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Voorwoord 

Deze onderzoeksopdracht speelt zich af tussen de drie richtingen van de fakulteit werktuig
bouwkunde, namelijk ontwerpen, produktie en kontrole. De opdracht is geen rekenopdracht 
geweest, integendeel. Het is een haalbaarheidsstudie geweest, een orienterend onderzoek, van 
240 uur groot (hoewel dit ruim verdubbeld is). Dit brengt met zich mee dat veel informatie 
mondeling moest worden vergaard. Hiervoor wi! in het bijzonder twee mensen bedanken: Dr. 
Ir. I.A. Soons, die erg veel aandacht aan de begeleiding heeft gespendeerd, en Dr. Ir. F.L.M. 
Delbressine, die heel veel kennis heeft vrijgegeven. 

Verder is het de moeite waard om de leuke stemming in het besturingslab te vermelden. Het 
was een leuke tijd. 

I 



Opdrachtsomschrijving 

student 
identiteitsnummer 
leerstoel 
begeleiders 
periode 

: G. W. Sars. 
: 372871. 
: Precision Engineering. verkorte opleiding. 
: Dr. Ir. J.A. Soons , Dr. Ir. F.L.M. Delbressine. 
: april I juli 1994. 

Achtergrond: 
Bij de sektie WP A wordt onder andere het zogenaamde IDM-pakket ontwikkeld, wat staat 
voor Integration of Design and Manufacturing. Een nieuwe ontwerpfilosofie vorrnt de basis 
van dit pakket. Hierbij gaat men er van uit dat elke ontwerpstap later een of meerdere 
bewerkingsstappen (of een deel van een bewerkingstap) oplevert. Elke ontwerpstap kontroleert 
men op fabriceerbaarheid. Hierdoor is er zekerheid dat het uiteindelijke produkt maakbaar is. 

Alle data die hierbij ontstaat wordt chronologisch in de zogenaamde design tree opgeslagen. 
Na optimalisatie ontstaat hieruit een bewerkingsvolgorde die anders kan zijn dan de 
ontwerpvolgorde. Deze bewerkingsvolgorde slaat men op in de Manufacturing Tree. 
Onderdeel hiervan zijn de NC-banen en NC-kodes voor de bewerkingsmachine. Hierrnee kan 
het produkt nu direkt geproduceerd worden. 

Opdracht: 
Na de fabrikage wordt gekontroleerd of het produkt aan zijn specifikaties voldoet. Men wil 
deze inspektie automatiseren binnen het IDM pakket. Hierbij is de denkwijze dat niet van het 
uiteindelijke eindprodukt uitgegaan kan worden, maar van de ontwerpstappen naar het 
eindprodukt. Bij dit dynamische proces kunnen nieuwe stappen de oude stappen weer 
belnvloeden (bv. doordat een referentievlak gedeeltelijk wordt verwijderd). De opdracht is om 
een orienterende studie te verrichten naar de mogelijkheid binnen de filosofie van IDM 
een werkstuk-inspektie programma te implementeren. Dit bestaat uit de volgende 
deelopdrachten: 

• Een korte literatuurstudie over CAl (computer aided inspection) -systemen en 
automatisering van de werkvoorbereiding. 

• Inventarisatie van de gegevens welke nodig zijn voor het genereren van een 
meetprograrnma. Dit omvat: 

A. Identifikatie van de funktionele maten die gemeten moeten worden. 
B. Zijn deze gegevens beschikbaar binnen IDM en in welke vorm. 

• Onderdeel hiervan is de handmatige uitwerking van een werkvoorbereiding van een 
proefprodukt, incluis inspekties, overeenkomstig de IDM filosofie. 

• Ben 'boUen-pijlen' schema moet opgezet worden, waarin de opzet van het inspektie proces 
binnen het IDM systeem wordt uitgewerkt. 

Deze orienterende studie is de inventarisatie van aandachtspunten die in nieuwe opdrachten 
verder uitgewerkt kunnen worden. 
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lINTRODUKTIE 

Tegenwoordig wordt gestreefd naar hoge snelheid en nauwkeurigheid in het ontwerp- en pro
duktieproces. Men streeft naar een zo hoog mogelijke integratie van alle stappen. Denk hierbij 
aan het ontwerpen van een produkt, het bepalen van de bewerkingsmachines, het bepalen van 
de bewerkingsprocessen, het bepalen van de opspanningen en het kontroleren van het produkt. 

Het ideaalbeeld is dat met een handeling alle stappen automatisch worden doorlopen, een ul
tiem doorgevoerde CAD/CAM koppeling. Op dit moment wordt door de richting 
'Automatisering van de produktie' , van de Technische Universiteit Eindhoven gewerkt aan een 
pakket wat aBe taken in het ontwerp- en produktieproces zo ver mogelijk integreert. Dit pak
ket wordt IDM genoemd, wat staat voor Integration of Design and Manufacturing. In deze 
ontwerpfilosofie is elke ontwerpstap gekoppeld aan een produktiestap. Ter verduidelijking, el
ke ontwerpstap komt overeen met het verwijderen van materiaal uit het uitgangsprodukt. De 
stap wordt gekontroleerd op fabriceerbaarheid. Bij elke ontwerpstap die het systeem aksep
teerd, kan het systeem dus een werkvoorbereiding maken. Door voortdurende kontrole bij een 
nieuwe ontwerpstap van die ontwerpstap en alle(!) voorgaande wordt de fabriceerbaarheid ge
garandeerd. AIle gegevens van de ontwerpstappen worden opgeslagen in een groot bestand, de 
zogenaamde 'Design Tree' . Hierin staan onder meer de ontwerpgegevens gegeven, welke be
werkingsmachines gebruikt worden, welke bewerkingsprocessen en welke opspanningen. Het 
IDM pakket wordt meer gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 2. 

De koppeling tussen ontwerp en produktie is hiermee al heel ver gevorderd. Er is echter for
meel nog geen koppeling met de inspektie van het werkstuk. Dit is wei een fase in het produk
tieproces, en men wil dit gaan implementeren. De stageopdracht is een orienterend onderzoek 
naar de mogelijkheden werkstukinspektie te integreren in de IDM filosofie. Het onderzoek 
richt zich in eerste instantie op de vervaardiging van een inspektieprogramma. 

Belangrijk hierbij is hoe het inspektieproces geautomatiseerd kan worden. Na enige overwe
gingen is gekozen voor de taal DMIS. Dit is een programmeertaal die speciaal is ontwikkeld 
voor het aansturen van een meetmachine. Binnen die taal kunnen een aantal standaard geome
trische vormen gedefinieerd worden, en alle standaard toleranties. De programmeertaal stuurt 
dan zelf de meetmachine aan die aile benodigde punten meet en de meetresultaten kan evalue
ren. Deze evaluatie kan de taallater weer aan de gebruiker presenteren. Het doel is dat de 
meetbaarheid (de equivalent van de fabriceerbaarheid) gegarandeerd wordt voor het produkt 
tijdens het gehele ontwerpproces. Dit gebeurd door na elke stap te kontroleren of voor die stap 
een meetprogramma aan is te maken. 

Er is voor deze taal gekozen omdat DMIS beschrijft wat een meetmachine aan informatie no
dig heeft om een werkstuk te inspekteren. Deze informatie moet op de een of andere wijze uit 
IDM worden gedestilleerd. Het meetprogramma moet opgebouwd worden met de ontwerp
stappen uit IDM. Hier doet zich een probleem voor. Een werkvoorbereiding is op te bouwen, 
sterker moet opgebouwd worden, vanuit een uitgangsmateriaal, stapsgewijs per bewerking tot 
het eindprodukt. Een meetprogramma gaat echter uit van het eindprodukt dat op de meetma
chine ligt. Er moet dus een meetprogramma (voor een eindprodukt) opgesteld worden, voor 
dat dit eindprodukt er is. Hier moet erg goed geanalyseerd worden, of de gegenereerde gege
vens bij het ontwerpen, voldoende informatie bieden. Een extra probleem hierbij is dat het IDM 
pakket volop in ontwikkeling is. De ideeen bestaan over hoe het pakket moet werken, maar 
zijn nog niet allemaal operationeel. Het is niet mogelijk om 'achter de computer' te zien welke 
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gegevens worden aangemaakt. Om toch achter de gegevens te komen is gekozen voor de vol
gende procedure: 

een tekening van een karakteristiek werkstuk wordt als uitgangspunt genomen. Handmatig 
wordt dit testobjekt ontworpen overeenkomstig de IDM filosofie. Het betreffende gegevensbe
stand wordt hierbij ook handmatig opgebouwd. Daamaast wordt met behulp van deze gege
vens handmatig een DMIS programma aangemaakt. Hier vindt dus de kontrole plaats of 
DMIS gekoppeld kan worden aan het IDM pakket. De uitwerking hiervan staat in bijlage 1. 

De basisvraag was of het mogelijk was de inspektie in te bouwen in het geheeL Zoals blijkt is 
dit mogelijk en wordt in dit verslag al dieper ingegaan op de vraag hoe dit uitgewerkt kan 
worden. De belangrijkste konklusie is dan echter al gemaakt. Het is mogelijk! 
Hoe de inspektie ingebouwd moet worden wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Hier wordt de op
bouw van het IDM pakket behandeld, en aangegeven waar nieuwe komponenten moeten wor
den ontworpen. 

