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Voorwoord 

Bij het verschijnen van dit verslag over het interne symposium 

"Computer Aided Design", wil ik graag enkele opmerkingen, gemaakt 

bij de epening van het symposium, herhalen. 

Allereerst een woord van dank aan de organisatoren van het 

symposium, met name voor het vele werk dat ze in korte tijd 

verzet hebben. Hun belangrijkste beloning voor dat vele werk zal 

ongetwijfeld de onverwacht grote deelname geweest zijn. 

Op vele plaatsen binnen de T.H. blijkt belangstelling te bestaan 

voor CAD. 

In de tweede plaats moet de bereidheid tot samenwerking worden 

genoemd, die de basis vormde voor dit symposium. Medewerkers van 

verschillende afdelingen hebben gezamenlijk hun schouders eronder 

gezet, en in onderling overleg het geheel gestalte gegeven. 

In de komende jaren zal, mede gezien in het licht van de snelle 

ontwikkeling van de hard-ware, op de bereidheid tot samenwerking 

en coÖrdinatie een sterk beroep worden gedaan. Een ontwikkeling in 

de richting van een verder gaande decentralisatie van rekenapparatuur 

zal alleen dan tot succes leiden, als de diverse activiteiten onderling 

zoveel mogelijk gecoÖrdineerd worden, terwijl óok in vele gevallen 

samenwerking noodzakelijk zal 

Tenslotte wil ik hier nog graag de opmerking met betrekking tot 

de Commissie Rekenbeleid herhalen. Bij de coÖrdinatie van de diverse . 

rekenactiviteiten en het stimuleren van samenwerking kan deze 

commissie een positieve rol spelen, overigens alleen met medewerking van 

alle betrokkenen. Met het uitspreken van het vertrouwen dat we 

gezamenlijk zullen trachten het rekenbeleid op de T.H. zo goed mogelijk 

gestalte te geven, wil ik dit korte voorwoord besluiten. 

januari 1 9..77. 
M.Verduin 
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Ten geleide 

De gedachte aan een symposium op het gebied van computer 

Aided Design (CAD) is opgekomen tijdens een bespreking 

in kleine kring; die belegd werd op verzoek van het 

_College vc.n Bestut1r· ,Bij het College van Bestuur waren 

kort daarvoor de bestellingsvoorstelleri tertafel ge

weest van een drietal minicomputers, waarvan er twee 

hoofdzakelijk voor onderzoek op het gebied van Computer 

Aided Design werden aangevraagd. 

Computer Aided Design is een nieuw kennis- en ervarings

gebied in opkomst, en zijn beoefenaars zijn her en de~ 

verspreid over de technisch/wetenschappelijke toepassings

gebieden aktief. 

Om zicht en vat te krijgen op die computertoepassings

aktiviteiten, bijvoorbeeld 

- wat zijn aard en omvang van de huidige CAD-aktiviteiten 

aan de THE? 

is er op het niveau van onderwijs en onderzoek behoefte 

<;tan uitwisseling van ervaringen, ideeën, werkwijzen? 

- op welke wijze zijn de CAD-aktiviteiten in groter ver

band zinvol, en kunnen zij door middel van coördinatie 

en samenwerking worden bevorderd? 
• 

heeft het College van Bestuur zich toen in verbinding 

gesteld met een paar direkt betrokkenen op de THE, en hun 

de vragen voorgelegd 

- op welke wijze passen de CAD-aktiviteiten in het totale 

THE-rekenbeleid?, 

- hoe kunnen deskUndigen van THE samenwerken om 'reken' 

aktiviteiten te ondersteunen? 

De kleine gespreksgroep, die op 26 augustus 1976 voor het 

eerst bij elkaar kwam, bestond uit 

Ir. R. van der Graaf 

Prof.dr.ir. J.D. Janssen 

Prof.dr.ing. J. Jess 

Prof.dr.ir. H.S. Rutten. 
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Tijdens die eerste bespreking waren de aanwezigen het 

er al gauw over eens dat de beantwoording van de eerste 

vraag geen sinecure is en voor het grootste deel thuis

hoort in de THE-komrr,issie Rekenbeleid (CORE) . Hoofdonder

werp van gesprek zijn geweest de vraagpunten: is Com-
- -- -- --- - . - - . - -

puter Aided Design zich aan het ontwikkelen tot een 

nieuw vakgebied?, en is samenwerking op dit gebied tus

sen de verschillende afdelingen aan de THE bevorderlijk? 

Samenwerking v6óronderstelt tenminste dat degenen, die 

voor onderlinge samenwerking in aanmerking komen, elkaar 

kennen en met elkaars werk voldoende op de hoogte zijn. 

Door gebruikers en onderzoekers op het gebied van CAD 

samen te brengen en met elkaar te laten praten over hun 

werk, kan aan genoemde voorwaarde voldaan worden. De 

gedachte aan CAD-symposia was hiermede geboren. 

In eerste instantie is een intern THE-CAD symposium ge

organiseerd. Tijdens de symposia staat v6órop het in

houdelijk verslag doen en uitleggen van eigen onderzoek

werk dat (mogelijkerwijs) gerekend kan worden te behoren 

tot het gebied van Computer Aided Design. Tijdens de 

symposia zal worden vermeden om elkaar met CAD-definities 

en filosofieën, c.q. onduidelijke verhalen, om de oren 

te slaan. 

In het voorjaar 1977 denkt de gevormde werkgroep een 

tweede CAD-symposium aan de THE te houden, waarvoor ge

bruikers en onderzoekers van binnen en van buiten de THE 

zullen worden uitgenodigd voor het houden van een voor

dracht inzake (eigen) gebruik of (eigen) onderzoek van 

CAD-apparatuur en -programmatuur. 

wanneer samenwerking op het gebied van CAD zinvol en nuttig 

mocht zijn, dan kunnen symposia-voordrachten als bedoeld 
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en diskussies naar aanleiding-van de voordrachten de 

eventuele aanzet en voedingsbodem van een dergelijke 

samenwerking vormen en tegelijkertijd zicht op en inhoud 

geven aan die voorwaarden voor samenwerking op het ge

bied van CAD. 

