N I 
I 

~ 

Zeiss meetbank 

OMI S.A 

Mee tgegevens 

figuur i. DillS-postprocessor. "erbollden met lnter
graph ell de rest --an de :::;ejss meetmachine. 

De opzet van deze postprocessor heeft dus tot gevolg dat er eerst een file van 
I/CMM moet komen voordat iets teruggestuurd kan worden naar IICMM. 
AI deze files plus de CNC-besturingsdata zorgen ervoor dat het al snel een chaos 
is in het besturings-systeem van de Zeiss. Daarom is er voor gekozen om voor 
aile files die ontstaan bij het toepassen van de koppeling een aparte directory 
aan te maken: Winchester schijf L707,50. Een deer van deze directory is inge
richt voor de opslag van de DMIS-files. Een ander deel is voor de besturingsdata. 
In de bijlagen staan voorbeelden van DMIS.out, DMIS.A, CNC-stuurdata en een 
meetstaat. 
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5. Koppeling Intergraph-Zeiss. 

Met de bestaande hard- en software is de koppeling tussen het CAD-station en 
de Zeiss meetbank tot stand gebracht. Om DMIS.out en DMIS.A van het 
CAD-netwerk op het pc-netwerk te zetten, en andersom, wordt gebruik gemaakt 
van het programma Rapid Filer. Om DMIS.out en DMIS.A van het pc-netwerk 
naar de Zeiss meetbank te sturen en terug wordt het programma Datacom 
gebruikt (zie figuur 5). 

IIEMS 

I/CMM 

RAPID FILER 

... 

, r 

DATACOM 

4~ 

" OMIS 
Postprocessor 

ZEISS 
Meetbank 

fjguur O. O"er::icht "an de 
I:oppeling 
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Hierna volgen de stappen die doorlopen worden om een meetprogramma uit te 
laten voeren en de meetdata terug te sturen naar het CAD-station. De problemen 
die hierbij optreden worden in hoofdstuk 6 verder besproken. In de bijlagen staan 
deze stappen nogmaals als een soort handleiding weergegeven. 

5.1. Van I/CMM naar Zeiss. 

Oe weg van I/CMM naar Zeiss meetbank kan worden onderverdeeld in drie 
stappen. Eerst voigt de generatie van een OMIS-file in I/CMM. Oaarna voigt de 
omzetting door de OM IS-postprocessor in CNC-besturingsdata, waarna de metin
gen met de Zeiss meetbank deze heengaande weg afsluiten. 

5.1.1. IICMM: generatie. 

Ais binnen I/CMM een meetprogramma is gemaakt (zie 4.1.) is de volgende stap 
het maken van een OMIS outputfile (OMIS.out). Oit gaat automatisch binnen 
I/CMM. De geometrie van de te meten elementen wordt beschreven door middel 
van coordinaten, de normaal en bijbehorende informatie zoals straal, tophoek, 
enz. 
Oe OMIS outputfiles worden op een directory gezet die beschikt over het pro
gramma Zeisscom. Oit programma is nodig voor de communicatie met de Zeiss 
meetbank. 
De volgende elementen worden wei goed omgezet in OMIS-taal, echter in OMIS 
is deze beschrijving niet volledig: 

* kegel 
* cilinder 
* vlak 

Bij een cilinder en een kegel ontbreekt de hoogte terwijl bij een vlak aileen maar 
een punt van dat vlak en de normaal wordt gegeven. Hier ontbreken dus de 
afmetingen. In OM IS komen deze afmetingen niet voor. Oit komt omdat deze 
elementen in principe onbegrensd zijn. 
Naast de geometrie van de elementen wordt ook de positie van de te meten 
punten opgegeven. 
Een probleem bij deze generatie is dat de CAO-gebruiker vooralsnog geen invloed 
heeft op het nummer dat wordt toegekend aan een bepaalde taster. Oit zorgt 
voor problemen bij het meten op de Zeiss meetbank. 
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5.1.2. DMIS: conversie. 

Aangekomen bij de DMIS-postprocessor wordt DMIS.out omgezet in CNC-bestu
ringsdata. Oeze omzetting gaat niet altijd goed. Zo wordt een verschuiving/rota
tie van het coordinatenstelsel (nulpuntsverschuiving) niet goed beschreven in 
CNC-besturingsdata. 

5.1.3. Zeiss: metingen. 

Ais het CNC-programma t.a.v de tasternummers en de nulpuntsverschuivingen 
niet is aangepast kan dit leiden tot botsingen of foutmeldingen. Het tasternum
mer zoals dat gekozen is in I/CMM moet namelijk overeenkomen met het 
nummer van de taster op de Zeiss meetbank. Na het aanpassen van het CNC
programma wordt deze vlekkeloos doorlopen. 

5.2. Van Zeiss naar I/CMM. 

De weg van Zeiss meet bank naar I/CMM kan ook in drie stappen verdeeld 
worden: generatie, conversie en weergave. 

5.2.1. Zeiss: generatie. 

Het maken van de elementen door de gemeten punten gebeurt met algoritmes 
van de Zeiss meetbank. Echter, de Zeiss meetbank heeft niet de mogelijkheid 
om het element boog te maken terwijl dit wei kan worden gekozen in I/CMM. 
Hier wordt door de Zeiss meetbank geen beschrijving van gegeven. 

5.2.2. DMIS: conversie. 

Elke geometrische beschrijving van een nominaal element die in DMIS.out staat 
wordt ook in DMIS.A gezet. Echter, van een vrijgevormde lijn of een vrijgevormd 
vlak kan in OMIS geen beschrijving worden gegeven. Van het gemeten vrijge
vormde element wordt dus ook geen beschrijving in DMIS gegeven. Wei wordt 
de positie van de gemeten punten in DMIS.A gezet, maar in zodanige vorm 
(tussen quotes) dat I/CMM het niet kan lezen. De nominale positie (zoals deze in 
het CAD-model staat) van de punten wordt niet in DMIS.A gezet. 

5.2.3. IICMM: weergave. 

Met behulp van het commando READ OMIS kan I/CMM een DMIS-file inlezen, in 
dit geval OMIS.A. De elementen met de nominale en gemeten positie worden op 
het scherm getoond. Een boog wordt niet afgebeeld evenals een vrijgevormde 
lijn en een vrijgevormd vlak. Dit komt omdat hiervan in OMIS.A geen beschrij
ving staat. Een vlak, kegel en cilinder wordt wei afgebeeld maar hier ontbreken 
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een aantal afmetingen (zie 5.1.1.). Aan deze ontbrekende afmetingen geeft 
I/CMM een standaardlengte van 1 mm. Ze worden dus heel klein op het scherm 
afgebeeld. 
Daarnaast is erg moeilijk te zien welk element het gemeten of nominale element 
is. Oit komt omdat ze in dezelfde kleur en op dezelfde laag worden weergege
ven. 
In de SHELL kan tevens het programma outol rpt.sh worden aangeroepen. Na 
het aangegeven van een OMIS.A file wordt gekeken welk element buiten de 
opgegeven tolerantie valt. Oit programma bevindt zich in /usr/ip32/cmm/bin. 
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6. Problemen. 