Tijdens de uitvoering van de opdracht is ook de funktionaliteit van maten ter diskussie geteld. 
Vanuit de IDM filosofie wordt op alle maten een (standaard)tolerantie geplaatst. De ontwerper 
heeft mogelijkbeden om deze toleranties aan te passen. Vanuit inspektie oogpunt is het alleen 
zinvol om de funktionele (dus kritische) maten te kontroleren. Tevens zijn niet aIle toleranties 
operationeel binnen IDM. In hoofdstuk 5 is geprobeerd de resultaten hiervan weer te geven. 

Tenslotte is achteraan in het verslag een literatuurlijst samengesteld met relevante literatuur. 
Hier wordt in het verslag niet naar verwezen. 
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2 INTEGRATION OF DESIGN AND MANUFACTURING 

2.1INLEIDING 

Het ontwerpproces is te beschouwen als zijnde twee fases: 

1: De conceptuele fase. Deze is vooral kreatief en niet geschikt om te automatiseren. 
2: De geometrische fase. Hoofddoel van de geometrische fase is het genereren van een 
eenduidige en komplete representatie van een produkt. 

De tweede fase wordt gegenereerd bij de integratie van ontwerpen en produceren, waarvan 
het IDM pakket een mogelijke uitwerking is. De filosofie bij het IDM projekt is dat elke 
ontwerpstap overeen komt met een of meerdere bewerkingstappen. Er zijn derhalve maar 
enkele soorten ontwerpstappen mogelijk. Een mogeJijke stap is gegeven in figuur 1. Voor 
deze stap wordt gekontroleerd of: 
• met de aanwezige machines de bewerking uitgevoerd kan worden, 
• de opgegeven nauwkeurigheid gehaald kan worden, 
• de te bewerken plaats bereikbaar is met de gereedschappen. 

Figuur 1 Mogelijke ontwerpstap 

2.2 FABRICEERBARE OB]EKTEN 

Om de ontwerpstappen goed te kunnen kontroleren kan de ontwerper kiezen uit een klein 
aantal 'basis - ontwerpstappen'. Deze noemt men fabriceerbare objekten (of weI manufactu
rable objects, afgekort MO's). 
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Binnen IDM zijn de volgende fabriceerbare objekten gedefinieerd: 

1 een cilindrisch gat (= cylindrical hole), 

01 , 1° DIAMETER 

-([)--l ____ , ----.Ill 

Figuur 2 Cylindrisch gat 

2 een spiebaan (= slot), 

1-1' __ --=LE=NG=lE'--_--;°1 

~[("-~ .. -) 
Figuur 3 Spiebaan 

3 een inwendige kamer (::: rectangular pocket). 

Figuur 4 Inwendige kamer 

HOOGTE o 
Hoogte 

Bij een ontwerpstap wordt een van de bovenstaande vormen toegepast. In de figuren staat 
aangegeven welke dimensies van elke MO gedefinieerd moeten worden (dit houdt niet in 
dat de ontwerper al deze maten exact in moet vullen, zie 2.2 absolute en relatieve maatge
ving). Naast de maten van elke vorm, zijn ook de positie en de orientatie van de vorm door 
de ontwerpen vrij te specificeren. 

Eike vorm is opgebouwd uit een aantal vlakken, die het volume opspannen. Elk van deze 
vlakken heeft een unieke identifikatie die is opgebouwd uit het nummer van de ontwerpstap 
en de aanduiding van het desbetreffende vlak. Zo wordt de inwendige kamer opgespannen 
door zes vlakken, 'front', 'back', 'left', 'right', 'top' en 'bottom'. Front M03 is dus het 
voorvlak van de derde ontwerpstap. Zo is het mogelijk om elk vlak aan te roepen. 

2.3 ABSOLUTE EN RELATIEVE MAATGEVING 

Op het moment dat een fabriceerbaar objekt toegepast gaat worden, is deze nog volledig 
variabel. De afmetingen van het objekt, de plaats in de ruimte en de orientatie zijn nog vol
ledig vrij. Uitgangspunt bij de ontwerpstappen is dat elke ontwerpstap een bewerkingsstap 
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oplevert. De gedaehte hierbij is dat elke bewerking een funktie oplevert. Anders is de be
werking niet funktioneel geweest, en had deze net zo goed niet uitgevoerd kunnen worden. 
Bij het definieren van een ontwerpstap is het dan ook noodzakelijk dat de funktie van die 
ontwerpstap in de defmitie gebraeht kan worden. 

Cri':'-' 
111 I 
I I I I 
I I 
I I I I 
I I I I 

I I I I 
I I 

,.~ 

Figuur 5 V oorbeeld absolute en relatieve maten 

Bijvoorbeeld, in een uitgangsblok wordt een gat geboord, zie figuur 5. Dit blok is dan de 
eerste ontwerpstap (MOl). De tweede ontwerpstap is het gat (M02). De dimensies van het 
gat zijn de diameter en de hoogte. Deze worden in de ontwerpstap gedefinieerd. Funktio
neel is van het gat de afstand vanaf de bodem van het gat (de nieuwe ontwerpstap) tot aan 
de bovenkant van het blok waar het gat in gemaakt wordt (een vorige ontwerpstap). Deze 
afstand is niet noodzakelijk gelijk aan de hoogte in de definitie van het gat. 

Bij het positioneren van het gat wordt een relatie gelegd tussen het gat en het blok. Er 
wordt een relatie gelegd in de definitie van een ontwerpstap met voorgaande ontwerpstap
pen. Dit kan verder doorgevoerd worden door de hoogte van het gat te definieren al de af
stand tussen de bodem van het gat en het bovenvlak van het blok. Men spreekt dan van een 
relatieve maat. Relatieve maatgeving kan zowel voorkomen in de afmetingen van een fabri
eeerbaar objekt, als in de plaats of in de orientatie. 

De tegenhanger van een relatieve maat is een absolute maat. In het voorbeeld was dit de di
ameter van het geboorde gat. Deze maat heeft geen enkele relatie met een andere ontwerp
stap. Het is een seal air in de definities van de afmetingen. Bij de positie is het een plaats in 
een wereldlijk assenstelsel. 

In bovenstaand voorbeeld wordt geen rekening gehouden met de toleranties die op de ma
ten kunnen staan. Worden op relatieve maten toleranties toegepast, dan moeten deze tole
ranties gerekonstrueerd worden uit meerdere fabrieeerbare objekten. Hier zal verder op te
rug gekomen worden in hoofdstuk 3. 

Het toelaten van relatieve maatgeving brengt een aantal problemen met zieh mee In het ka
der van dit onderzoek zijn de volgende twee van belang. 
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1. In het bestand van het systeem worden allerlei relaties tussen ontwerpstappen aangelegd. 
Hierdoor heeft een wijziging van een ontwerpstap ook invloed op andere bewerkingsstap
pen. Als de hoogte van het biok in dit voorbeeld verandert, verandert (absoluut gezien) ook 
de plaats van het gat. Bij relatieve maatgeving moet dus bij een verandering aIle bestanden 
gekontroleerd worden op mogelijke 'gekoppelde' veranderingen. Dit is een heel intensief 
proces, wat snel explosief toeneemt. 

2 Het onderscheid tussen afmetingen van een fabriceerbaar objekt en de positie hiervan kan 
verdwijnen. Figuur 6 geeft hier een voorbeeld van. 

Figuur 6 Voorbeeld met sleuf 

In het biok wordt een sIeuf gefreesd. Funktioneel zijn echter de twee randen van het blok 
die overblijven. De breedte die beide randen moeten hebben is bekend. Nu is de breedte van 
de sleuf (= afmeting) afhankelijk van de breedte van het biok. Verandert deze breedte, dan 
moet de afmeting van de sIeuf mee veranderen. 
De horizontale positie van de sleuf is hier echter ook mee bepaald. Het onderscheid tussen 
de afmeting en de positie van een objekt is hier niet meer te maken. 

2.4 DEFINltREN FABRICEERBARE OBTEKTEN 

De ontwerpstap moet nu eenduidig bepaald gaan worden. Zoals hiervoor beschreven zijn er 
verschillende mogelijkheden van bematen. Dit resuiteert in een groot aantal eenduidige de
finities van een fabriceerbaar objekt. Het pakket neemt zelf de moeilijke taak in handen, om 
te kontroleren of voldoende gegevens zijn ingevoerd. 

2.5 KONTROLES IDM SYSTEEM 

Naast korrekte definities kontroleert het IDM systeem de ontwerpstap op twee andere za
ken, voordat de ontwerpstap goedgekeurd en vrijgegeven wordt door het systeem. 

1 Als eerste wordt gekontroleerd of er voor het gedefinieerde fabriceerbare objekt een werk
voorbereiding aan te maken is. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van 
de machines (zoals nauwkeurigheid en mogelijke gereedschappen), die in het zogenaamde 
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'machinebestand' van het systeem staan. De opgegeven toleranties en afmetingen van bet 
fabriceerbaar objekt moeten met deze machines te maken zijn. 

2 Daarna wordt gekontroleerd of bet fabriceerbaar objekt bereikbaar is met de gereedschap
pen die nodig zijn om de ontwerpstap te fabriceren. Hiervoor worden de gereedscbapsbanen 
(gereedschap + bouders) gesimuleerd en deze mogen niet hotsen met bet produkt (bebalve 
daar waar materiaal afgenomen is). 