De symposiumvoordrachten behelzen naar hun bedoeling- spe

cifieke CAD-onderzoekprOjekten en CAD-gebruikerservaringen. 

Om de diskussies naar aanleiding van dergelijke voordrachten 

in een niet al te nauw keurslijf te persen, zou het zin 

kunnen hebben het onderwerp van onderzoek, c.q. gebruikers

ervaring en voordracht, in een korte inleiding voorafgaande 

aan de voordracht, in een wat bredere context te plaatsen, 

b.v. binnen het geheel van een aantal onderzoekprojekten 

waarvan het betreffende er één is. Een poging tot dit 

laatste is ondernomen tijdens het eerste symposium door, 

voorafgaande aan elkvan de drie symposiumvoordrachten, 

kort een indruk te geven van de plaats van de betreffende 

onderwerpen binnen het eigen vakgebied van de betreffende 

afdeling, t.w. de afdelingen Bouwkunde, Elektrotechniek 

en Werktuigbouwkunde~ 

In hoeverre deze context-verhalende inleidingen op de voor

drachten er toe geleid hebben dat de diskussies tijdens de 

eerste symposiumdag nogal breedvoerig en van de hak op de 

tak springend zijn geweest, is moeilijk te zeggen. 

Gekonstateerd kan enkel worden dat het wel zo is geweest. 

Neerslag en samenvatting van de diskussie, die nà de voor

drachten in dit symposium-verslag zijn opgenomen, spreken 

wat dit betreft voor zichzelf. 

Wat betreft de eerste bedoeling van het symposium: CAD-ge

bruikers en -onderzoekers met elkaar in kontakt brengen en 

op de hoogte met elkaars werk, kan in elk geval gesteld 

worden dat het eerste TEE-CAD-symposium geslaagd is te noemen. 
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Individuele gebruikers en onderzoekers, alsmede vijf lokale 
centra van 'graphiçs 1 • -en CAD-aktiviteiten op de THE, heb

ben zich voorgenomen nader met elkaar in kontakt te treden, 

o.a. door middel van het afleggen van wederzijdse bezoeken. 

De konklusie uit voordrachten en diskussies is duidelijk 

geweest: er mee doorgaan! De ervaringen opgedaan tijdens 

dit eerste ~ymposium zullen hun effekt op het vervolg 

niet missen en de vele 'warme' aanbevelingen geuit ten 

aanzien van symposium-organisatie, gebruik en ontwikkeling 

van en onderwijs in Computer Aided Design - zie de slot

opmerkingen aan het einde van dit symposiumverslag -- zul

len ter harte worden genomen. 

Tenslotte, zonder de welwillende medewerking van velen, daar

bij zeer in het bijzonder die van de inleiders en sprekers 

tijdens het symposium, zou het nooit gelukt zijn op zo kor

te termijn, binnen twee maanden na het opkomen van de eerste 

gedachte, een dergelijk symposium door te laten gaan. 

De organisatoren stellen er prijs op bij deze nogrnaals hun 

dank uit te spreken voor betoonde inzet, enthousiasme en 

medewerking. 

R. van der Graaf 

H.S. Rutten. 

1. Graphics =digitale informatie met behulp van de computer 

omzetten in 'grafische' informatie +plaatjes en beelden~ 

en vice versa. 
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COMPUTER AIDED DESIGN EN BOUWKUNDE 

Jan Amkreutz 

Toegepaste Informatika Bouwkunde 
Afdeling Bouwkunde 

Samenvatting 

Observatie en analyse van de evolutie van de gebouwde omgevin& 
en de bij het totstandkomen daarvan gehanteerde methoden, technieken 
en werkwijzen brengen de mogelijkheden en beperkingen van het 
gebruik van computers als bouwkundig ontwerp~ en planinstrument 
aan het licht. 
Na een inhoudsomschrijving van het begrip CAD binnen de Bouwkunde 
aan de hand van bovenstaande analyse zullen enkele problemen op 
het gebied van CAD binnen Bouwkunde besproken worden. 
Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de relatie ontwerper
CAO systeem en de implikaties daarvan. 
Tenslotte wordt een schets gegeven van de ontwikkelingen binnen 
de afdeling Bouwkunde, zowel in de onderwijs als in de onderzoek 
situatie. 

1. De Stonehenge. 

In Engeland, ca. 13 km. ten noorden van Salisbury, staat de zgn. 
Stonehenge. Dit prehistorische monument, daterend uit 1800-1600 
v.Chr., bestaat uit rotsblokken, gegroepeerd in 3 concentrische 
cirkels, waarbij de binnencirkel uit de bekende 5 trilithen bestaat. 
Vermoedelijk diende dit bouwwerk voor godsdienstige handelingen. 
Reeds vroeg ontdekte men, dat de as van het bouwwerk naar de plaats 
van midzomerzonsopgang wijst. De verdere astronomische betekenis 
vàn de Stonehenge werd pas door recent onderzoek aan het licht 
gebracht. Met behulp van digitale simulatie ontdekte men dat een 
groot aantal paren rotsblokken extreme of karakteristieke posities 
van hemellichamen aanduiden. 
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figuur 1 

De Stonehenge is een prehistorische verw~JZ1ng naar een wezenskenmerk 
van de mens: zijn vermogen om een voorstelling te maken van situaties, 
processen of gebeurtenissen en deze voorstelling.symbolisch weer 
te geven in een model. 
De Stonehenge is een model, gerealiseerd met de hulpmiddelen uit 
die tijd, gebaseerd op de menselijke voorstelling van de hemelruimte. 
Elke ken- of denkactiviteit van de mens gaat gepaard met het gebruik 
van modellen, hij is, zoals Henken en Reuver (I) ·aangeven, een model
lenbouwer sui generis. Door de geschiedenis heen zien we de grote 
invloed van het gebruik van modellen op de stand van wetenschap 
en techniek en uiteindelijk op beschavings- en kultuurpatronen. 