In dit hoofdstuk worden de problemen die in het vorige hoofdstuk genoemd zijn 
besproken en waar mogelijk wordt een oplossing gegeven. 

6.1. Van I/CMM naar Zeiss. 

Per stap worden de problemen besproken; generatie, conversie en metingen. 

6.1.1. I/CMM: generatie. 

Het probleem is dat I/CMM zelf een nummer geeft als een taster gedefinieerd 
wordt. Oit nummer komt echter niet altijd overeen met het nummer zoals dat op 
de Zeiss meetbank aan een taster wordt gegeven. Dit nummer moet handmatig 
worden veranderd in DMIS.out. Intergraph is nu bezig een functie te definieren 
waarmee dit nummer in I/CMM kan worden gekozen. 

6.1.2. DMIS: conversie. 

Een fout in de omzetting naar CNC-besturingsdata m.b.t. een nulpuntsverschui
ving of rotatie moet nu nog worden aangepast in het CNC-programma. Deze 
fout is doorgegeven aan Carl Zeiss Oberkochen. Het wachten is op een reactie. 

6.1.3. Zeiss: metingen. 

Een aangepast CNC-programma heeft tijdens deze onderzoekopdracht geen 
fouten opgeleverd. 

6.2. Van Zeiss naar I/CMM. 

Net zoals in 6.1 . worden ook hier de problemen besproken en eventueel wordt 
er een oplossing geboden. 

6.2.1. Zeiss: generatie. 

Het element boog is niet bekend bij de Zeiss meetbank. De aangegeven punten 
worden wei gemeten maar daar wordt verder niets mee gedaan. Om nu tach 
deze boog te kunnen meten, moet dit element binnen I/CMM als cirkel worden 
gemeten. Er wordt dan wei een hele cirkel van gemaakt, maar deze bevat 
dezelfde informatie als een boog (straal, middelpunt). Voor een betrouwbare 
omzetting van de gemeten punten naar een cirkel moet minstens een derde deel 
van een cirkel gemeten worden. 
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In DMIS.A staan de coordinaten van de gemeten punten van een vrijgevormde 
lijn of een vrijgevormd vlak. Ze staan echter in zodanige vorm (tussen quotes) 
dat I/CMM ze niet kan lezen. Door nu de positie van deze punten zo in te pakken 
dat I/CMM ze wei kan lezen worden ze zichtbaar op het CAD-scherm. Oit gaat 
als voigt: FA({Iabel}) =FEAT/POINT,CART,{point},{normal} 
waarbij {label} een uniek nummer is, {point} bevat de coordinaten (X, Y ,Z) zoals 
die in DMIS.A voorkomen en {normal} (i,j,k) is een willekeurige eenheidsnormaal 
(b.v. 0,0,1). 
Om tot een goede vergelijking te komen met het CAD-model moeten de coordi
naten van de nominale punten ook in DMIS.A voorkomen. Dit kan door de 
positie en de normaal van deze punten, zoals ze voorkomen in DMIS.out, 
nogmaals in DMIS.out te plaatsen maar dan in de volgende vorm: 
TEXT/OUTFIL' {point},{normal} $ 

{point},{normal} $ 
{point},{normal} $ 
{point},{normal} 

De tekst tussen quotes wordt ook in DMIS.A gezet en kan dan, zoals hierboven 
beschreven, weer in zodanige vorm worden geschreven dat I/CMM het kan 
lezen. 

6.2.3. I/CMM: weergave. 

Een probleem is dat een vlak, kegel en cilinder niet voldoende wordt beschreven 
in DMIS om later weer op ware grootte te tonen op het scherm. In DMIS.out en 
DMIS.A heeft ieder element echter een uniek nummer. Een kegel staat als voigt 
in DMIS.out: F(CONE_1}. Deze beschrijving staat ook in DMIS.A evenals de 
gemeten kegel: FA(CONE_'). Binnen I/CMM-I/EMS moet nu de relatie worden 
gelegd tussen deze beschrijving en het element zoals dat op het scherm afge
beeld is. Als I/CMM-I/EMS deze relatie herkent kan het gemeten element worden 
afgebeeld door het nomina Ie element te kopieren en te verschuiven en roteren 
naar de gemeten positie. 
Daarnaast is het duidelijker als de nominale en de gemeten elementen in een 
andere kleur worden getoond en op een andere laag op het scherm worden 
gezet. Intergraph is hiermee bezig. Hiervoor wordt op het moment de ppl-file van 
het commando READ DMIS in Amerika opgevraagd, waarna deze eventueel 
aangepast kan worden. In deze file staat de definitie van het commando. 

21 



••• 

••• • • • • TNO Produktcentrum 
Instituut voor produktontwikkeling 

CAD-CAM/CMM: Haalbaarheid en implementatie Afdeling Produktvervaardiging 

7. Conclusie: werking meetconfiguratie. 

Met behulp van I/CMM is het goed mogelijk metingen op de Zeiss meetbank te 
automatiseren. Hiervoor dienen nog enige aanpassingen gedaan te worden (zie 
voorgaande hoofdstukken) waarvoor de tijd tijdens deze onderzoeksopdracht 
ontbrak. De tijd en inspanning hiervoor is echter niet groot. 
Enkele functies die I/CMM niet ondersteunt, zoals scannen en plotten, kunnen 
wei d.m.v. DMIS doorgegeven worden aan de Zeiss meetbank. Als hier behoefte 
aan is kan er inspanning gepleegd worden om dit in I/CMM te implementeren. 
Het analyseren van primitieve geometrische elementen op het beeldscherm vergt 
wat meer tijd en moeite. Toch is dit mogelijk. 
Het analyseren van vrijgevormde vlakken en lijnen daarentegen vraagt veel 
inzicht en vaardigheid van de gebruiker van I/CMM. 
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8. Alternatieve meetsystemen. 