2.6 INFORMATIE STRUKTUUR 

Als het ontwerp klaar is, moet het mogelijk zijn om daar nog veranderingen in aan te bren
gen. Dit boudt in dat heel het ontwerpproces bijgebouden moet worden. Dit wordt gedaan 
door een zogenaamde 'design tree' op te bouwen. De design tree is een lijst waar elke ont
werpstap chronologisch in beschreven staat. Van elke ontwerpstap worden aIle (!) gegevens 
bij gehouden. De belangrijkste gegevens die van elke ontwerpstap opgeslagen worden zijn 
de volgende. 
• aIle lijnen met einden (uniek genaamd), 
• de lokatie van aIle vlakken met de begrenzingen (uniek genaamd), hierbij horen ook de 

relaties die met andere ontwerpstappen gemaakt zijn. 
• de volumina, 
• aIle gegevens in absolute en relatieve maatgeving. 
Bij toepassing van een nieuwe ontwerpstap, zullen gegevens uit voorgaande ontwerpstap
pen veranderen. Daarom worden aIle gegevens met elke nieuwe ontwerpstap bijgewerkt. 
Hierin zit een voor dit projekt heel belangrijk aspekt: 

2.7 KONKLUSIES 

Bij het ontwerpen bouwt men het ontwerp stap voor stap op. Bij het meten wordt het eind
produkt gemeten. Het definitieve meetprogramma wordt dus na het ontwerpproces aange
maakt. De meetbaarheid moet echter tijdens het gehele ontwerpproces gegarandeerd blij
yen. Het systeem weet immers niet wanneer de laatste ontwerpstap heeft plaatsgevonden. 
Voor de meetbaarheid zijn twee aspekten belangrijk. Als eerste kan het gebeuren dat vlak
ken die gemeten moeten worden, in een later stadium van het ontwerpproces gedeeltelijk 
verwijderd worden. Het meetprogramma voor dit vlak moet dan ook aangepast worden. 
Het moet opnieuw geschreven worden, met de nieuwe afmetingen van het vlak, en de ga
rantie voor meetbaarheid moet opnieuw afgegeven kunnen worden. Het tweede aspekt is 
dat tijdens het ontwerpproces een niet meetbare stap kan ontstaan. De ontwerper wordt 
hiervan op de hoogte gesteld, maar kan beslissen dat in een later stadium de meetbaarheid 
toch weer gegarandeerd zaI kunnen worden. In die latere fase moet het systeem dan de 
kontrole voor de eerdere stap ook uitvoeren, om te kunnen konkluderen dat de meetbaar
heid voor het gehele produkt te garanderen is. 

Dit is mogelijk. Het IDM systeem werkt het gehele gegevens bestand na elke ontwerpstap 
bij. Ook worden hier de nieuwe begrenzingen van de vlakken, en de nieuwe lijnen in gede
finieerd. Dit is een heel belangrijk aspekt in het aanmaken van een meetprogramma. 
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3 OPBOUW MEETPROGRAMMA 

3.1 VOORBEELD CAD/CAM/CAQ 

In deze opdracht wordt gestreefd naar een kombinatie van ontwerpen (Computer Aided 
Design, CAD), produktie (Computer Aided Manufacturing, CAM) en inspektie (Computer 
Aided Quality control, CAQ). In het bijzonder wordt nu de laatste stap, Computer Aided 
Quality control behandeld. Bij de afdeling Precision Engineering wordt gebruik gemaakt van 
het software pakket Valisys. Valisys is een separate module binnen diverse CAD/CAM pak
ketten. Het kan de opgegeven toleranties kontroleren op syntax, een meetprogramma gene
reren, en de meetgegevens interpreteren. Dit interpreteren houdt in dat Valisys softwarema
tig kalibers aanmaakt voor toleranties. De gemeten waarden probeert Valisys te passen in 
dit kaliber. Zo wordt gekontroleerd of een tolerantie voldoet. 

Valisys Mao.kt MeetprogrnMMa nan 
en evo.lueerd de Meetgegevens 

Figuur 7 Schema informatie stromen 

Meetr)(lChine 

Om de meetgegevens te vergaren moet Valisys de meetmachine aansturen die de metingen 
uitvoert. Deze kommunikatie verloopt via een speciaal meetprotokol, DMIS genaamd. 
Door Valisys wordt een DMIS programma aangemaakt, dit stuurt de meetmachine aan en 
krijgt de meetresultaten terug die weer naar Valisys terug gestuurd worden. De informatie 
die essentieel is voor het meten, wordt door Valisys dus verwerkt in het meetprotokol. 
Voor deze opdracht biedt het meetprotokol dan ook voldoende informatie. 
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3.2 VALIDATIE KEUZE DMIS 

Het meetprotokol DMIS is veel minder gekompliceerd dan het softwarepakket Valisys 
terwiji het weI alle benodigde informatie voor deze opdracht bevat. Er is echter nog een re
den om DMIS als onderwerp te nemen. Een groot aantal meetmachines hebben de moge
lijkheid om zelf meetgegevens te evalueren. DMIS is capabel om ook dit evalueerproces van 
de meetmachine aan te sturen. Het beschrijft het aansturingsprogramma voor de meetma
chine en het kan omgaan met de meerresultaten. Hier wordt het evalueren van meetgege
yens niet meer uitgevoerd door Valisys. maar kan direkt vanuit DMIS de evaluatie plaats 
vinden. V oor deze opdracht wordt de randvoorwaarde aangenomen dat alleen met meetma
chines gewerkt wordt die zelf de evaluatie van de meetgegevens uit kunnen voeren. 

MeetF'1o.chine 

IDM Mnnkt MeetprogrnMMn nnn 
de MeetMnchine evnlueerd de Meetgegevens 

Figuur 8 Schema informatie stromen 

Als nu het DMIS programma aangemaakt kan worden vanuit het IDM pakket. kunnen de 
meettaken en de evalueertaken uitgevoerd worden. Het pakket Valisys heeft dan geen extra 
funktie meer en wordt dus ook niet gebruikt. In het verslag wordt Valisys dan ook niet toe
gelicht. 

3.3 INLElDING DMIS PROGRAMMA 

Voor deze opdracht is het dus belangrijk hoe het kommunikatieprotokol werkt. Het kom
munikatieprotokol dat Valisys gebruikt is DMIS. DMIS staat voor Dimensional Measuring 
Interface Specification. Het is een taal die speciaal ontwikkeld is voor meetmachines. 
Hierbij is het opbouwen van een meetprogramma opgebouwd in een aantal stappen: 

• definities van vormen (features) samen met de begrenzingen hiervan. zie 1.1 en 1.2. 
• definities van toleranties en de begrenzingen hiervan, zie 1.1 en 1.2, 
• instellingen van de meetmachine, verder niet uitgewerkt, 
• kommunikatie met de meetrnachine. verplaatsingen en metingen, zie 1.3 
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• toewijzen toleranties, zie 1.4, 
• vrijgeven van gemeten gegevens, zie 1.5. 

In de volgende paragraven zal het DMIS protokol toegelicht worden. De grote lijn in het 
meetprogramma is als voIgt. Eerst moeten een aantal instellingen uitgevoerd worden voor 
de meetmachine, zoals aantastsnelheden en eenheden. Daarna komen de definities van vor
men die gemeten gaan worden. In DMIS kunnen gedefinieerde vormen oneindig lang zijn, 
vandaar dat sommige begrenst moeten worden. Daarnaast worden de toleranties gedefini
eerd waar later op gekontroleerd gaat worden. Ook deze toleranties kunnen oneindig lang 
gedefinieerd worden, waardoor deze indien nodig begrensd moeten worden. Voor het ei
genlijke meten moeten tenslotte nog een aantal instellingen gedaan worden die zorg dragen 
dat de meting goed verloopt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kalibreren taster, uitlijnen as
senstelsel. 

Nu is alles bekend wat gemeten moet worden, en kan het werkelijke meetprogramma opge
bouwd worden. De meetpunten op alle vormen (vlakken, cilinders) worden bepaald evenals 
de bewegingen tussen de meetpunten in. De meetmachine (CMM genaamd) voert de meting 
nu zelf uit. Op basis van de meetpunten evalueert de CMM software de gespecificeerde to
leranties. De betreffende meetresultaten worden als DMIS bestand uitgegeven. 

3.4 OPBOUW DMIS PROGRAMMA: DEFINITIES 

DMIS kent een aantal geometrische vormen, de zogenaarnde features. Aile features die ge
meten moeten worden, moeten vooraan in het programma gedefinieerd worden. Een voor
beeld hiervan is een cilindrisch gat. Om dit gat te definieren is de volgende opdracht nodig: 

F(cilinl) = FEATICYLINDR, inner, cart, x,y,z, i,j,k, D. 

Hierbij wordt een cilinder met naam cHin 1 gedefinieerd en opgeslagen. In de definitie is het 
volgende te zien: 
• een cilinder wordt gedefinieerd, 
• een inwendige cilinder, 
• definitie in karthedische koordinaten, 
• met een punt op de hartlijn x,y,z, 
• met richtingsvektor in de richting van de hartlijn i,j,k, 
• de diameter van het gat is D. 
De (vrij vertaalde) opdracht 'meet cHin I ' levert al een meetprogramma voor een inwendige 
cilinder op. In de definitie is niet te zien waar het bovenvlak en ondervlak van de cilinder 
ligt. Deze is dus nog oneindig lang! 

Tevens zijn aIle NEN-tolerantiesoorten te definieren binnen het systeem, bijvoorbeeld een 
rondheidstolerantie op bet cilindrisch gat. Dit gebeurd met de volgende opdracht: 

T(rondh)=TOUCIRLTY, tolzon. 