De gebouwde omgeving is de weerspiegeling bij uitstek van menselijke 
voorstellingen. Voorstellingen, gevormd door godsdienst en kultuur; 
de representatie bein~loed en gekenmerkt door de stand van wetenschap 
en techniek. De gebouwde omgeving is model van de bij de mens en 
samenleving levende voorstellingen. Het ontwerpproces is daarom 
in wezen een modelvormend proces, waarin een aantal aktiviteiten in 
een zeer kamplex proces samenspelen. Basisaktiviteiten daarbij zijn 
modelvorming en modelanalyse. Modelvorming, waarin modellen via 
ideevorming gekonkretiseerd worden en modelanalyse, waarbij modellen 
geanalyseerd en getest worden. Bezien we de evolutie van het ontwerp
proces m.b.t. de gebouwde omgeving, dan is juist de verandering 
in het modelgebruik kenmerkend voor die evolutie (9). 



figuur 2 

figuur 3 

figuur 4 
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Aanvankelijk ontwierp en maakte de 
gebruiker zijn gebouwde omgeving zelf 
in een direkte interactie met dewerkelijk
heid. Modelgebruik hield niet meer in 
dan een voorstelling van "hoe het zou 
moeten worden". 

Door de toenemende complexiteit van sociale 
structuren en de ontwikkeling van weten
schap en techniek veranderde deze situatie. 
Aan de ene kant zien we een toename van 
het aantal en de complexiteit van de 
aan de gebouwde omgeving gestelde eisen. 
Aan de andere kant nieuwe mogelijkheden, 
methoden en technieken ter realisatie 
daarvan. De ontwerper verscheen ten 
tonele en daarmee het expliciete gebruik 
van modellen. 

De ontwikkeling ging verder en de 
ontwerper werd vervangen door een team 
van specialisten. Specialisten met 
hun eigen specifieke modelvoorstellingen 
en modelgebruik. Voor de architect een 
ruimtelijke functionele vorm, voor de 
constructeur een statisch of dynamisch 
systeem, voor de installateur een 
systeem van leidingen en energievoor
zienings- of klimaatbeheersings
elementen, voor de bewoner tenslotte 
zijn leefruimte. 



figuur 5 

2. Computers en ontwerpen. 
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De toenemende complexiteit van modellen 
bracht een vervreemding tussen ontwerpers 
onderling en tussen ontwerpers en gebruikers 
met zich mee. Terugkoppelingen in het 
ontwerpproces zijn daarmee en om organisa
torische en economische redenen nauwelijks 
mogelijk. 
Desintegratie en suboptimalisatie waren 
veelal het gevolg, hetgeen we in een aantal van 
onze steden en woonwijken kunnen waarnemen. 

Laten we uit de geschetste ontwikkeling 
vasthouden, dat het gaat om: 

a. het hanteren van complexe modellen 
b. integratie van deel-modellen. 

Computers zouden mogelijkerwijze een 
hulpmiddel kunnen zijn bij de oplossing 
van deze problemen. Laat ik hier reeds 
opmerken, dat het niet mijn bedoeling is 
de computer als deus ex machina te 
introduceren. Dat hebben anderen (helaas) 
reeds in voldoende mate gedaan. Tot nu toe 
is, zeker in de ontwerpsituatie, vaak het 
tegendeel het geval. 

Sinds het beschikbaar komen van computers werden Zl.J 1.ngezet voor 
de analyse van technisch wetenschappelijke problemen. Binnen de 
Bouwkundige disciplines vonden computers voornamelijk toepassing 
bij de analyse van civil-technisch gerichte problemen, b.v. 
sterkte- en vervormingsberekeningen. Daarbij werden bestaande 
modellen afgebeeld op programmatuur. De mogelijkheden van computers, 
met name bij het hanteren van complexe modellen stimuleerde allengs 
de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde wiskundige modellen. 
Exponenten hiervan zijn de eindige elementen methode voor de 
berekening van continue constructies en lineaire en niet-lineaire 
optimaliserings- en simulatie modellen, ontwikkeld vanuit de opèrations 
research. Ook binnen de ontwerp-disciplines vonden deze methoden 
toepassing. 
Zo werd getracht bouwkundige problemen op dergelijke modellen af te 
beelden. Voorbeelden zijn lay-out modellen, probleem-beschrijvende 
en -strukturerende modellen. 

Computerized design, waarbij bestaande of nieuwe modellen op de 
computer afgebeeld worden en dat in wezen een automatisering van 
ontwerp-onderdelen betekende, kreeg bij het bouwkundige ontwerpen 
geen grote betekenis. Alleen met betrekking tot constructieve 
problemen en uitvoeringsproblemen (netwerkplanning) ontstond praktijk
gebruik van enige betekenis. De boven beschreven problemen van sub
optimalisering en desintegratie werden met deze wijze van computer-
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gebruik niet opgelost. Integendeel betekende het gebruik van computers 
in die vorm, waarbij een verdere specialisatie.van specialisten 
noodzakelijk was, een verdere vervreemding tussen ontwerpers en 
gebruikers en ontwerpers onderling. Tevens liep de relatie model-

- werkelijkheid gevaar, innne.rs de nadruk lag vaak op de formele 
elegantie van het model, terwijl sterke simplificaties vari de werke-
lijkheid daaraan ondergeschikt waren. . 

Allengs kwamen onderzoekers tot het inzicht, dat het niet alleen 
ging om het automatiseren van ontwerpprocessen met behulp van meer 
of minder geschikte modellen. Na het aanvankelijke enthousiasme 
omtrent het gebruik van computers kwam men terug op de vraag naar 
de mogelijke, zinvolle plaats van de computer in het ontwerpproces. 
Dit vergde analyse van het ontwerpproces zelf, van de werkwijze van 
de ontwerpers, hun methoden, technieken en gebruike instrumenten. 
Met behulp van een eenvoudig model van het ontwerpproces kunnen 
we reeds een aantal belangrijke aspecten van het gebruik van 
computers in het ontwerpproces aangeven. We gebruiken een eenvoudige 
cybernetische regelkring (9,10) voor het weergeven van de voornaamste 
funkties in het ontwerpproces. 
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figuur 6 

G en T (fig. 6) ZLJn de reeds genoemde ontwerpactiviteiten: model
vorming, hier Generatieffunctie genoemd en modelanalyse, hier 
Terugkoppelingafunctie genoemd, omdat de modelanalyse of modeltest 
via de stappen van de evaluatie, beslissing en regulatie t.a.v. 
de modelvormende fase een terugkoppeling tot stand brengt. 
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figuur 7 