Om een goede afweging te maken of met bovenstaande implementatie door 
gegaan moet worden of dat er andere systemen zijn die betere mogelijkheden 
bieden heeft er een orientatie plaatsgevonden. Hierin is onderscheid gemaakt 
tussen de meetmachines (hardware) en de software voor dataverwerking. 
Tevens is hierbij gekeken naar de mogelijkheden van deze pakketten m.b.t. het 
digitaliseren. Hiervoor is een grote hoeveelheid folders doorgespit. Kenmerken 
van deze systemen zijn beschreven in de bijlagen. 

8.1. Meetmachines. 

Bij de orientatie is een onderscheid gemaakt tussen kontakt-makende en niet 
kontakt-makende meetmachines. Dit is gedaan omdat niet kontakt-makende 
meetmachines grofweg dezelfde manier van dataverwerking hebben. In bijlage C 
staat informatie over de onderzochte systemen. 

8.1.1. Kontakt-makende meetmachines. 

Onder kontakt-makende meetmachines worden die machines verstaan die met 
een taster, schijf of een ander gereedschap het werkstuk aanraken. De Zeiss 
meetmachine van TNO Produktcentrum is een kontakt-makende machine. 
Tevens staat er in de werkplaats een freesmachine die ook met een taster 
metingen kan uitvoeren. Kontakt-makende meetmachines zijn, vergeleken met 
niet kontakt-makende machines traag. Ook de mogelijke hoeveelheid meetpun
ten per tijdseenheid is lager. 
Bij een meting wordt de plaats van het middelpunt van de taster bepaald. De 
'intelligentie' van de meetmachine kan de tasterradius goed compenseren als 
een primitief geometrisch element wordt gemeten. Bij het meten van een 
vrijgevormd vlak is dit niet het geval. De freesmachine in de werkplaats beschikt 
niet over deze 'intelligente' software. 

8.1.2. Niet kontakt-makende meetmachines. 

Niet kontakt-makende meetmachines [Cabri, Glorie] zijn: 
* Laser digitizers 
* Akoestische 3D-digitizer 
* Fotogrammetrie 
* Moir~sensors, enz. 

Bij dit soort machines kunnen er per tijdsperiode veel meer punten gemeten 
worden dan bij een kontakt-makende meetmachine. De echte coordinaten van 
een punt op het werkstuk worden doorgegeven en niet, zoals bij een kontakt
makende, het middelpunt van de taster. De nauwkeurigheid is echter lager, 
hoewel de ontwikkelingen hieromtrent erg snel gaan. Bij niet kontakt-makende 
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meetmachines is er tevens sprake van ruis. Bij de verwerking van de data moet 
deze uitgefilterd worden. Als er sprake is van digitaliseren kunnen deze machi
nes een geweldige hoeveelheid punten vergaren in een korte tijd. 

8.2 Software voer dataverwerking. 

De software kan opgesplitst worden in twee richtingen; Software die digitali
seerdata verwerkt en software die gebruikt wordt bij het nameten van produk
ten. 

8.2.1. Digitaliseren. 

Bij het digitaliseren wordt een produkt geometrisch vastgelegd. De digitaliseer
machine levert meestal een puntenwolk. Deze puntenwolk kan door uitgebreide 
softwarepakketten worden omgewerkt tot vlakken en/of solids. Het omwerken 
van een puntenwolk tot een solid vergt veel tijd en inzicht van de CAD-gebrui
ker. Als er al een CAD-model van dit produkt aanwezig is kan dit CAD-model 
vergeleken worden met de puntenwolk of de daaruit voortkomende vlakken 
en/of solids. Na deze vergelijking kan in een grafiek of d.m.v. kleuren aangege
ven worden waar afwijkingen optreden en hoe groot die zijn. Deze softwarepak
ketten draaien meestal op een aparte pc. Belangrijk hierbij is dat deze software 
de formaten waarin het CAD-model en de puntenwolk wordt aangeleverd kan 
inlezen. 

8.2.2. Nameten. 

IICMM en Valisys zijn voorbeelden van softwarepakketten die gebruikt worden 
om produkten na te meten. Ook aile grote meetmachine-fabrikanten bieden zo'n 
pakket aan. Met deze pakketten kan een meetprogramma worden gemaakt, 
uitgaande van het 3D CAD-model. De manier van analyseren van de meetwaar
den verschilt daarentegen nogal. Sommige pakketten kunnen de meetwaarden 
inlezen waarna ze weer verschillend worden weergegeven. Het ene pakket geeft 
de gemeten en nominale coordinaten weer in een tabel, een ander pakket beeldt 
de elementen af op het scherm, enz. Andere pakketten hebben niet de mogelijk
heid om meetwaarden in te lezen. 
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9. Conclusia. 

Nu er ook een onderzoek is gedaan naar de meetsystemen die op de markt 
verkrijgbaar zijn kan ar ean oordeel worden gegeven over de plaats van het TNO 
systeem t.O.V. andere pakketten. Hiertoe is een grafiek opgesteld die enerzijds 
de functlonaliteit weergeeft als percentage van het beste wat op dit moment op 
de markt is (state of the art). Anderzijds geeft de grafiek de kosten weer die 
nodig zijn om de aangegeven positie te bereiken. De waarden in de grafiek zijn 
bedoeld als indicatie, hier is geen grondig marktonderzoek aan vooraf gegaan. 

1~ -------------------------------------------------- 100 

1~ -------------------------- 80 

- ----------------- .. ) 
------------- --------------- 40 

! ~_r:==:=.:;.:L.egenda==';:'::=:::'-
IE -- kosten 

16tXQ)..!:===peroentage==-= 

figuur 6. ·.·.-eergu··e "an de fUllctionnlileil "an hel TllO-s:'steem en de ]·:oslen die hier'oor 
nodig :ijn 

Stap 1: Het automatiseren van de Zeiss meetbank uitgaande van het 3D CAD
model. Hierbij wordt volstaan met het uitprinten van de meetgegevens. 
De kosten bestaan vooral uit de aanschaf van I/CMM en eventueel het 
makkelijker laten verlopen van de overdracht van programma's tussen 
CAD-station en Zeiss meetbank. De functionaleit t.O. v. andere program
ma's is vrij hoog. 

Stap 2: Stap 1 plus het analyseren van primitieve geometrische elementen 
(vlak, cirkel, cilnder, enz.) op het CAD-scherm. De kosten In deze 
behelzen vooral het schrijven van een programma voor het goed 
weergeven van de elementen vlak, kegel en cilinder en het weergeven 
van de elementen in andere kleuren en op andere lagen. De functlonali-
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Stap 3: Stap 2 plus het analyseren van vrijgevormde vlakken op het CAD
scherm. Als er voor stap 2 al een programma is geschreven zijn de 
kosten om dit programma aan te passen niet hoog. De functionaliteit 
echter is niet hoog meer t.o.v. andere systemen. 