Hiermee wordt een tolerantie met naam rondh gedefinieerd. De soort tolerantie is rondheid 
(circularity) en de tolerantie zone tussen de twee concentriscbe ringen wordt met de tolzon 
gedefinieerd. Ook deze tolerantie loopt oneindig door. 
Belangrijk is dat het gedefinieerde gat en de gedefinieerde tolerantie nu nog niet 'bij elkaar 
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horen'. Zij zijn beide onafhankelijk gedefinieerd. De toleranties zjjn niet aan een feature ge
bonden! Zij moeten universeel, onafhankelijk gedefmieerd worden. Na het daadwerkelijke 
meten worden de toleranties pas toegewezen. 

3.5 BEGRENZING GEOMETRISCHE ELEMENTEN EN TOLERANTIE ZONES 

Vlakken, lijnen en gaten zijn in principe oneindig lang. Begrenzingen, en daarmee eindige 
afmetingen, kunnen gekreeerd worden door het element te laten doorsnijden met een ander, 
gedefinieerd vlak. De snijlijn (of het snijpunt) is dan het einde van het eerste element. Om de 
ciUnder een eindige lengte te geven moeten twee (oneindige) vlakken gedefinieerd worden. 
Deze twee vlakken begrenzen dan de cilinder (Er zijn dan dus 3 features gedefinieerd). 

Ook tolerantiezones kunnen oneindig lang zijn en met dezelfde vlakken afgebroken worden. 
Zij blijven echter onafhankelijk. 

3.6METEN 

Voor nu het meten kan beginnen moeten een aantal handelingen verricht worden. Denk 
hierbij aan het kalibreren van de taster, het bepalen van het assenstelsel waarin gewerkt 
wordt, enzovoort. Tevens moet nog opgegeven worden met hoeveel meetpunten een ele
ment gemeten moet worden. De opdracht om een element daama te meten is een MEAS 
opdracht. Deze bepaald de plaats en meetrichting van elk drie dimensionaal meetpunt op de 
feature. Er zijn binnen de MEAS opdracht twee manieren om een element te meten. In de 
zogenaamde AUTO mode kiest de CMM software zelf de positie van de te meten punten en 
genereert de betreffende opdrachten. In de PROG mode moeten deze punten en de bewe
gingen er tussen in in het DMIS programma worden gespecificeerd. Voor komplexe werk
stukken is de laatste methode meestal de veiligste. Ook zijn lang niet alle CMM's in staat 
om in de AUTO mode te werken. Uitgangspunt in deze opdracht is dat in de PROG mode 
gemeten gaat worden. Dit houdt wei een extra 'bewerkingsstap' in, voor het IDM systeem. 
Aile meetpunten en de bewegingen er tussen in moeten gegenereerd worden, en in het 
DMIS programma worden ingevoerd. 

De gemeten waarden van elk element (= feature) worden ais feature actual (FA) opgesla
gen. De meetdata van cHin 1 staat nu dus opgeslagen als F A( cilinl). 

3.7 EVALUEREN 

Na het meten zijn de meetwaarden bekend en kan bekeken worden of aan de opgegeven 
toleranties voldaan is. Met de BV AL-opdracht (evaluate) kan nu een tolerantie aan een 
feature worden gekoppeld. De opdracht is: 

EVAUFA(cilinl), T(rand) 

Nu wordt de rondheidstolerantie op cHin 1 toegepast. DMIS evalueert zelf geen meetdata 
maar geeft aan de meetmachine de opdracht de meetwaarden te evalueren. Het resultaat 
wordt opgeslagen als werkelijke tolerantie (tolerance actual), TA(rand). 
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3.8 UITVOER MEETRESULTATEN 

AIle meetgegevens zijn nu verwerkt en kunnen vrijgegeven worden. Hierbij wordt tevens 
aangegeven of een tolerantie binnen of buiten de tolerantiezone valt. De uitvoer van gege
yens is mogelijk op het scherm, printer of in een file. 

3.9 KONKLUSIES 

Uit het bovenstaande blijken een aantal belangrijke zaken: 

• DMIS heeft een aantal geometrische primitieven (de features), 

• deze zijn eenvoudig aan te roepen, en goed te kombineren met de funktionele objek-
ten uit IDM, 

• DMIS heeft ook alle NEN-toleranties als vaste patronen, 

• DMIS kan direkt met de meetmachine kommuniceren, 

• de CMM kan zelf gemeten waarden evalueren! 

Voor deze opdracht was het belangrijk dat een systeem kon kommuniceren met een meet
machine, en meetgegevens kon verwerken. De kombinatie DMIS met een CMM met evalu
eersoftware blijkt hier aan te voldoen. 
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4 IMPLEMENTATIE VAN WERKSTUKINSPEKTIE BINNEN IDM 

4.1 INLEIDING 

Nu wordt een mogelijke manier aangedragen waarmee binnen IDM een meetprogramma (in de 
taal DMIS) aangemaakt lean worden, waarbij ook korrekte tolerering en meetbaarheid gega
randeerd worden. Ben randvoorwaarde hierbij is geweest dat de bestaande struktuur van IDM, 
indien mogelijk, intakt moest worden gelaten. 

Bollen pijlen schema 

Figuur 9 V oorbeeld boileD pijleD diagram 

De werking van het IDM pakket kan weergegeven worden met behulp van 'bollen pijlen' dia
grammen. In het bol1en pijlen schema staan een aantal bollen en pijlen. De bollen stellen pro
cessen voor. De pijlen stellen de informatiestroom voor die tussen de processen stroomt. De 
richting van de informatiestroom (proces in of proces uit) is te herkennen aan de richting van 
de pijl. 

Proces 1 expanded 

Figuur 10 V oorbeeld uitgebreid proces 

lussen 
inform. 
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Het beeldmodel is opgezet aIs een dozen principe. Eerst is aIleen een doos zichtbaar met in en 
uitgangsstromen. Daarna wordt een doos (een proces) geopend, en wordt de inhoud zichtbaar. 
Telkens aIs een doos wordt geopend, wordt een nivo lager gekeken (het zogenaamde 
'expanden'). Het is mogelijk dat een proces uit meerdere deelprocessen (meerdere doosjes in 
de grote doos) bestaat. Het is weI zo dat de invoer en uitvoer van aIle deelprocessen samen 
gelijk is aan de in- en uitvoer van het gehele proces van een nivo hoger. De enige uitzondering 
hierop zijn de kommando's die de designer geeft aan het pakket. Deze worden via dialoog ver
kregen en staan niet in de bovenstaande nivo' s. 

4.2 OPBOUW ONTWERP IDM GEKOMBINEERD MET OPBOUW MEETPROGRAMMA 

Omdat de opbouw van het meetprogramma zo veel mogelijk binnen de bestaande struktuur 
van IDM opgezet moet worden, wordt de gegevensverwerking binnen IDM hier verder toege
licht. Dit is een uitbreiding op hoofdstuk 2. Er wordt echter gelijk toegelicht hoe de opbouw 
van een meetprogramma hierbij gei'ntegreerd kan worden. Er zal toegelicht worden welke pro
cessen nieuw zijn of aangepast moeten worden. 

Nivo 1: 10M Expanded 

Solids 
Displayer 

IDS Solid 
Generator 

Figuur 11 Werking IDM systeem 

Process 
Planner 

Elke nieuwe ontwerpstap wordt gedefinieerd in de Manufacturable Object Applier. Hier kan de 
ontwerper kiezen uit de drie 'basis-fabriceerbare objekten. Deze zijn nog geheel vrij in afme
tingen, positie en orientatie en moeten door de ontwerper gedefinieerd worden. Hierbij wordt 
automatisch gekontroleerd of de opgegeven waarden korrekt zijn. Zo moeten referenties aan-
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wezig zijn en afinetingen (ook de berekende relatieve afmetingen) positief. Op het moment dat 
de ontwerpstap eenduidig en korrekt is gedefinieerd geeft het systeem dit aan. De ontwerpstap 
wordt nu toegevoegd aan de design tree in de Command Processor. Nieuwe aspekten. Nu 
wordt de informatie uit de design tree niet aangeboden aan de MO Applier. Om relaties te 
kunnen verifieren moet deze informatie weI meegestuurd worden. Daarnaast moeten in de MO 
Applier aIle mogelijke toleranties gedefmieerd kunnen worden. Toleranties aIs haaksheid en 
rechtheid kunnen nu nog niet toegepast worden. Deze moeten ook in het systeem gelmplemen
teerd worden. Bij het uitwerken van het proefprodukt zijn een aantaI moeilijke situaties voor
gekomen die worden toegelicht in hoofdstuk 5. Hier zullen nog belangrijke aspekten bij het 
bematen en tolereren toegelicht worden. 