M.b.t. Bouwkunde kan nu een belangrijke verfijning in dit model 
aangebracht worden (fig. 7). Het criterium daarvoor is de kwanti
ficeerbaarbeid of formaliseerbaarheid van processen. We zagen reeds 
dat met name de modelvorming een in wezen creatief proces is en 
daarmee niet formaliseerbaar. Afhankelijk van het ontwerpprobleem 
geldt dit in meer of mindere mate voor de overige functies is het 
ontwerpproces. Elke functie zal derhalve bestaan uit een deelfunctie, 
welke door de ontwerper en een, welke door computer gerealiseerd 
kan worden. 
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In het schema (fig. 8) is een mogelijke, kwalitatieve taakverdeling 
tussen de ontwerper en computer aangegeven. Hierbij is kenmerkend, 
dat de ontwerper de centrale rol vervult en dat de computer in de 
kreatieve fasen slechts ten dele dienstbaar kan zijn (als geheugen
steun en referentiesysteem). Zonder op verdere details omtrent 
de werkwijze van diverse functies in te gaan laten deze beschouwingen 
een aantal conclusies toe: 
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(a) Model validatie. 
Te hanteren, geformaliseerde modellen dienen de werkelijkheid juist 
weer te geven. Het adequaat gebruik maken van deze modellen vergt 
een implementatie, welke een dergelijk gebruik.toelaat. 
De wijze van probleemformulering en probleem - alsmede resultaten
representatie, dient aan te sluiten bij de denk- en werkwijze van 
ontwerpers. De functie va~ het model dient transparant te zijn 
naar de gebruiker toe. Dit vergt o.a. uitgebreide en selectieve 
in- en uitvoermogelijkheden, correctie en controlefaciliteiten en 
de mogelijkheid tot model-gevoeligheidsanalyse. 

(b) Integratie. 
De koppelingsmogelijkheden voor de koppeling van deelmodellen en 
daarmee integratie is een van de meestbelovende mogelijkheden voor 
de toepassing van computers. Dit vergt het ter beschikking stellen 
van de noodzakelijke interfaces tussen modellen enerzijds en tussen 
modellen en ontwerpspecialisten anderzijds. Tevens dienen model
aanpassing, -uitbreiding en -vervanging op eenvoudige wijze mogelijk 
te zijn. Integratie betekent tevens het beheer en transport van vaak
omvangrijke-ontwerpinformatie. Ontwerp-databases en daartoe nood
zakelijke data-management-programmatuur zijn het gevolg. 

(c) Instrument aanpassing. 
Ontwerpen van de gebouwde omgeving gebeurt door mensen. Inschakeling 
van computers betekent de beschikbaarstelling van een ontwerp
instrument~ Het is deze stàp, van een correct functionerend algoritme 
tot een ontwerpinstrument, welke zo vaak onderschat wordt. Hierbij 
speelt de wijze en vorm van communicatie tussen ontwerpers en 
computers een essentiële rol. 

Het is juist de in alle genoemde aspekten naar vorenkomende inter
actie tussen ontwerpen en computer, welke inhoud geeft aan het 
begrip Computer Aided Design. 

3. Computer Aided Design. 

Op een aantal problemen, welke kenmerkend zijn voor de kommunikatie 
tussen ontwerper en computer in de huidige CAD situatie, zal in het 
volgende worden ingegaan. 

HET "DOE-IETS COMPLEX". 
In een "geavanceerd" CAD systeem voor het genereren en evalueren van 
alternatieve lay-outs t.b.v. de site planning werd een pause cyclus 
ingebouwd van 30 seconden. Wanneer gedurende deze tijd geen actie 
door de ontwerper aan de terminal ondernomen was, verschenen in 
grote letters de tekst "DO SOMETHING" op het scherm. Deze situatie, 
ontstaan onder pressie van rekenkosten en belasting van computer 
resources-zeker in timesharing- is kenmerkend voor vele huidige 
CAD systemen. De ontwerper wordt bestuurd door het systeem en 
niet vice versa. Wil hij tijdens het ontwerpproces - even - een 
bepaalde funktie op zijn informatie loslaten, is het antwoord 
"QUEUED". Wil hij een vlug antwoord op een eenvoudig probleem, 
vertelt het systeem hem "WAIT". Tracht hij toegang te krijgen tot 
informatie welke, mogelijkerwijze door toedoen van de computer 
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niet aanwezig blijkt t_e zijn, is de melding "FILE NOT PRESENT" 
het voor de ontwerper niets betekende antwoord. 

HET ";" PROBLEEM. 
Communicatie tussen ontwerper en systeem impliceert het gebruik 

_van een taal. Het implementeren van ontwerper en/of probleem ge
oriënteerde talen met behulp van de nu algemeen ter beschikking -
staande eperating-systemen en programmeertalen is bijzonder moeilijk. 

Het gebruik van bijzondere, systeemgerichte commando's en speciale 
tekens zoals de ";"b.v. ter afsluiting van een regel is voor het 
realiseren van en consistente syntax en eenduidige semantiek onont
koombaar. De noodzakelijke syntax conventies kunnen een ontoelaat
bare belasting van de ontwerpers met zich meebrengen. Een uitspraak 
overigens, die door Wirth (3) reeds m.b.t. programmeertalen gedaan is. 

DE "IK BEN PIET"-MOGELIJKHEID. 
Een ontwerper wenstbet ontwerpproces te onderbreken. Hij heeft tijd 
nodig öm na te denken of hij wil simpelweg koffie gaan drinken. 
Hij wenst nu zijn systeem te laten "voor wat het is" en later 
vanuit (dezelfde toestand) van voorheen verder te werken. Met (zijn) 
toestand wel te verstaan en niet met de toestand, waarin een andere 
ontwerper het systeem heeft achtergelaten. Bovendien dient de wijze 
en vorm van communiceren aan te sluiten bij zijn persoonlijke 
werkwijze~·Plaatsing van menu-opties, vorm van teksten, representatie 
van informatie, de besturingsstruktuur tot en met de lay-out van zijn 
toetsenbord zouden aangepast moeten zijn aan zijn persoonlijke 
stijl en kwaliteiten. Op zijn minst moet hij de keuze hebben uit 
een voldoende groot aantal mogelijkheden. 
Bij de pocketcalculator is de ontwikkeling reeds verder: 
een keuze wordt niet meer alleen op basis van technische specifikaties 
gemaakt, maar tevens op basis van lay-out van het toetsenbord, 
de intensiteit en kleur van de display, de vorm van de calculator 
etc. 