Stap 4: Digitaliseren. Bij deze stap zijn geen kosten gegeven omdat hier totaal 
geen beeld van bestaat. Wei blijkt dat digitaliseren in deze configuratie 
een lage functionaliteit heeft t.O.V. andere pakketten. 

Tevens is er bekeken bij hoeveel projecten bij TNO Produktcentrum dit systeem 
gebruikt gaat worden. Voordeel (tijdwinst) treedt op bjj projecten die volledig 3D 
zijn gemodelleerd. Volgens een schatting is dit over 5 jaar 25%. Ruwweg de 
helft daarvan komt in aanmerking voor metingen. Het aandeel van vrijgevormde 
vlakken in deze metingen is laag. Ook is onduidelijk of er extra projecten 
binnengehaald kunnen worden met dit systeem. 
Daarom luidt de aanbeveling voor TNO Produktcentrum: 

Stap 1 en eventueel stap 2 verwezenlijken en hier ervaring mee opdoen. 
Tijdens deze leerperiode bekijken of het zinvol is om nog verdere aanpassin
gen aan het systeem te doen. 

Tevens blijkt dat digitaliseren in deze configuratie moeilijk realiseerbaar is, doch 
niet onmogelijk. Ais dit in de toekomst vaak voor gaat komen zal er afgeweken 
moeten worden van de bestaande koppeling. Andere technieken komen dan in 
beeld, zoals digitaliseren met de freesbank. Ook het eigenhandig programmeren 
van de meetbank met behulp van DMIS is een optie. 
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Bijlage A. 

In deze bijlage wordt in stappen beschreven wat de acties moeten zijn om een 
meetprogramma, gemaakt met I/CMM, uit te laten voeren door de Zeiss meet
bank. 

Stap 1: 
Het meetprogramma binnen I/CMM is gemaakt. Hiervan moet een DMIS-file 
gemaakt worden. Dit gaat d.m.v. het commando output (zie figuur 7). 
De extensie van deze DMIS-file 
moet out zijn. 

Stap 2: 
DMIS.out staat op het CAD-net
werk. Om deze file op het pc-net
werk te zetten wordt het program
ma Rapid Filer gebruikt. DMIS.out 
wordt nu nog in h:\schoufs\dmis 
gezet, maar hier kan een andere 
directory voor worden gekozen. In 
deze directory moet wei het pro
gramma zeisscom.bat staan. 

Stap 3: 
In DMIS.out moet gekeken worden 
of het nummer van de taster over
eenkomt met het nummer van de 
taster in de meetkop op de Zeiss. 
Zoniet dan moet deze veranderd 
worden. 

Stap 4: 
Deze stap vindt plaats op de pc in 
de meetkamer. Vanuit de directory 
waarin DMIS.out staat wordt zeis
scom aangeroepen. De volgende 
data-overdracht mag niet gestoord 

"''9 .. ,r __ •• 
.................... --_ .......••..• 

figuur 7. Interface --all I CIJII met hel commando 
'output' 

worden door eventuele netwerkberichten zodat eerst het commando castoff 
gegeven wordt. 

Stap 5: 
Vervolgens wordt op de Zeiss aangegeven dat er een file wordt overgezon
den. Dit gebeurt d.m.v. <adr. 639> optie 7. Hierna wordt DMIS.out overge
zonden van de pc naar de Zeiss computer en op de harde schijf gezet 
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(:L707,50). Hierbij moet de extensie out van de OM IS-file niet overgenomen 
worden. 

Stap 6: 
DMIS.out moet nu worden omgezet tot een CNC-file. Dit gaat m.b.v. <adr. 
796>. Hierin kunnen een aantal instellingen worden ingevuld. Deze moeten 
zijn: 

msi-CODE SETTINGS: 
DMJ:S INPUT FILE 
DMJ:S NOMINAL OUTPUT 
UMESS MEASURING RECORD 
LABELS and ERROR FILE 
DMIS ACTUAL OUTPUT 
UMESS CNC CONTROL DATA = 

DME CONDITIONS: 
PROBE CHANGE : NO 
LABEL CONVENTION = 3 

:L707,50 
:L707,50 
:L707,50 
:L707,50 
:L707,50 
:L707,50 

MAXrMUM POSITIONAL VELOCITY [MM/S] = 150.000 
GENERATE INTERMED~TE POSITION BEFORE PROBING YES 
UMESS MEASURING HEAD STANDARD 
FEATURE NAMES IN UMESS RECORD : YES 
RESER CONDITION with DATSET/MCS = W-POS 
W-POSITION AFTER EVERY COORDINATE SYSTEM TRANSFORMATION = YES 
SET UMESS ADDRESS COUNTER EVERY 10 ADDRESSES 

DMIS OUTPUT AND COMMUNICATION TO HOST: 
CREATE DMIS OUTPUT FILE : YES 
NOMINAL FEATURES AND TOLERANCES IN DMIS OUTPUT YES 
SEND UMESS MEASURING RECORD : YES 
SEND DMIS OUTPUT FILE : YES 

Stap 7: 
Na het commando 'process OMIS' (F7) wordt OMIS.out omgezet in een CNC
file. 

Stap 8: 
OMIS.out is nu omgezet, dus kan worden teruggesprongen naar Urness (F8). 

Stap 9: 
Als er binnen IICMM voor gekozen is om het nulpunt te verschuiven of te 
roteren, wordt dit niet goed omgezet naar CNC-besturingsdata. Oaarom moet 
deze CNC-file aangepast worden. Eerst moet dan het CNC-programma geaktua
liseerd worden (edit functie 8). Vervolgens moet na een verschuiving, die wei in 
de eNC-file staat, het commando w-Iage ingevoerd. Oit commando heeft adres
sief nummer 12. 

Stap 10: 
Nadat de CNC-file is aangepast moet het produkt worden uitgericht en wei op 
dezelfde manier als op het CAO-scherm is gebeurt. Hiervoor is de nodige meet
kennis nodig. Als het produkt is uitgericht wordt de CNC-file aangeroepen. 
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Stap 11: 
Na de meting wordt DMIS.A automatisch naar het pc netwerk gestuurd. Hierna 
kan het weer op het CAD-netwerk worden gezet m.b.v. Rapid Filer. Tevens 
wordt er een meetstaat van de Zeiss meetbank naar het pc netwerk gestuurd. 
Hierin staan ook waarden die betrekking hebben op de spreiding van een 
meting. Deze meetstaat krijgt altijd dezelfde naam ( datacom ). Daarom is het 
nodig om deze staat te vernoemen naar de DMIS-file met extensie mr (measu
ring record). 