Voor de ontwerpstap wordt nu een volume berekend door de IDS Solid Generator. De absolu
te afmeting, plaats en orientatie wordt uitgerekend, aIsmede het onderscheid tussen de reele en 
de imaginaire vlakken (dit onderscheid wordt uitgelegd in hoofdstuk 5). De ontwerpstap is nu 
een tastbaar objekt, een solid, vandaar de naam solid generator. De extra gegevens van het fa
briceerbaar objekt worden toegevoegd aan de Design Tree. Overwegend zuBen bij het toepas
sen van een nieuw fabriceerbaar objekt een of meerdere voorgaande ontwerpstappen aan ver
anderingen onderhevig zijn. Bijvoorbeeld, bij het boren van een gat in een blok, is het gedefini
eerde blok de voorgaande ontwerpstap. Hiervan verandert het volume (het boorgat gaat hier 
vanaf) en er zaI een gat in het vlak komen van waaruit het gat geboord wordt. Om aile ont
werpstappen 'up to date' te houden, wordt na elke ontwerpstap aIle voorgaande ontwerpstap
pen opnieuw door gerekend. De nieuwe gegevens worden ook in de Design Tree in de Com
mand Processor opgeslagen. Voor deze opdracht was deze stap in het ontwerpproces van es
sentieeI belang. Een groot probleem was dat vormen die gemeten moesten worden, door latere 
ontwerpstappen konden veranderen in afmetingen. Doordat aile ontwerpstappen steeds weer 
worden gekontroleerd, is dit probleem ondervangen! Hierbij zijn geen nieuwe aspekten die 
voor de implementatie van inspektienodig zijn. 

De nieuwe ontwerpstap wordt nu gekontroleerd op maakbaarheid en bereikbaarheid. Dit ge
beurd in de Manufacturability Checker. Hier wordt voor deze ene ontwerpstap een 
(mini)werkvoorbereiding aangemaakt, een zogenaamd Micro Process Plan (MPP). Hiervoor 
kan het systeem putten uit een machinegegevens bestand. In dit bestand staan aile bewerkings
parameters van de machines die ter beschikking staan. De opgegeven afmetingen en nauwkeu
righeden moe ten vervaardigd kunnen worden met de werktuigen uit het machinegegevens be
stand. Kan de mini werkvoorbereiding niet gemaakt worden, krijgt de ontwerper hiervan een 
bericht. 

De eerste kontrole verandert niet bij generatie van een meetprogramma. Het werkstuk wordt 
namelijk altijd met een meettaster gemeten. Hetgeen wat hierbij van belang is, is of de taster de 
vormen kan bereiken, de juiste positie in kan nemen en de benodigde lengte heeft. Dit is de 
tweede kontrole van het systeem, bereikbaarheid. De gebruikte gereedschappen uit het mini 
werkvoorbereidingsplan moeten de juiste positie in kunnen nemen zonder botsingen te veroor
zaken. Ook hierbij wordt de ontwerper op de hoogte gesteld als het resultaat van de kontrole 
negatief is. De ontwerper moet zelf weten wat met de waarschuwing gedaan wordt. Indien hij 
zeker is dat bij volgende ontwerpstappen de problemen verholpen worden kan het ont
werpproces gewoon vervolgd worden. De mini werkvoorbereiding heeft aIs funktie te garande
ren dat de ontwerpstap fabriceerbaar (en meetbaar) is. De miniwerkvoorbereiding hoeft dus 
niet optimaal te zijn, maar moet weI aangemaakt kunnen worden. In een later stadium wordt 
een optimaIe werkvoorbereiding voor het gehele werkstuk aangemaakt. Nieuw aspekt is dus 
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dat in de bereikbaarheidskontrole ook gekontroleerd moet gaan worden op het meetgereed
schap. Dit is een uitbreiding van het bestaande proces. 

De ontwerpstap is nu validabel, en geheel bekend. De weergave op het scherm vindt nu plaats. 
Dit gebeurd in de Solids Displayer. De Solids Displayer heeft verder geen enkele funktie dan 
de weergave van het ontwerp op het scherm. Naar aanleiding van dit onderzoek hoeft hierin 
niets te veranderen. 

4.3 VERVAARDIGEN EN KONTROLEREN ONTWERP GEKOMBINEERD MET MEETPROGRAMMA OPBOUW 

De tweede fase in het proces treedt nu in werking. Het ontwerp van het produkt is gereed, 
maar moet nu vervaardigd en gekontroleerd worden. Hier wordt nu onder andere het meetpro
gramma aangemaakt, wat een aantal aanpassingen binnen de bestaande struktuur vereist. 

De ontwerpvolgorde wordt vanaf nu geheellos gelaten. Er kan namelijk een rendabelere me
thode zijn om het werkstuk te fabriceren. In de Process Planner wordt een optimale fabrikage 
volgorde berekend. Er wordt een werkvoorbereiding voor het hele werkstuk aangemaakt. 
Berst wordt bepaald welke bewerkingen noodzakelijk na elkaar plaats moeten vinden. Voor
beeld, een gat kan niet geruimd worden, als het niet eerst geboord is. Daarna wordt het mini
maal aantal benodigde opspanningen bepaald. Nu wordt van elke bewerking een faktor bere
kend. De nauwkeurigste bewerking heeft de hoogste faktor. Deze bewerking kan het beste als 
laatste plaats vinden. Hierop wordt dan ook het bewerkingsplan ingericht. Dit geldt voor de 
werkvoorbereiding van de fabrikage. 

Nieuw is de werkvoorbereiding voor de kontrole. Deze bestaat uit de automatische generatie 
van een meetprogramma. Dit meetprogramma verzorgd de keuze van de CMM, bepalen van 
het aantal meetpunten en de verdeling hiervan, het aansturen van de meetmachine. de verzame
ling van de geevalueerde meetgegevens. Ook bij deze werkvoorbereiding kan het minimaal 
aantal benodigde opspanningen bepaald worden. Hierbij moeten de features die samen een to
lerantie vormen (zoals bij haaksheid) in een opspanning gemeten worden. In het stuk hierna 
wordt de generatie van een meetprogramma uitgewerkt. De werkvoorbereiding voor de pro
duktie wordt hierbij niet toegelicht. Daar waar onderdelen van deze werkvoorbereiding ge
bruikt kunnen worden. wordt dit aangegeven. 
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Nivo 2: Process Planner Expanded 

DMIS 
Elements 
Generator 

Figuur 12 Process planner uitgebreid 
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De eerste stap is om de funktionele objekten om te zetten in elementen die onder DMIS defini
ties gebracht kunnen worden. Dit zijn vlakken, cirkels, ellipsen, enzovoort. De vertaling hierin 
gebeurd in DMIS Elements Translator. Elk element moet gemeten worden met een aantal 
punten. Omdat gemeten wordt in de PROG mode (zie 3.3) moet elk punt, een PointMeas op
dracht, en de beweging tussen de meetpunten, GOTO opdrachten, gedefinieerd worden. Dit 
gebeurd dus in de DMIS Elements Translator. Er is een groot onderscheid tussen de werk
voorbereiding voor de produktie en de kontrole. De ontwerper is namelijk alleen gernteres
seerd in funktionele maten van het ontwerp. Hiervoor moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen de elementen welke weI en welke niet gemeten moe ten worden en dit gebeurd in de 
Functional Sizes Checker. Hierbij komt de eerder genoemde nauwkeurigheidsfaktor uitstekend 
van pas. De faktor kent een waarde toe aan een element, op basis van nauwkeurigheid. Zodra 
een element totaal geen nauwkeurigheid bezit, zal de faktor onder de grenswaarde komen te 
liggen en niet meegenomen worden in het meetprogramma. AIle door de ontwerper opgestelde 
toleranties zijn elementen waar de ontwerper een eis aan heeft gesteld. Deze worden allemaal 
verwerkt in het meetprogramma. 
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Nivo 3: Meas Prog Gen Expanded 
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Figuur 13 Measuring Program Generator uitgebreid 

measuring 
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De verzameling elementen die gemeten dient te worden is nu bekend. Nu is het mogelijk om de 
meetvolgorde zo efficient mogelijk in te richten. Dit houdt in dat zo weinig mogelijk wisselin
gen plaats moeten vinden. Een wisseling is of het verplaatsen van het produkt, of het verande
ren van de tasterorientatie. Deze moet dan namelijk weer opnieuw gekalibreerd worden. Dit 
proces vindt plaats in de Set Up Generator . Het minimaliseren van het aantal opspanningen 
gebeurd ook al bij de werkvoorbereiding voor de produktie. Dit proces kan gemodificeerd 
worden toegepast voor de bepaling van het aantal opspanningen van het meetprogramma. Nu 
worden de definities van de features aangemaakt. De feature definities, tolerantie definities en 
evalueeropdrachten worden in de DMIS Defmitions Generator aangemaakt. Deze worden ge
vuld met de eerder al aangemaakte meetdefinities uit de DMIS Elements Generator. Tenslotte 
wordt de NC Measuring Processor aangeroepen. Hierin worden de volgende zaken geregeld: 
• een aantal instellingen worden geregeld, 
• de kommunikatie wordt geregeld, 
• de machine wordt van meting naar meting gestuurd, 
• de metingen worden uitgevoerd, 
• de meetmachine wordt gei.'nstrueerd de metingen te evalueren, 
de gegevens worden opgeslagen en uitgevoerd. 
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5 MAATGEVING EN TOLEREREN BINNEN IDM 

Bij het uitwerken van het proefprodukt (beschreven in bijlage I) hebben een aantal diskussies 
plaats gevonden over de zin van tolereren en de precieze uitvoering hiervan. In dit hoofdstuk 
wordt uitgeweid hoe bepaalde aspekten van de tolerering vanuit het oogpunt van de meet
technikus het beste opgezet kan worden. 