HET "PLAATJE OF DUIZEND WOORDEN" DILEMMA. 
Sinds de rotstekening en de papyrusrol is een wezenlijk kenmerk 
van menselijke communicatie de visualisering. Bij het Bouwkundig 
ontwerpen geldt dit in het bijzonder. Vormgeven is modelleren. 
Modelleren is ondenkbaar zonder (grafische) visualisatie. 
Een momentenlijn geeft veelal een beter gevoel voor krachten
verhoudingen dan een lijst met de waarden van de extreme momenten 
in bepaalde punten. Een plattegrond meer dan een relatiematrix. 

De genoemde problemen raken allen de samenwerking tussen ontwerper 
en computer in de CAD-situatie. 
CAD houdt een koppeling in tussen de mogelijkheden van computers en 
de kwaliteiten van de menselijke ontwerper. 
Wezenlijke voorwaarden voor het functioneren van CAD is daarom 
de beschikbaarheid van geschikte interfaces tussen computer en 
ontwerper. Voor de genoemde problemen, welke juist deze interface 
betreffen zijn de belangrijkste oorzaken aan de ene kant gelegen in 
de tekortkomingen van de huidige apparatuur en systeemprogrammatuur, 
en aan de andere kant in het ontbreken van een juist beeld van 
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Om in de geschetste situatie toch tot bevredigende oplossingen te 
komen, moeten de geschetste problemen op het applicatie-niveau 
opgelost worden. Althans, voor zover mogelijk. Een grote rol daarbij 
spelen: 

- aanpasbaarbeid van programmatuur aan veranderde modellen, 
gebruikselsen en apparatuur. · 

- portabiliteit. 

- modulariteit is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. 

- beschikbaarheid van gestandaardiseerde basisprogrammatuur, met 
name voor: 

- probleem en -gebruiksgerichte talen. 

graphische .in- en uitvoer. 

- informatiebeheer. 

4. CAD aan de Afdeling Bouwkunde. 

Aan de Afdeling Bouwkunde werd een begin gemaakt met de activiteiten 
op het gebied van CAD. Deze activiteiten worden ontplooid en gedragen 
door het vakgebied Toegepaste Informatika Bouwkunde en het Buro 
Computer Gebruik in samenwerking met een aantal binnen de afdeling 
vertegenwoordigde vakgebieden. Deze activiteiten omvatten zowel onder
zoek als onderwijs. Gezien de ontwikke1ingsstand van CAD, met name 
op het terrein van het bouwkundig plannen en ontwerpen, i$ het doen 
van ontwikkelings- en onderzoekwerk onontbeerlijk. Zowel als taak op 
zich en alsook als onderwijsondersteunende activiteit. 

GEBRUIKER 
CAD 

AFLIKATlE 
PROGRAMMA
TUUR 

CAD 
BASIS 
PROGRAMMA
TUUR 

figuur 9 

SYSTEEM 
PROGRAMMA
TUUR 

HARDWARE 

Figuur 9 geeft de nivo's aan, welke in een CAD-systeem onderscheiden 
kunnen worden, geordend naar de "afstand" tot de gebruiker. De 
nivo's waar de Afdeling Bouwkunde zich mee bezighoudt zijn het 
"applicatie"- en het "CAD-systeem"-nivo. Door de ontoereikendheid 
van de beschikbare systeemprogrammatuur is het bezigzijn met de 
oplossing van ad hoc problemen op dit systeem nivo onvermijdbaar. 
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de gebruiker: de menselijke ontwerper. 

OPERATING SYSTEMS. 
De huidige eperating systems, met name de hier relevante timesharing 
systemen zijn niet afgestemd op interactief werken en nog minder op 
het,gebruik van graphics. In concreto z~Jn reeds een aantal problemen 
m.b.t. de timesharing-situatie aan de orde geweest. 

COMPILERS. 
Aan de kant van de programmeertalen is het al niet gemakkelijker. 
FORTRAN met zijn gebrek aan struktureringsmogelijkheden en aan 
datatypes, het ontbreken van bit- en stringmani.pulatie~ en file
management faciliteiten, maar aan de andere kant zijn algemene 
beschikbaarheid. 
ALGOL 60, wel met zijn betere struktureringsmogelijkheden, maar 
eveneens het ontbreken van de bij FORTRAN genoemde faciliteiten. 
PL/i en het.betere gestruktureerde ALGOL 68, beide alle genoemde 
faciliteiten biedend, maar niet algemeen ter beschikking, zeker 
niet op kleine computers. 
Hetzelfde geldt voor PASCAL, welke minder "barok" is dan PL/1 en 
ALGOL 68. 
APL, een van de weinig beschikbare interactieve programmeertalen, 
met de nadelen van grote onoverzichtelijkheid is eveneens niet 
algemeen beschikbaar op minicomputers. 

HARDWARE. 
Misschien mag men zeggen dat hardware het minste probleem vormt. 
De voortdurende, relatieve prijsdaling, de toenemende betrouwbaar
heid, met name van snelle geheugens en de operationele beschikbaar
heid van microprocessoren, welke zeker in CAD hun toepassing zullen 
vinden. 

DATA MANAGEMENT. 
General database managementsystemen Z~Jn voor de CAD-situatie 
niet geschikt door hun ongeschiktheid voor de interactieve situatie, 
of door de beperktheid van de mogelijke datastrukturen of door hun 
enorme overhead in het gebruik van resources. 

GRAPHICS. 
Er zijn geen standaards voor graphics software of graphicstalen. 
Er is geen algemeen beschikbare graphicstaal. Starage tubes 
schieten in veel bouwkundige applicaties tekort, refreshed dis
plays zijn duur en vergen veel resources. Raster scan displays 
zijn nog slechts beperkt beschikbaar en vergen (te) veel 
kerngeheugen. 