• 
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Bijlage B. 

In deze bijlage staan achtereenvolgens DMIS.out, DMIS.A, CNC-stuurdata en een 
meetstaat. 

DMIS.out: 

DMISMN/'TEST 14/12' 
V ( 1 ) =VFORM/ ALL 
DISPLY/PRINT,DMIS,V(1),STOR,DMIS 
FILNAM/'TEST-OUT' 
UNITS/MM,ANGDEC,TEMPF 
S{Pl)=SNSDEF/PROBE,FIXED,POL,O.OOOo,o.oOOO,o.ooOO,O.oo00,-
1.0000,76.0000,8.0000 
SNSLCT/S (PI) 
FEDRAT/POSVEL,MPM,10000.0000 
GOTO/ 0.0000,15.3451,150.0000 
GOTO/ 5.8461,7.3451,150.0000 
F{PLN8)=FEAT/PLANE,CART,5.8461,7.3451,89.9000,0.0000,-
0.0000,1.0000 
SNSET/APPRCH,4.0000 
SNSET/RETRCT,4.0000 
SNSET/SEARCH,4.0000 
WKPLAN/ZXPLAN 
MEAS/PLANE,F(PLN8),4 
FEDRAT/MESVEL,MPM,10000.0000 
PTMEAS/CART,5.8461,7.3451,89.9000,0.0000,0.0000,1.0000 
PTMEAS/CART,33.1277,7.6448,89.9000,0.0000,0.0000,1.0000 
PTMEAS/CART,34.0271,32.8279,89.9000,0.0000,0.0000,1.0000 
PTMEAS/CART,11.2424,33.4275,89.9000,0.0000,0.0000,1.0000 
ENDMES 
OUTPUT / FA (PLN8 ) 
GOTO/ 11.2424,41.4275,94.2000 
DATDEF/FA(PLN8),DAT(A) 
GOTO/ 11.2424,41.4275,98.9000 
GOTO/ 11.2424,-4.3000,98.9000 
GOTO/ 5.0000,-4.3000,98.9000 
F(LN7)=FEAT/LINE,BND,CART,0.0000,0.0000,89.9000,40.6000,-
0.0000,89.9000,0.0000,-1.0000,0.0000 
WKPLAN/XYPLAN 
MEAS/LINE,F(LN7),5 
PTMEAS/CART,5.0000,0.0000,79.9000,0.0000,-1.0000,0.0000 
PTMEAS/CART,12.6500,0.0000,79.9000,0.0000,-1.0000,0.000° 
PTMEAS/CART,20.3000,0.0000,79.9000,0.0000,-1.0000,0.0000 
PTMEAS/CART,27.9500,0.0000,79.9000,0.0000,-1.0000,0.0000 
PTMEAS/CART,35.6000,0.OOOO,79.9000,0.0000,-1.0000,0.0000 
ENDMES 
OUTPUT / FA (LN7) 
GOTO/ 35.6000,-4.3000,98.9000 
DATDEF/FA(LN7),DAT(B) 
GOTO/ 44.9000,-4.3000,98.9000 
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GOTO/ 44.9000,5.0000,98.9000 
F(LN8)=FEAT/LINE,BND,CART,40.6000,0.0000,89.9000,40.6000,-
45.5000,89.9000,1.0000,0.0000,0.0000 
MEAS/LlNE,F(LN8),5 
PTMEAS/CART,40.6000,5.0000,79.9000,1.0000,O.0000,0.0000 
PTMEAS/CART,40.6000,13.8750,79.9000,1.0000,0.OOOO,0.0000 
PTMEAS/CART,40.6000,22.7500,79.9000,1.0000,O.0000,0.0000 
PTMEAS/CART,40.6000,31.6250,79.9000,1.0000,O.0000,0.0000 
PTMEAS/CART,40.6000,40.5000,79.9000,1.0000,O.0000,O.0000 
ENDMES 
OUTPUT / FA (LN8 ) 
GOTO/ 44.9000,40.5000,98.9000 
DATDEF/FA(LN8),DAT(C) 
D(DO a)=DATSET/DAT(A),ZDIR,ZORIG 
D(DO-b)=ROTATE/ZAXIS,DAT(B),XDIR 
D (DO-c) =TRANS/YORIG, DAT (B) 
D(DO)=TRANS/XORIG,DAT(C} 
GOTO/ 4.3000,7.4960,9.0000 
F(PLN9) =FEAT/PLANE,CART, 0.0000,7.4960,-7.9043, 1.0000,-
0.0000,0.0000 
MEAS/PLANE,F(PLN9),4 
PTMEAS/CART,O.0000,7.4960,-7.9043,l.0000,0.0000,0.0000 
PTMEAS/CART,0.0000,36.1766,-7.0352,1.0000,O.0000,O.0000 
PTMEAS/CART,0.OOOO,10.5379,-16.8127,1.0000,O.0000,O.0000 
PTMEAS/CART,0.OOOO,33.1347,-15.7263,1.0000,0.0000,0.0000 
ENDMES 
OUTPUT / FA ( PLN9 ) 
GOTO/ 4.3000,33.1347,-7.7263 
GOTO/ 4.3000,33.1347,60.1000 
GOTO/ -40.6000,0.0000,60.1000 
ENDFIL 
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DMIS.A: 

FILNAM/'TEST 14/12' 
DISPLY/PRINT;DMIS,V(1),STOR,DMIS 
UNITS/MM,ANGDEC,TEMPF 
F(PLN8) =FEAT/PLANE, CART, 5.8461, 7.3451, 89.9000,0.0000,0.000 0,-
1.0000 
FA(PLN8)=FEAT/PLANE,CART, 5.8461, 7.3451, 89.7900,0.000784,-
0.000466,1.000000 
DATDEF/FA(PLN8),DAT(A) 
F(LN7)=FEAT/LINE,BND,CART,0.0000, 0.0000,89.9000,40.6000 ,-
0.0000,89.9000,0.0000,-1.0000,0.0000 
FA(LN7)=FEAT/LINE,BND,CART,0.0000,-0.0718,79.8993,40.6000,-
0.0290,79.8994/ 0.000000,-1.000000, 0.000000 
DATDEF/FA(LN7),DAT(B) 
F(LNB)=FEAT/LINE,BND,CART,40.6000,0.0000,B9.9000,40.6000,-
45.5000,89.9000,1.0000,0.0000,0.0000 
FA{LN8)=FEAT/LINE,BND,CART,40.4038,0.0000,79.B996,40.5299,-
45.5000,79.8990, 1.000000, 0.000000, 0.000000 
DATDEF/FA(LN8),DAT(C) 
D(DO a)=DATSET/DAT{A),ZDIR,ZORIG 
D(DO-b)=ROTATE/ZAXIS,DAT(B),XDIR 
D(DO-C) =TRANS/YORIG, DAT (B) 
D(DO)=TRANS/XORIG, DAT (C) 
F(PLN9)=FEAT/PLANE,CART,O.0000,7.4960,-7.9043,1.0000,O.0000,-
0.0000 
FA(PLN9)=FEAT/PLANE,CART,-0.0435,7.4960,-7.9043,0.999986,
-0.0050BO,-0.001315 
ENDFIL 