5. I TOLERANTIES 

Bij het ontwerpen in 10M wordt aan elke maat een tolerantie toegekend, de zogenaamde 
'default' tolerantie. Dit is een bekend verschijnsel. In de NEN bundel wordt ook op alle afme
tingen een tolerantie geplaatst. Deze toleranties worden niet eens vermeld. zij zijn alleen be
doe1d om de afmetingen zodanig te begrenzen dat zij niet exorbitant af kunnen wijken. In het 
kader van dit verslag moet er een kanttekening gemaakt worden bij de gebruikte bewerkings
machines. De werkvoorbereidingen die gemaakt worden door het 10M systeem zijn bedoeld 
voor numeriek bestuurde machines. Hierbij kan uitgegaan worden dat in het slechtste geval de 
nauwkeurigheid van de machines nog veel beter is dan die in de 'default' tolerantie greist 
wordt. Hierdoor hebben deze toleranties geen meerwaarde. 

Dit verslag is opgebouwd vanuit inspektie oogpunt. Bij de inspektie moeten alle funktionele 
of wei kritische maten gekontroleerd worden. Doordat nu op elke maat een tolerantie staat, 
moet elke maat gelnspekteerd worden. Ben andere moge1ijkheid is een faktor aan elke maat toe 
te kennen die weergeeft hoe kritisch de maat is. AIle maten met een faktorwaarde lager dan de 
bepaalde grenswaarde hoeven niet gekontroleerd te worden. Ben derde mogelijkheid is om de 
'default' tolerantie af te schaff en. Hierbij wordt door de ontwerper heel duidelijk een verschil 
aangegeven tussen de funktionele maten en de resterende afmetingen. Door nu de ontwerper 
de vrijheid te geven om op een maat weI of geen tolerantie te plaatsen (waarbij de tolerantie 
nog steeds een default waarde mag hebben) zijn de maten die gelnspekteerd moeten worden al 
bekend. Dit zijn namelijk alle waarden waar een tolerantie op staat. 

5.2 ROTATIES 

Het definieren van rotaties gaat binnen 10M op dit moment op de volgende manier. Berst 
wordt het fabriceerbaar objekt gedefinieerd, zonder rotaties. Daarna worden de drie rotaties 
gedefinieerd. De rotaties vinden altijd plaats om het zogenaamde 'oppakpunt' van het fabri
ceerbaar objekt. Voor elk fabriceerbaar objekt is vastgelegd waar dit oppakpunt ligt, en dit 
veranderd nooit. De rotaties vinden cumulatief plaats in het lokale assenstelsel. Berst de Z
rotatie, dan de Y -rotatie en als laatste de X -rotatie. Bij elke rotatie roteert het assenstelsel mee, 
dus is de volgorde waarop rotaties uitgevoerd worden van invloed. Het definieren van rotaties 
is op deze manier eenduidig. Deze manier van definieren heeft twee nadelen. Als eerste is de 
manier van definieren abstrakt en onoverzichtelijk, waardoor fouten in de hand gewerkt wor
den. Het tweede punt is dat op het gehele fabriceerbaar objekt de rotatie wordt toegepast, 
terwijl de funktionaliteit van de rotatie slechts tussen twee (of eventueel drie) vlakken is be
doeld. Deze vlakken zijn uit de definitie niet te analyseren. 
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Figuur 14 V oorbeeld schuin vlak 

Het is mogelijk om de definitie van rotaties duideJijker uit te laten voeren. Hierbij is het uit
gangspunt dat rotaties in 21.anzichten worden opgegeven, zoals dat bij de konventionele teken
methoden ook gebeurd. zie figuur 14. De volgende afspraak geldt: het materiaal in kijken is 
kijken in de negatieve richting. Hierbij is rotatie tegen de Idok in positief. Hoewel deze metho
de ingewikkelder lijkt, is elit in gebruik niet. Tevens is vanuit meettechnisch opzicht deze aan
pak beter. Bij toepassen van een rotatie wordt nu een relatie gelegd tussen de twee vlakken 
waar deze rotatie op plaats vindt. Het meetprogramma is nu gemakkelijker aan te maken, deze 
twee vlakken moeten namelijk gemeten worden. Het definieren van rotaties is verder uitge
werkt, maar dit is een aparte bijlage, bijlage 2. 

5.3 ONDERSCHEID TUSSEN REtLE EN IMAGINAIRE VLAKKEN 

Bij het uitwerken van het proefprodukt is gekonstateerd dat er geen onderscheid is in de vlak
ken van een fabriceerbaar objekt. Tijdens het ontwerpproces in IDM moet elk fabriceerbaar 
objekt eenduidig gedefinieerd zijn. AIle vlakken moeten bepaald zijn, ook die vlakken die fei
telijk lucht zijn, en aIleen de begrenzing van het fabriceerbaar objekt aangeven. 

Deze laatst genoemde vlakken spelen bij het meetproces geen enkele rol, daar zij feitelijk niet 
bestaan. Het onderscheid tussen de werkelijk aanwezige vlakken en 'imaginaire' vlakken wordt 
nu nog niet gemaakt. Bij het definieren van DMIS definities ontstaat problemen, omdat de 
'imaginaire' vlakken niet gemeten hoeven (en kunnen) worden. Hier kunnen nu nog weI tole
ranties op toegepast worden. Het aanmaken van dit onderscheid is een vrij Ideine stap. Door 
kontrole of een begrensd vlak materiaal raakt, is al gekontroleerd of een vlak reeel of imaginair 
is. Bij het uitwerken van het proefprodukt is er van uit gegaan dat dit onderscheid er weI is. 
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6 KONKLUSIES 

6.1 KONKLUSIES 

Automatiseren van bet meetproces binnen IDM is mogeliik 
Het onderzoek hiernaar is de opdracht geweest van dit onderzoek. De verwachte problemen 
waren de verschillende uitgangspunten tussen het ontwerpproces en de kontrole. Bij het 
ontwerpproces wordt een ontwerp stapsgewijs opgebouwd en bij de kontrole wordt uitge
gaan van het eindprodukt. Toch moet het kontrole programma opgebouwd worden vanuit 
het ontwerpproces. In het verslag is al toegelicht hoe dit moet. 

DMIS is een goede keuze om bet meetproces te besturen 
DMIS is goed aan te sluiten aan IDM omdat de funktionele objekten uit het IDM pakket 
goed vertaald kunnen worden in elementen uit het DMIS protokol. AIle toleranties zijn 
standaard funkties zijn binnen DMIS. Tenslotte kan de evaluatie van de meetgegevens ook 
uitgevoerd worden buiten IDM, met behulp van DMIS en de meetmachinesoftware. 

De maatgeving en tolerering binnen IDM moet aangepast en uitgebreid worden 
Tijdens de uitvoering van de opdracht is duidelijk geworden dat de tolerering vanuit mee
technisch oogpunt gezien verbeterd kan worden. In hoofdstuk 5 zijn hier mogelijke aIterna
tieven voor aangedragen. Daarbij zijn nog lang niet aile toleranties toepasbaar. Toleranties 
zoals rechtheid en excentriciteit zijn nog niet germplementeerd in het systeem. AIs er een 
volle dig meetprogramma opgesteld moet gaan worden, dan moeten ook deze toleranties 
gebruikt kunnen worden. Het implementeren in het inspektieprogramrna zal hierbij geen 
problemen opleveren. 

Onderscheid tussen reiHe en imaginaire vlakken moet aanwezig zUn 
Tijdens het ontwerpproces in IDM moet elk fabriceerbaar objekt eenduidig gedefinieerd 
zijn. AIle vlakken moeten bepaald zijn, ook die vlakken die feitelijk Iucht zijn, en aileen de 
begrenzing van het fabriceerbaar objekt aangeven. Deze laatst genoemde vlakken spelen bij 
het meetproces geen enkele rol, daar zij feitelijk niet bestaan. Het onderscheid tussen de 
werkelijk aanwezige viakken en 'imaginaire' viakken wordt nu nog niet gemaakt, maar moet 
er weI zijn. 

6.2 AANBEVELINGEN 

De aanbevelingen die gedaan kunnen worden zijn overwegend het aanstippen van de grootste 
deelproblemen. Voor zover deze nu ingeschat kunnen worden zijn dit de volgende. 

Vertaling in DMIS definities 
Het eerste probleem zaI een kennisprobleem zijn. Heel duidelijk moet omschreven worden wat 
vertaald moet gaan worden voor de opbouw van een inspektieprograrnma. Daarna moet dit 
ook in korrekte definities omgezet worden. Hiervoor is grote kennis van beide systemen nodig. 
Na het uitwerken van het proefprodukt is duidelijk geworden dat het weI degelijk mogelijk is 
deze vertaIing uit te voeren. 
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Opbonw weegfaktor 
Er moet gewerkt worden met een weegfaktor voor het bepalen van de belangrijkbeid van een 
tolerantie. Deze weegfaktor is afhankelijk van meerdere zaken. Er is nu al een weegfaktor bin
nen IDM met een soortgelijke struktuur. 

Genereren meetpnnten 
De features die in DMIS aangemaakt worden moeten worden gemeten. Elk viak moet een 
aantal maal aangetast worden over het gehele oppervlak om de ligging te bepalen. Om deze 
meetpunten te genereren moeten algoritmen ontwikkeld worden. 

Aanmaak toleranties 
Niet aIle toleranties zijn operationeel (zie ook konklusie). Deze moeten uitgebreid worden. 
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BULAGE I: Uitwerking proefprodukt 

1 UITGANGSPUNTEN 

De tekening van het proefprodukt is als voIgt: 

S' 

,- "-"-~"'""-l 
i 
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1.1 AFSPRAKEN 

Als eerste wordt gedefmieerd wat een positieve afstand en wat een 
negatieve afstand is. Dit gebeurd aIs voIgt: 

10. t. possen oblekl 

Een nieuwe MO wordt altijd geplaats ten opzichte van bestaande 
MO's. Een maat is dus een afstand tussen een vlak van het refe
rentie objekt en een vlak van het toe te passen objekt. 