GEBRUIKER. 
Aan de kant van de gebruiker ontbreekt voldoende inzicht in de 
behoefte aan informatie, zijn werkwijze, de gewenste vorm van 
informatie en communicatie. Ergonomische, psychologische en sociale 
factoren in de CAD-situatie zijn nagenoeg niet onderzocht. 
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Het onder~oek- en ontwikkelingswerk richt zich steeds op een of 
meer van de volgende Q..oelstellingen: 

a) bestudering en oplossing van problemen in de mens-m~chine relatie, 
zoals graphics, systeembesturing, informatie- en datastrukturen. 

b) beschikbaarstelling van operationele basisprogrammatuur 
. c) onder-Wij sgedchte CAD programmatuur' voor het geven van inzicht 

in bepaàlde werkwijzen, gebruik van modellen etc. 
d) onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe applicaties op diverse 

bouwkundige deelterreinen. 
-"' 

MENS BASIS CAD APPLICATIE 
MACHINE PROGR. EDUCATIE 
RELATIE 

MICROFILM INFORMATIE SiSTEEM x x 

ONT\1ERP SYS:J;'EE~l !;lAR .., l'!ETHODE x .x x 
NJ!;NEHK:'!~(,JCE3SOR x x x 

DATASETHANDM~R x 

GRAPlilCAL ADDH'IOtiS PACKAGE x x 

sPLlîJES PAJq:);;T x 

GRAPHISCHE OPTIMALISERING x x x 
GEODET:j:SCHE CONSTRlJCTIES x x x 

VLOERPLAAT BEZWIJKANALYSE x x x 

LIGGERS x x 
BESLlSSINGSBROCE$SOR x x x 

KUBISCHE STApELINGEN x x 

COMMANDOTAALGENERATOR x x 

figuur 10 

In het bovenstaande overzicht is een aantal bij Bouwkunde afgesloten 
of lopende projecten aangegeven. 
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OVERZICliT 
ONDBIWIJSPROGlAIItA Til 

COMPUTERS EN OOUUKUNDIG ONTWERPEN 3 

BA~l~CONCEPTEN F.N TECHNIEKEN IN HET 
GF;BRUIK VAJi WISKUNDIGE MODELLEN VOOR 
BOUWKUNDIGE PROBLEMEN 

MATHEMATISCHE EN HEURISTISCHE PROGRAHMERINÇ 
~ETWERlO'«>DELU:.ij 

SIMULATIE 
WAARDE ANALYSE 
tOEPASSINGEN 

I 
I 

.Jt 
COMPUTF.RS EN BOUWKUNDIG ONTWERPEN 5 

CAPITA SE~.F.CTA COMPUTERTOEPASSINGEN 
IN HET BOUWKUNDIG ONTWERPEN 

GEAVANCEERDE METHODEN EN TECHNIEKEN 
CASE STUDIES 

---
PROJF.KTF.~. \~AARlN ONTtHKKEJ.lNC: F.~/OF 
GEBRVIKSASPHTEN CE~ITRAAL STAAN. 

Figuur 11 

Fipur 
op het 

11 seaft een overzicht van de onderwijsa~tiviteiten 
aabied van CAD binnen Bouwkunde. 
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De doelstelling van dit onderwijs is tweeledig: 

a) aanleren van die vaardigheden welke elke Bouwkunde-ptudent in 
staat stelt het gereedschap "Computer'1 te hanteren, te communiceren 
met "computermensen" en het leren hanteren van nieuwe methoden 
en-technieken, mogelijk door het gebruik van computers. 

b) een aantal Bouwkunde-studenten in de gelegenheid te stellen zich 
vanuit hun afstudeergebied met de toegepaste informatica bezig 
te houden, om zich voor te bereiden een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van ontwerpgereedschap vanuit de ontwerp
discipline. 

Bij het verzorgen van onderwijs op het gebied van de toegepaste 
informatica wordt uitgegaan van de onmisbaarheid van de toepassing 
bij het behandelen van informatica-aspecten. Met name op het gebied 
van CAD is juist het toepassingsgebied, de daar gehanteerde modellen 
en werkwijzen, welke het CAD-systeem in al zijn onderdelen wezenlijk 
beÏnvloedt. Een ontwikkeling van dergelijke systemen geheel of gedeel
telijk buiten het betreffende vakgebied om is dan ook weinig zinvol. 
Het vakgebied dient centraal te staan, toeleverende gebieden zoals 
informatica, toegepaste wiskunde et:c. zijn wezei:llijk, maar onder
geschikt. 

Tot slot een tweetal opmerkingen: 

1) Een aantal belangrijke aspekten z1Jn in het bovenstaande niet 
aan de orde geweest. Dit zijn o.m. sociale implikaties van CAD. 
Welke konsekwenties heeft CAD voor de beroepspràktijk? De sociale 
verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars van CAD programmatuur. 
De ethische vraag naar de konsekwenties van CAD. Kan CAD helpen 
naar een meer leefbare gebouwde omgeven? In elk r,eval dient 
CAD daartoe meer transparant te zijn, meer afgestemd op de 
eindgebruiker. Dit vergt onderzoek naar methoden en werkwijzen 
van gebruikers en afstemming van hard- en software daarop. 

2) Zoals Bertels/Nauta :Ln (8) aangeven had de wiskunde aanvankeliik, 
door de Grieken geïntroduceerd, betrekking op ideale ruimtevormen 
en getallen. Met behulp van geometrie en algebra waren de 
instrumenten voor de modelbouw (van het heelal) gegeven. Het 
niet passen van empirische verschijnselen in het model, vergde 
hooguit aanvullende wiskundige konstrukties. Het duurde tot 
Kepler (Galilei) voordat hierin verandering kwam. Met hun kreeg 
de wiskunde een andere betekenis. Het experiment, de physische 
vraagstelling staat voorop, het wiskundig geformuleerde model 
komt na. De informatica kent een soortgelijke ontwikkeling, hetgeen 
door het aanvankelijke falen van Management Infomation Systemen 
alsook door CAD mede gedemonstreerd wordt. Ook de informatica 
dient te opereren vanuit een instelling, waarbij het gaat om het 
geven van adequate antwoorden op vraagstellingen vanuit de 
toepassingen. 
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EEN NETWERKPROCESSOR VOOR BOUWKUNDIGE PROBLEMEN 

J.H.A.E. Amkreutz 

V.E. Tapery 

Een groot aantal bouwkundige ontwerp- en planningproblemen bezitten een 
netwerkstructuur en kunnen derhalve op een netwerkmodel afgebeeld worden. 
Dit betekent, dat beschrijving en representatie van deze problemen moge
lijk is met behulp van netwerkmodellen, en dat analyse of pplossing van 
een aantal problemen uitgedrukt kan worden in netwerkoperaties. 