CNC-stuurdata: 

PO TEST 14/12 
8 6157 '0' 4 a 
14 a 1 a 2 
8 61637 111 
14DATACOMASC:L707,50 11000 

827TEST 14/12 
14 -
14 
14 
8 61103 
8 6157 a 4.0000 0.0000 
14 0 a 0.0000 1.0000 
1 1 0 0.0000 15.3451 
1 1 a 5.8461 7.3451 
8 61357 4.0000 4.0000 
7 FA(PLNS) 
8110 
1 0 1 0 5.B461 7.3451 
1 1 20 5.8461 7.3451 
1 a 1 0 5.8461 7.3451 
1 0 1 0 33.1277 7.6448 
1 1 20 33.1277 7.6448 
1 0 1 0 33.1277 7.6448 
1 0 1 a 34.0271 32.8279 
1 1 20 34.0271 32.8279 
1 0 1 a 34.0271 32.8279 

O.OOOOADR-PROG 57 
o FOLGEZEILE 

ADR-PROG 637 
FOLGEZEILE 
PROTOKOLL 
FOLGEZEILE 
FOLGEZEILE 
FOLGEZEILE 
ADR-13ROG 103 

0.0000 ADR-PROG 57 
0.0000 FOLGEZEILE 
150.0000Z-POS 
150.0000Z-POS 

ADR-PROG 357 
TEXT: FA (13LMB) 
FLAECHE 

97.9000 Z-POS 
93.9000 ANTASTUNG W+ 
97.9000 Z-POS 
97.9000 Z-POS 
93.9000 ANTASTUNG W+ 
97.9000 Z-POS 
97.9000 Z-POS 
93.9000 ANTASTUNG W+ 
97.9000 Z-POS 

1 

2 
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1 o 1 0 11.2424 33.4275 97.9000 z-pos 
1 1 20 11.2424 33.4275 93.9000 ANTASTUNG W+ 
1 o 1 0 11.2424 33.4275 97.9000 Z-POS 
8 67 0 0 0 N-P FERTIG 
1 1 0 11. 2424 41. 4275 94.2000 Z-POS 
1 1 0 11.2424 41. 4275 98.9000 Z-POS 
1 1 0 11.2424 -4.3000 98.9000 Z-POS 
1 1 0 5.0000 -4.3000 98.9000 Z-POS 
7 FA(LN7) TEXT:FA(LN7) 
8 24 0 GERADE 3 
1 o 1 0 5.0000 -8.0000 79.9000 Z-POS 
1 1 20 5.0000 -4.0000 79.9000 ANTASTUNG w+ 
1 0 1 0 5.0000 -8.0000 79.9000 Z-POS 
1 0 1 0 12.6500 -8.0000 79.9000 Z-POS 
1 1 20 12.6500 -4.0000 79.9000 ANTASTUNG w+ 
1 0 1 0 12.6500 -8.0000 79.9000 Z-POS 
1 0 1 0 20.3000 -8.0000 79.9000 Z-POS 
1 1 20 20.3000 -4.0000 79.9000 ANTASTUNG w+ 
1 0 1 0 20.3000 -8.0000 79.9000 Z-POS 
1 0 1 0 27.9500 -8.0000 79.9000 Z-POS 
1 1 20 27.9500 -4.0000 79.9000 ANTASTUNG W+ 
1 0 1 0 27.9500 -8.0000 79.9000 Z-POS 
1 0 1 0 35.6000 -8.0000 79.9000 Z-POS 
1 1 20 35.6000 -4.0000 79.9000 ANTASTUNG W+ 
1 o 1 0 35.6000 -8.0000 79.9000 Z-POS 
8 67 0 0 N-P FERTIG 
1 1 0 35.6000 -4.3000 98.9000 Z-POS 
1 1 0 44.9000 -4.3000 98.9000 Z-POS 
1 1 0 44.9000 5.0000 98.9000 Z-POS 
7 FA(LN8) TEXT:FA(LN8) 
8 24 0 GERADE 4 
1 0 1 0 48.6000 5.0000 79.9000 Z-POS 
1 1 20 44.6000 5.0000 79.9000 ANTASTUNG W+ 
1 0 1 0 48.6000 5.0000 79.9000 Z-POS 
1 0 1 0 48.6000 13.8750 79.9000 Z-POS 
1 1 20 44.6000 13.8750 79.9000 ANTASTUNG w+ 
1 0 1 0 48.6000 13.8750 79.9000 Z-POS 
1 0 1 0 48.6000 22.7500 79.9000 Z-POS 
1 1 20 44.6000 22.7500 79.9000 ANTASTUNG W+ 
1 0 1 0 48.6000 22.7500 79.9000 Z-POS 
1 0 1 0 48.6000 31. 6250 79.9000 Z-POS 
1 1 20 44.6000 31.6250 79.9000 ANTASTUNG w+ 
1 0 1 0 48.6000 31. 6250 79.9000 Z-I?OS 
1 0 1 0 48.6000 40.5000 79.9000 Z-I?OS 
1 1 20 44.6000 40.5000 79.9000 ANTASTUNG W+ 
1 o 1 0 48.6000 40.5000 79.9000 Z-POS 
8 67 0 0 N-P FERTIG 
1 1 0 44.9000 40.5000 98.9000 Z-POS 
8 452 2 RUECKRUF ADR2 5 
8 20 RAUM 6 
8 452 2 RUECKRUF ADR2 7 
8 61 49 Z(O)*l ADR-PROG 49 8 
8 1 NULLPUNKT 9 
12 W-LAGE 
8 61 29 10 ADR-PROG 29 
8 453 2 RUECKRUF ADR3 10 
860 0 EBENE 11 
12 W-LAGE 
8 453 2 RUECKRUF ADR3 12 
8 61 49 Y(0)*1 ADR-PROG 49 13 
8 1 NULLPUNKT 14 
8 454 2 RUECKRUF ADR4 15 
8 61 49 X(0)*1 ADR-PROG 49 16 
8 1 NULLPUNKT 17 
12 W-LAGE 
1 1 0 4.3000 7.4960 9.0000 Z-POS 
7 FA(PLN9) TEXT: FA (PLN9) 
8 11 0 FLAECHE 18 
1 o 1 0 8.0000 7.4960 -7.9043 Z-POS 
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1 1 20 4.0000 7.4960 -7.9043 ANTASTUNG w+ 
1 0 1 0 8.0000 7.4960 -7.9043 Z-POS 
1 a 1 0 S.OOOO 36.1766 -7.0352 Z-POS 
1 1 20 4.0000 36.1766 -7.0352 ANTASTUNG w+ 
1 a 1 0 S.OOOO 36.1766 -7.0352 Z-POS 
1 0 1 0 8.0000 10.5379 -16.8127 Z-POS 
1 1 20 4.0000 10.5379 -16.8127 ANTASTUNG w+ 
1 a 1 0 8.0000 10.5379 -16.8121 Z-POS 
1 0 1 0 8.0000 33.1347 -15.7263 Z-POS 
1 1 20 4.0000 33.1347 -15.7263 ANTASTUNG w+ 
1 o 1 a 8.0000 33.1347 -15.7263 Z-POS 
8 67 0 0 a N-P FERTIG 
1 1 0 4.3000 33.1347 -7.7263 Z-POS 
1 1 o 4.3000 33.1347 60.1000 Z-POS 
1 1 0-40.6000 0.0000 60.1000 Z-POS 
8 61637 040 ADR-PROG 637 
8 61797 o 7.0000 7.0000 0.0000 ADR-PROG 797 19 
14 test .A:L707,50125 FOLGEZEILE 
14 test-' -.N: L 707,50 FOLGEZEILE 
14 DATACOMASC:L707,50 FOLGEZEILE 