De normaal van het referentievlak, die het materiaal uitwijst, is de 
positieve riehting. 

1.2 GEVOLGDE WERKWUZE 

bottom lone 

nel'! rlchtlng 
(-) 

pos richt!ng 
+) 

Hierbij zijn aIle maten en toleranties gegeven. De wijze die nu gevolgd gaat worden is de volgende: 

1 Ontwerp dit produkt met de Manufacturable Objects die toegestaan zijn binnen IDM. 
2 Beschrijf welke defmities gemaakt worden. 
3 Maak voor dit produkt de benodigde DMIS feature definities. 
4 Kontroleer of aIle gegevens aanwezig zijn. 

Om niet onnodig veel werk te verrichten zaI niet alles in detail uitgewerkt worden. Daar waar ontwerp
stappen samengevat kunnen worden, zonder aan informatie in te boeten, zal dit gebeuren. 
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2 UITWERKlNG 

2.1 INITIAL DESIGN STATE 

De initial design state is het uitgangsprodukt. Dit is altijd een recht
hoekig hlok (uitgangspunt). Elk vlak heeft een naam. Deze kan ge
hruikt worden om aan te refereren. 
Defmities IDM: 
length = 120 
height = 150 
width = 60, tol h6 
Het punt 0,0,0 ligt standaard op het snijpunt van de vlakken front, 
left en top (zie tekekening). 

Definities DMIS: 

Het IDS hlok is aItijd een hlok met evenwijdige vlakken. Hiervan 
worden de zes vlakken gedefinieerd en later 'begrenst'. 

F(lDStop)= FEATIPLANE, cart, 30, 60, 75, 0, 0, 1 
F(IDSfront)= FEATIPLANE, cart, 30, 0,75,0, -1, ° 
F(IDShack)= FEATIPLANE, cart, 30, 120,75,0, 1, ° 
F(IDSleft)= FEATIPLANE, cart, 0, 60, 75, -1, 0, ° 
F(lDSright)= FEATIPLANE. cart, 60, 60, 75, 1,0, ° 
F(IDSbottom)= FEATIPLANE, cart, 30, 60, 0, 0, 0, -1 

Nu moet elk vlak begrenst worden: 
BOUNDIF(IDStop), F(IDSfront), F(lDShack), F(IDSleft), F(IDSright) 
Het IDS front vlak is nu begrenst door de andere vier vlakken. Zo moeten aIle zes vlakken begrenst 
worden. 

De tolerantie moet ook apart gedefinieerd worden: 
TOL(lDSIeftIDSright)= TOLIWIDTH, -0.05, +0.05 
De + en - waarden zijn de waarden die horen hij tolerantie h6, op deze lengte. 
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2.2 EERSTE ONTWERPSTAP MOl: RECT POCK. 

De eerste ontwerpstap is het plaatsen van een rectangular pocket. 

Defmities IDM: 
top MO II/top IDS, 
bottom MOll/bottom IDS, 

dist = 0 
dist = -30, 

bottom MOl 
back MO II/back IDS, 
front MOIl/front IDS, 

front MOl 
virt. left MO II/left IDS, 
virt. right MOll/right IDS, 

..L right IDS, tol = 0.02 
dist = 0 
dist = -50 
..L bottom MOl, tol = 0.02 
dist -= 0 
dist = 0 

MOl is nu volledig bepaald, en de afrondingsstraal is nog vrij door 
het systeem te bepaIen. 

Definities DMIS: 

De toegepaste MO's zijn altijd negatieve volumes. Hierdoor is de normaal op een vlak aItijd naar bin
nen gericht! Door het systeem moet bij een toegepaste MO bepaald worden wat de reele vlakken zijn. 
Bij deze MO zijn de reele vlakken het frontvlak en het bottomvlak. 
F(MOlfront)= FEATIPLANE, cart, 30,50, 75,0, 1,0 
F(MOlbottom)= FEATIPLANE, cart, 30,60,30,0,0, I 

Ook deze vlakken moeten weer begrenst worden. Dit begrenzen kan nu ook nog met de vlakken van 
IDS. Het is weI zo dat aileen begrenst kan worden met reele vlakken. 

Er is de volgende haaksheid tolerantie gedefinieerd: 
bottom MO I ..L right IDS, tol = 0.02. DMIS heeft hiervoor een speciale funktie: 
T(MOlbottomIDSright)= TOLIPERP, 0.02. rfs, FA(IDSright) 

Het bottomvlak van MOl is nu haaks getolereerd met tolerantie 0.02 op het gemeten (!) leftvlak van 
IDS. Het frontvlak van MOl staat weer haaks getolereerd op het bodemvlak. Hierbij moet dus de wer
kelijke waarde van het bodemvlak als referentie dienen. 
T(MOlfrontMOlbottom) = TOLIPERP, 0.02, rfs, FA(MOlbottom) 
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2.3 TWEEDE ONTWERPSTAP M02: RECT POCK. 

De bemating is zo dat het rotatiepunt 20 mm binnen het materiaal 
ligt. Om de rectangular pocket goed te kunnen roteren wordt het 
front M02 evenwijdig aan left IDS gelegd. 

Defmities IDM: 
bottom M02 /I top IDS, dist = 0 
virt. left M02 /I front IDS, dist = -20 

view(right) angle = 6()0 

top M02 /I top IDS, dist = 1 
front M02 /I left IDS, dist = 0 
back IDS /I right IDS, dist = 0 
virt. right M02 /I virt. left M02, dist = -55 
(De rotatie wordt altijd toegepast op het laatst toegevoegde MO. 
Vandaar dat de dejinitie zoais nu sluitend is.) 

Definities DMIS: 

Hier is nog maar 1 reel vlak, het bodemvlak. Dit is geroteerd. am het schuin te laten meten zijn er bin
nen DMIS twee mogelijkbeden: 
I Laat het systeem de normaaI op het vlak bepalen. 
IT Plaats een tijdelijk assenstelsel en laat dit mee roteren. Bij meerdere vlakken is dit een makkelij

ke manier omdat dan aIle vlakken mooi evenwijdig aan het (tijdelijk) assenstelsel staan. 
Het is bekend dat de MO geroteerd wordt. Uit de defmities van het bottomvlak van M02 wordt een punt 
op het vlak bepaald. Dit is by. XO, Y20, Z150. Het vlak wordt hiermee gedefmieerd: 

F(M02bottom)= FEATIPLANE, cart, 0, 20,150,0, -sin60, cos60. 
De richting van de normaaI is meegeroteerd. Hierna moet het vlak nog begrenst worden met de vlakken 
front IDS, left IDS, right IDS en top IDS. 

De derde ontwerpstap is gespiegeld aan de tweede, en wordt niet verder uitgewerkt. De vierde en vijfde 
ontwerpstap zijn voor het DMIS gedeelte ook hetzelde aan deze stap. Deze twee stappen worden dus 
ook niet verder uitgewerkt. 
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2.4 VIERDE ONTWERPSTAP M04: RECT POCK. 

Hier is de bemating zo gegeven dat de MO lager gepositioneerd 
wordt en later geroteerd. 

Defmities IDM: 
bottom M04 /I top IDS, dist = -6 
virt. left M04 II left IDS, dist = 0 

bottom M04 L front IDS, angle = 15° 
top M04 /I bottom M02, dist = 8 
front M04 /I front IDS, dist = 0 
back M04 II front MOl, dist = 0 

De vijfde ontwerpstap is weer gespiegeld aan de vierde, en wordt 
niet verder uitgewerkt. 

Definities DMIS: 
De defmities voor DMIS zijn de zelfde als die bij ontwerpstap twee, 
met andere getallen. Dit wordt verder niet uitgewerkt. 

2.5 ZESDE ONTWERPSTAP M06: SLOT 

Nu wordt een spiebaan toegepast om de sleuf te maken: 

Definities IDM: 
virt. left M06 II front IDS, dist = 0 
virt. right M06 /I front MO I, dist = 0 
top M06 II top IDS, dist = 0 
bottom M06 II top IDS, dist = -55 
virt. centr M0611 midwith IDS, dist = 0 
width M06 = 11, tol = +0.01 and -0.00 
(De breedte is dus getolereerd op a/stand van elkaar.) 

front M06 II left IDS, tol = 0.02 

Definities DMIS: 
Hier zijn drie reele vlakken: front, back en bottom. Het front en 
back zijn in IDM gedefinieerd als twee parallelle vlakken. met in 
het midden een centervlak. Binnen DMIS kan dit ook: 

F(M06frontM06back)= 
FEATIP ARPLN,inner,cart,30,25, 122.5,24.5,25, 122.5,1,0,0,35.5,25,122.5, -1,0,0, 11 

F(M06 bottom)= FEATIPLANE, cart, 30, 25, 95, 0, 0, 1 

Bij de definitie van parallelle vlakken wordt eerst een punt op het centervlak ingevoerd, dan een punt op 
het ene parallelle vlak met de normaalvektor, en een punt op het andere vlak met de normaal vektor. 
Tenslotte is het laatste getal de afstand tussen beide vlakken. Deze afstand is ook getolereerd bij ons 
objekt. Hiervoor moet dus een defmitie aangemaakt worden: 
T(M06frontM06back) = TOLIWIDTH, -0.0,0.01 
Moeilijkheid hierbij is de bepaling van het punt op het bottomvlak. 
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2.6 ZEVENDE ONTWERPSTAP M07: CYL. BOLE 

Eerst wordt het vertikale gat ontworpen. Dit in verband met de 
maatvoering. Hierdoor is het gat door de net ontworpen gleuf af
hankelijk van dit gat. 