In het kad,er van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van net
werkmodellen werd aan de Afdeling Bouwkunde een grafische, interactieve 
netwerkprocessor ontwikkeld. Aan de hand van deze processor zullen enke
le aan de Afqeling Bouwkunde ontwikkelde gedachten omtrent CAD-programma
tuur besproke~ worden. Tevens worden enkele bouwkundige toepassingsmoge
lijkheden van een dergelijke netwerkprocessor aangegeven. 
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l . Inleiding 

In 1974 werd aan de Afdeling Bouwkunde een onderzoek gestart naar de toe
passing van graphentheoretische toepassingen bij het bouwkundig ontwer
pen (1). Zowel in probleemstructurerende, probleembeschrijvende, als ook 
probleemoplossende ontwerpfasen wordt gebruik gemaakt van netwerkmodel
len en -operaties. Voor het hanteren van- en manipuleren met dergelijke 
netwerkmodellen werd aan de Afdeling Bouwkunde eennetwerkprocessor ont
wikkeld. Iri het volgende zal, na beschrijving van de gebruikte apparatuur 
en enkele basisconcepten, de werking van deze netwerkprocessor toegelicht 
worden. 

2. Situatie 

Aan de hand van de netwerk
processor voor bouwkundige 
toepassingen zullen enige as-
pecten van CAD binnen de 
Afdeling Bouwkunde belicht 
worden. 
De ontwikkelaars, het vak
gebied Toegepaste Informa
tica Bouwkunde in samenwer
king met het Buro Computer
gebruik, staat een Tektronix 
4014 grapbics terminal ter 
beschikking, aangesloten aan 
de Burroughs B6700 in het 
rekencentrum via een asyn

1--
'--u-ni_t __ I 

recorder 

figuur I 

modern 
nsyr;ch!'o 
1200 ad 

keyboard 

joy stick 

chrone 1200 Baud lijn. Aan de terminal zijn gekoppeld een hardcopy unit, 
om afdrukken van de scherminhoud op papier te kunnen vasthouden, een 
graphics tablet en een joy stick. De terminal is geschikt om ze>Wel aHa
numerieke als ook grafische in- en uitvoer af te werken. Alle uitvoer 
vindt plaats via het scherm en de alfanumerieke invoer via het toetsen
bord. Zover het bij de grafische invoer om het inlezen van één enkel punt 
(plaats op het scherm) gaat, kan men met de joy stick een cross hair 
cursor over het hele scherm heen bewegen en door het intypen van een 
willekeurig teken de coÖrdinaten van de aangewezen positie naar het pro
gramma sturen. Met behulp van een pen kunnen bouwkundige tekeningen op 
het graphics tablet getekend worden. De getekende informatie wordt di
rect naar het programma gestuurd. Ook bestaande tekeningen kunnen gedi
gitaliseerd worden. 

3. Introductie netwerkprocessor 

De hier voor te stellen netwerkprocessor is een CAD-systeem, ontwikkeld 
met en voor de beschreven apparatuur. Daarbij gaat het om één van de 
projecten die ontstaan zijn uit de gedachte aan het beschikbaar stellen 
van applicatie-onafhankelijke programmatuur ten behoeve van CAD welke 
geschikt is voor een brede range van specifieke applicaties. De netwerk
processor is een "add-on" 9f "plug-in" systeem voor het invoeren, mani
puleren en representeren van netwerken. Hij is het eindproduct van een 
voorstudie waarbij twee doelstellingen vooropstonden: 
1) onderzoeken van de mogelijkheden, beperkingen en problemen voor de 

ontwikkeling van een dergelijk CAD-systeem 
2) inventarisatie van voor Bouwkunde relevante netwerkoperaties en re-
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presentaties. 
Aan de hand van voorbeelden zal getracht worden een indruk te geven van 
de zienswijze op CAD binnen onze afdeling en er zullen enige resultaten 
in het licht van 1) besproken worden. De aanpak van problemen zoals 
interactie, graphics, ontwikkeling van basis-programmatuur en wij ze van 
programmeren komen eveneens aan de orde. 

4. Interactie en Graphics • 

Omdat wezenlijke kenmerken 
van bouwkundige CAD-prograrnr 
matuur hoge interactie en 
grafische communicatie zijn, 
worden hoge eisèn gesteld 
aan de gebruikte apparatuur 
en ontwikkelde programma
tuur. De huidige time sharing 
systemen zijn niet geschikt 
om in hoge mate interactie-
ve programma's af te werken 
of grote hoeveelheden in-
voerdata op te slaan. Zo 
wordt na het overzenden van 
iets meer dan 264 tekens 
(dat zijn maar 44 punten!) 
via de graphics tablet in 
de zgn. "presence" mode het 

GEBRUIKER 

figuur 2 

CAL
SYSTEEM 

Hl:'EHFACE 

OPEtlATING 
SYSTSEM 

INTERRUPT 
REPEAT 

contact verbroken. In een dergelijk geval gaat niet alleen de overge
stuurde informatie verloren, maar alles wat tot dit moment berekend werd. 
Verder bestaat alleen in het CAD-systeem - eperating systeem interface 
een interrupt- en repeat mogelijkheid door "break" en "run" of "execute" 
(figuur 2). Tenslotte is er geen mogelijkheid meerdere user programma's 
door middel van samenstelling van job control statements naar keuze te 
laten executeren. Om tenminste een beperkte interactie te kunnen plegen, 
werd het "monitor concept" ontwikkeld. Alle bestanddelen van een naar 
dit concept ontwikkeld CAD-systeem moeten zó beveiligd zijn, dat ze door 
onjuiste invoer of besturing geen programma-onderbreking ten gevolge 
hebben. 