, 8 61639 11DATACOMASC:L707,50 ADR-PROG 639 
14 datacom FOLGEZEILE 
8 61639 11test .A:L707,50 ADR-PROG 639 
14 test--.A FOLGEZEILE 
10 ENDE DER LISTE 
TEST_14/12=END 
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Meetstaat: 

=========================================================================== 

========== 
ZEICHNUNGS NR 

PRUEFER 
R. Schoufs 

MESSPROTOKOLL ZEISS UMESS 

AUFTRAGS NR 

DATUM 
16.12.94 

I LIEFERANT/KUNDE 
I 

TEIL-NR 
3 

CNC-ABLAUF 

ARBEITSGANG 

========================================================================== 
ADRIRKF I AUFGABEI BEZ ISYI ISTMASSI NENNMASSI O.TOL I U.TOL I ABW UEB 
================================================================================ 
FA (PLN8 ) 

2 FLAECHE Z 90.0020 
X/Z W1 -0.0449 
Y/Z W2 -0.0267 

4P S/MIN/MAX 0.0024 (4) -0.0013 (3) 0.0013 
FA(LN7) 

3 GERADE y -0.0718 
Z 79.8993 

y/x W1 0.1422 
z/x W2 0.0001 

5P S/MIN/MAX 0.0517 (3) 0.0046 (2) 0.0569 
FA(LN8) 

4 GERADE Z 79.8996 
X 40.4038 

z/y W1 -0.0008 
X/Y W2 0.1589 

5P S/MIN/MAX 0.0088 (5) 0.0005 (2) 0.0127 

5 2* FLAECHE Z 90.0020 
x/z W1 -0.0449 
Y/Z W2 -0.0267 

6 DREHEN RAUM W 1. 4048 

7 2 ! FLAECHE Z 90.0019 
x/z W1 -0.0000 
y/z W2 0.0000 

Z(O)*l 
8 ERG. Z 90.0019 

9 NULL-P Z 90.0019 

10 3 ! GERADE Y -0.0347 
Z -10.1025 

y/x W1 -0.3900 
Z/X W2 -0.0449 

11 DREHEN EBENE W 0.3900 UM RAUM-ACHSE Z 

12 3 ! GERADE Y -0.0347 
Z -10.1025 

y/x W1 0.0000 
z/x W2 -0.0449 

Y(0}*1 
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13 ERG. Y -0.0347 

14 NULL-I? Y -0.0347 

15 4! GERADE Z -10.1340 
X 40.4665 

z/y WI -0.0276 
X/Y W2 0.3011 

X(O)*l 
16 ERG. X 40.4665 

17 NULL-P X 4Q.4665 
FA(PLN9) 

18 FLAECHE X 0.0158 
y/x W1 -0.2911 
z/x W2 -0.0753 

4P S/MIN/MAX 0.0041 (4) -0.0023 (3) 0.0022 
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Firmanaam: DELCAM 
Bezoekadres: 
Postadres: 
Telefoon: (++ 44) 21 766 5544 
Fax: (++ 44) 21 766 5511 
E-Mail: 

Achtergrond firma: onbekend 

Omzett:.:i.nq : 

Naam. pakket: D.:i.qicam. 

Kan CAD-Data omzetten naar meetbanen: nee 
Kan meetdata omzetten naar CAD-Data: nee 

Schermweergave: Punten (scanned data) 

Data ovardracht: 
Data import standaarden: IGES, VDAFS, DXF 
Data export standaarden: IGES, VDAFS, DXF 

Weergave: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: nee 
Vrijgevormde vlakken: nee 

:Meten: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: nee 
Vrijgevormde vlakken: nee 

Kan het pakket digitaliseren: nee 

TNO Produktcentrum 
Instituut voor produktontwikkeling 

Afdeling Produktvervaardiging 

Opmarking: Het pakket kan een al eerder verkregen puntenwolk bewerken ( vergroten, 
uitrekken, om een kromming leggen enz. ) en He banen genereren. 
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Firmanaam: Carl Zeiss 
Bezoekadres: 
Postadres: 
Telfoon: 
Fax: 
E-Mail: 

Naaa pakket: H0108 

Achterqrond firma: leverancier meetinstrumenten 

Om:zett.i.n.q: 
Kan CAD-Data omzetten naar meetbanen: ja 
Kan meetdata omzetten naar CAD-Data: ja 

Schermweergave: curves 
surfaces 

Interne wiskundiqe representatie: NURBS 

Data overdracht: 
Data import standaarden: VDAFS, mogelijk IGES 
Data export standaarden: VDAFS, mogelijk IGES 