Definities IDM: 
center MO? /I back IDS, dist = -35 
center MO? /I left IDS, dist = -30 
top M07 /I bottom MOl. dist = 0 
bottom MO? /I bottom IDS, dist = 0 
diameter MO? = 35 

Definities DMIS: 
Cy lindrisch gat: 
F(MO?cylinder)= 

FEAT/CYLINDR, inner, cart, 30, 85, 0, 0, 0, 1,35 
Het is belangrijk dat de cylinder gemeten wordt in de richting van 
de vektor. De cylinder moet ook nog begrenst worden: 

BOUND!F(MO?cylinder), F(MO!bottom), F(IDSbottom) 

2.7 ACBTSTE ONTWERPSTAP M08: CYL. BOLE 

tolerantie gedefinieerd worden: 

Het gat door de gleuf van net wordt nu ontworpen. Dit is een 
nauwkeurig gat. Het is dus goed mogelijk dat dit eerder gemaakt 
gaat worden dan de sleuf. Het heeft echter als tolerantiereferentie 
een vlak van de sIeuf, en als maatreferentie het hart van MO? 
Hierdoor moet het later ontworpen worden. 

Definities IDM: 
center M08 /I bottom MOl, dist = 100 
center MOS /I center MO?, dist = -60 
(Let op de definitie van + en - afstand bij ronde gaten) 
top MOS II right IDS, dist = 0 
bottom MOS II left IDS, dist = 0 
diameter M08 = 15.5, tol = H? 

center M08 ..L back M06, tol = 00.02 

Definities DMIS: 
Deze zijn hetzelde als bij de vorige MO, met andere getaIs waar
den. Behter, op deze MO is een passing gegeven, dus moet een 

T(M08diameter) = TOLIDIAM, -0.05, 0.05 (Dit zijn de waarden voor H? passing). 
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Daarbij moet de hartlijn van dit gat liggen binnen een zone met diameter 0.02 mm, die haaks op het 
frontvlak van M06 (=referentie) staat. WeI moet eerst dit vlak nog apart gedefinieerd worden: 

F(M06front) = FEATIPLANE, cart, 24.5, 25, 122.5 
T(M08cylinderM06front) = TOLIPERP, 0.02, rfs(?), FA(M06front) 

2.8 NEGENDE ONTWERPSTAP M09: CYL. HOLE 

Nu wordt het gat door de front van de IDS ontworpen. 

Defmities IDM: 
center M09 /I bottom IDS, dist = -60 
center M09 /I left IDS, dist = -30 
top M09 /I front IDS, dist = 0 
bottom M09 /I front MO 1, dist = 0 
diameter M09 = 20 

Definities DMIS: 
Hierbij zijn geen nieuwe aspekten. 

2.9 TIENDE ONTWERPSTAP MOI0: RECT. POCK. 

Dit is het afschuiningskantje tussen het front en de left van de 
IDS. 

Definities IDM: 
bottom MOIO Illeft IDS, 
virt.left MOW /I front IDS, 

view(top), 
virt right MOIO/I virt. left MOIO, 
front MOW /I bottom IDS, 
back MOW /I top IDS, 
top M010 /I bottom MOW, 

Definities DMIS; 
Hierbij zijn geen nieuwe aspekten. 

De elfde ontwerpstap is weer de gespiegelde van de tiende ontwerpstap. 

dist == 0 
dist =-5 
angle =_45° 
dist =-7 
dist == 0 
dist == 0 
dist ==-7 
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2.10 DE TWAALFDE ONTWERPSTAP M012: RECT. POCK. 

Dit is het afschuinkantje tussen left IDS en front MO 1. 

Defmities IDM: 
bottom M012 /I left IDS, 
virt. left MO 12 /I front MO 1, 

bottom M012 L left IDS, 
top M012 /I bottom M012, 
vrt. right M012/1 virt.left MOl2, 
top M012 /I top IDS, 
bottom M012 /I bottom MOl, 

Definites DMIS: 
Hierbij zijn geen nieuwe aspekten. 

dist = 0 
dist = 5 

angle =450 

dist = 7 
dist = 7 
dist = 0 
dist= 0 

De dertiende en laatste ontwerpstap is gespiegeld aan de twaalfde ontwerpstap. Deze is dus weer niet 
uitgewerkt. 

De weergave van het ontwerp ziet er nu uit als op de tekening. Dit 
is geheel gelijk aan de ISO tekening waar vanuit gegaan is. Tevens 
is bij de dfmites rekening gehouden met de manier waarop de ma
ten en toleranties opgegeven zijn. 
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Bijlage 2: UITWERKING TOEPASSEN ROTATIES 

o o 

Figuur 1 V oorbeeld schuin vlak 

Het vlak zoals dat gedefmieerd is in figuur 14 is een van de moeilijkste gevallen. De definitie 
hiervan gaat als voIgt verlopen. De eerste stap is het definieren van het fabriceerbaar objekt 
zonder rotaties, zie figuur 15. Oil blijft zowel absoluut als relatief mogelijk. Daarna wordt per 
aanzicht de rotatie bepaald. Omdat er geen rotatiepunt is bepaald, geeft het systeem zijn meest 
Iogische oplossing, zie figuur 16. Hierbij wordt zo weinig mogelijk materiaal verwijderd. Hier
op kunnen aanpassingen worden gemaakt, waarbij het rotatiepunt verandert, zie figuur 17. 
Ook in een ander aanzicht wordt een rotatie bepaald, zie figuur 18 en 19. Het systeem houdt 
ondertussen bij of de definitie nog steeds eenduidig is. Er wordt geroteerd om de as van het 
aanzicht. Aangezien de aanzichten haaks op elkaar staan worden de rotaties dus in een vast as
senstelel uitgevoerd. Hierdoor is de volgorde van roteren niet van belang. 
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Figuur 2 Stap 1 

Als eerste wordt het fabriceerbaar objekt gedefinieerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van re
latieve maten. Het linkervlak van de toe te pass en stap ligt bijvoorbeeld gelijk met het linker
vlak (met het rondje) van het uitgangsblok. Dit geldt ook voor het voorvlak en de bodem. Het 
rechtervlak van de toe te passen stap ligt op een gedefinieerde afstand van het linkervlak. Zo 
zijn ook het achtervlak en het bovenvlak gedefinieerd. 

/ 

o 

Figuur 3 Stap 2 

Nu wordt in het eerste aanzicht (het linker aanzicht) de rotatie bepaald. Let OPt volgens de af
spraak wordt hier een negatieve rotatie gedefinieerd. Het systeem geeft nu de meest logische 
oplossing. Hierbij is rechtsonder als draaipunt genomen. Nu kan de ontwerper aangeven of dit 
moet veranderen of niet. In dit gevaI moet dit weI. Hoe dit exakt aangegeven moet worden is 
niet uitgewerkt. 
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Figuur 4 Stap 3 

In dit aanzicht is nu de juiste rotatie aangegeven. Het systeem loopt aIle relaties na die in de 
definitie opgegeven zijn. Oeze relaties worden waar nodig uitgebreid. Hier is dit nodig bij de 
bodem van het gat. Oit viak moet volgend de definitie evenwijdig liggen aan de bovenkant van 
het uitgangsblok. Hierop is nu extra een rotatie gel dig. Zo worden de definities uitgebreid met 
de rotatie in het eerste aanzicht. 

D 

Figuur 5 Stap 4 

Oezelfde stap wordt nu herhaald in een ander aanzicht. Afhankelijk hoe de relaties bijgehouden 
worden wordt ook nu de meest logische oplossing aangeboden. In figuur 5 is hiervan een mo
gelijke oplossing gegeven. Ook hier kan de ontwerper veranderingen aangeven. 
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Figuur 6 Stap 5 

D 

De ontwerper kan nu weer veranderingen aangeven. Hierbij is niet meer alles mogelijk. Het 
systeem blijft kontroleren of de definitie weI geldig blijft. Hoe deze kontrole exakt in elkaar 
moet steken is niet verder uitgewerkt. 
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Figuur 7 Stap 6 

Nu zijn beide rotaties toegepast. De toegepaste ontwerpstap is een 'rectangular pocket'. Een 
van de randvoorwaarden hiervan is dat de wanden haaks op elkaar staan. Ais laatste rekent het 
systeem (dit kan ook al tussendoor gebeurd zijn) de ontwerpstap door, zodanig dat aan alle 
voorwaarden voldaan is. Hierbij kunnen de afmetingen van de ontwerpstap aangepast worden, 
zonder dat de afgenomen hoeveelheid materiaal hierbij van vorm veranderd. Ook hierbij is het 
onderscheid tussen reeele en imaginaire vlakken van essentieel belang! 
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Figuur 8 Stap 7 

Tenslotte wordt de ontwerpstap uitgevoerd. Hoewel het ingewikkelder lijkt, is dit in gebruik 
niet. Tevens is vanuit meettechnisch opzicht deze aanpak beter. Bij toepassen van een rotatie 
wordt nu een relatie gelegd tussen de twee vlakken waar deze rotatie op plaats vindt. Het 
meetprogramma is nu eenvoudiger aan te maken deze twee vlakken moeten namelijk gemeten 
worden. 
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