W_rqave: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: ja, allebei 
Vrijgevormde oppervlakken: ja 

Katen: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: nee, maar UMESS wel 
Vrijgevormde opppervlakken: ja 

Kan het pakket digitaliseren? ja 

TNO Produktcentrum 
InstitUut voor produktontwlkkeling 

Afdeling Produktvervaardiging 
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Naam palc:ket: Seanpa.k:, GeopaJe: 

Firmanaam: MITUTOYO Nederland B.V. 
Bezoekadres: Landjuweel 35, 3905 P.E. Veenendaal 
Postadres: Postbus 550, 3900 A.N. Veenendaal 
Telefoon: 06365-34911 
Fax: 08385-16568 
E-Mail: 

Achterqrond firma: leverancier meetinstrumenten 

Omzett:.:i.nq: 
Ran CAD-data omzetten naar meetbanen: ja 
Ran meetdata omzetten naar CAD-data: ja 

schermweerqave: curves 

Data ove.rd.raeht: 
Data import standaarden: VDAFS, ISO, EIA, enz. 
Data export standaarden: VDAFS, ISO, EIA, enz. 

W_rqave: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: ja, allebei 
Vrijgevormde vlakken: ja 

Meten: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: ja, allebei 
Vrijgevormde vlakken: ja 

Ran het pakket digitaliseren: ja 

TNO Produktcentrum 
Instituut voor produktontwikkeling 

Afdeling Produktvervaardiging 

Opmazkinq: het pakket is gebruiksvriendelijk, maar het kan qeen surfaces weergeven, 
daar is weer een ander pakket voor nodig, welk is niet bekend. 
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CAD-CAM/CMM: Haalbaarheid en implementatie Afdeling Produktvervaardiging 

Na.am. pakket: 'rraoecut 

Firmanaam: Renishaw, leverancier: VIBA NY 
Bezoekadres: Bleiswijkseweg 41 
Fostadres: 2712 FB Zoetermeer 
Telefoon: 079-418881 
Fax: 079-418031 
E-Mail: 

Achtergrond firma: leverancier meetinstrumenten 

omzettinq: 
Kan CAD-Data omzetten naar meetbanen: nee 
Kan meetdata omzetten naar CAD-Data: ja 

schermweergave: curves 

Data overdracht: 
Data import standaarden: DXF, VDA 
Data export standaarden: DXF, VDA 

Weergave: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: allebei 
Vrijgevormde oppperviakken: ja 

K.ten: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: nee 
Vrijgevormde oppervlakken: nee 

Kan het pakket digitaliseren: Het pakket kan alleen de gescande banen weergeven 
dmv. curves. 

Opmerking: Dit softwarepakket is onderdeel van de Retroscanpakketten en het 
Cyclonepakket 
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CAD·CAM/CMM: Haalbaarheid en implementatie Afdeling Produktvervaardiging 

Renishaw levert verschillende systemen om produkten te digitaliseren. 
Zo is er het pakket Retroscan: 

Dit pakket bestaat uit een Renishaw meettaster die aan een meetbank of een CNC
freesmachine gekoppeld kan worden; een processor die de besturing van de 
meetbank of CNC-freesmachine aanpast aan de nieuwe situatie; het softwarepakket 
Tracecut die de meetbanen kan schalen, spiegelen, roteren, transleren, inversie, 
curve fitting, data combineren en NC-regels aanmaken voer CNe-machines. Uitvoer 
is in DXF of VDA formaat. 

Retroscan 2000: 
Is een snellere versie van Retroscan. Kan ook continu een scanbaan aftasten. 
Uitvoer in DXF en VDA formaat. 

Cyclone: 
Een kompleet scanapparaat dat een snelheid kan bereiken van 1000 punt en per 
seconde en 7 meter per minuut. Bevat ook het softwarepakket Tracecut, wat 
hierboven beschreven is. 
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CAD-CAM/CMM: Haalbaarheid en implementatie Afdeling Produktvervaardiging 

Naaa pakket: Qu:i..ndos Gaurf 

Firmanaam: Leitz Messtechnik GmbH 
Bezoekadres: 
Postadres: Postfach 2060 W-6330 Wetzlar 1 
Telefoon: (++ ++) 06441 207-0 
Fax: (++ ++) 06441 207 122 
E-Mail: 

Achtergrond firma: leverancier meetinstrumenten 

Omzetti.ng: 
Kan CAD-Data omzetten naar meetbanen: ja 
Kan meetdata omzetten naar CAD-Data: ja 

Schezmweergave: 
surfaces 

Data overdracht: 
Data import standaarden: VDAFS 
Data export standaarden: VDAFS 

Weergave: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: ja, allebei 
Vrijgevormde vlakken: ja 

Meten: 
Geometrische elementen, 2D of 3D: ja, allebei 
Vrijqevormde vlakken: ja 

Kan het pakket digitaliseren? ja 

Opmerking: Ondanks dat het pakket van een andere meetbankfabrikant is kan het 
zonder noemenswaardige wijzigingen aan de bestaande Zeiss-apparatuur worden 
aangesloten. 
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OoQerwere 
TNO ProduktCf.:lntrum is momenteel bezig met het opzetten van enke'. fabrikagelijnen 
om direot vancii asn 3D-CAD model via een CAM·module la koman tot een proefmodel. 
HiertAJ bestaat de behoefte om dit proefmodel ns fabricage ta vergelijken met zijn 3D
CAD model. Om d~t te realiseren moet er een koppeling worden gerealiseerd tussen de 
3D··meetmach:ne en het CAD-station. De resultaten van de metingen moeten op het 
CAD-systeem zidltbaar zijn. 

Opdrecbt 
- Onderzoek de versohillende meetsystemen en de software walke beschikbaar 

- . . zijA 0Ill-deae ~~"jking.ult. t.e kunnen voer:ellr- -. -..... ... ' _.- .. •. . .: 
- Breng, uitgaande van de aanwezlge hard· en software blnnen TNO 

Produktcentrum, &en koppellng tot stand. 
~ Beschrijf de mogelijkheden van de aangebraohte koppeling. 
- Zoe ... oplossingen veor eventuele problemen die de aangebrachte koppeling 

met zloh meebrengt. 

Prof.dr.ir. A.C.H. van dar Wolf 

Veml.; etc; 
139 de aecretaresse verkrlJgbaar. 
1. Richtlijnen afstuderen bij de onderwijsgroep flProduktiemiddelen" 
2. ·Wat moet wasr en hoe in het verslag?- door drs. P. Westendorp. 
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