5. Monitor concept 

De belangrijkste kenmerken 
van het monitor concept zijn 
de scheiding van beslissin-
gen over het uitvoeren van __ 

::: ";!!~ t~ ~: t(:7!~~~ ;~:n~nl -. . .. . ... . I· • '~:.•;;:; ••I 
zelf en de streng h1.erar- r·-lhLionL'· 

chische bouwstructuur van 
het systeem. Elke door het 
probleem gedicteerde func-
tie wordt afgebeeld op een 
programmamodule. Beslis-
singen worden gebundeld 
in de monitor of submonito- figuur 3 
ren. De monitor als het 

HO:HTOR 

B2:H:t;ER FUNKTië J 
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centrale besturingsorgaan in het systeem stuurt altijd tenminste de 
volgende 5 functies (figuur 3) 
1) initialisatie (start) 
2) centrale interpretatie van gebruikerstaal 
3) databeheer 
4) representatie (output) 
5) afsluiting (stop). 
In het -geval van de netwerkprocessor zijn er nog de netwerkoperaties eri 
speciale representatie functies, die later aan de hand van voorbeelden 
ter sprake komen. 

Van de bovengenoemde functies neemt de interpretatiefunctie een bijzon
dere plaats in. In deze "preprocessor" worden alle gebruikersaanvragen 
gecontroleerd en door context switching de gekozen optie geactiveerd. 
Deze blijft actief totdat de gebruiker een andere kiest. Op iedere actie 
van de gebruiker moet onmiddellijk een reactie van het systeem volgen, 
de tijdsduur om bepaalde opdrachten af te werken moet zo constant moge
lijk zijn en mag niet van het aantal verdere gebruikers afhankelijk 
zijn. In dit soort "vraag-antwoord"-spel bestuurt de gebruiker de moni~ 
tor, hij programmeert hem. 

Omdat de huidige time sharing systemen deze werkwijze niet aankunnen, 
moeten hulpmiddelen als de lampjes aan het graphics tablet of de bel ge
bruikt worden om aan te tonen dat "de computer weer tijd heeft". 

De databeheer functie omvat twee verschillende deelstukken van datamani
pulatie: een interne en een externe structuur (achtergrond geheugen). 
In het algemeen, maar zeker in een interactieve sfeer is een efficiënte 
datastructuur van groot belang. Omdat de toegang via operaties gebeurt, 
kan de huidige datastructuur zonder problemen door een andere, meer op 
specifieke netwerkoperaties gerichte, structuur (structuren!) vervangen 
worden. 
Voor het contact met de externe datastructuur werd bij het Buro Computer
gebruik (2) het programma pakket DASH (Data Set Handler) ontwikkeld, 
waarmee het mogelijk is door speciale functies aan te roepen (lezen, 
schrijven, verwijderen) de interne inforroEtie, voorzien van een object
naam, in een disc file vast te houden. Dit pakket is eveneens als 
"plug-in" systeem ontwikkeld en is reeds in meerdere andere CAD-syste
men geÏmplementeerd. 

Het kiezen van de representatie functie laat de aanwezige netwerkinfor
matie in grafische vorm op het scherm verschijnen. De hoeveelheid infor
matie is bestuurbaar. Verder bestaat nog de mogelijkheid het netwerk als 
adjacentie matrix te representeren. 

De initialisatie functie is een eerste stap naar een zogenaamd "perso
nalized system", omdat niet alleen beginwaarden gezet worden maar na de 
vraag "enter your name, please" gekeken wordt of deze gebruiker al met 
dit systeem gewerkt heeft en of er actuele informatie voor hem bewaard 
is. Is dat het geval, dan wordt hem deze automatisch weer beschikbaar 
gesteld. De gebruiker kan het systeem op eenvoudige wijze verlaten en 
later vanuit dezelfde toestand verder werken. 

Daartoe wordt bij de afsluitfunctie onder de naam van de gebruiker alle 
niet expliciet bewaarde informatie automatisch opgeborgen. 
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Het monitor concept heeft consequenties voor het programmeren; de nadruk 
komt te liggen op programma ontwerp. De ontwikkelde systemen moeten al
gemeen bruikbaar, uitbreidbaar, hun functies en modules portabel en zo
veel mogelijk machine-onafhankelijk zijn. Machine-afhankelijke modules 
moeten apart gehouden worden en eenvoudig vervangbaar zijn. 

6. Menu 

Door het monitor concept kan 
de repeat (herhaal) functie 
binnen het CAD-systeem ge
houden en de keuze van wat 
in welJee volgorde afgewerkt 
wordt "äan de gebruiker over
gelaten worden. De inter
rupt functie kan slechts 
zeer beperkt toegepast wor
den. 

Er zijn meerdere mogelijk
heden van gebruiker-systeem 
communicatie denkbaar, b.v.: 
1) vragen en antwoorden 

(alfanumeriek) 
2) selectie via commandotaal 
3) selectie via zogenaamde menu's 

figuur 4 
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De netwerkprocessor wordt bestuurd via menu's (figuur 4), omdat het op~ 
tische contact tussen de gebruiker en het programma in een grafisch sys
teem op deze mànier optimaal is. Het aantal menu's is van de complexi
teit van het CAD-systeem afhankelijk en van de groeperingsmogeliJkheid 
van de deelfuncties. De netwerkprocessor werkt met 5 verschillende menu's 
in 4 verschillende levels. Sonnnige functies zijn in meerdere menu's te 
vinden, b.v. "DRAW NETWORK." omdat deze overal gebruikt kunnen worden. 

Het menu in level 1 houdt vooral contact met het achtergrondgeheugen, 
dat in level 2 meer met netwerkoperaties, de menu's in level 3 geven de 
gebruiker de mogelijkheid netwerken op het scherm te editen of een sub
net te kiezen. Het menu in level 4 stelt de gebruiker in staat een net
werk via het graphics tablet in te voeren, wat in ergonomisch opzicht 
goen is, zoals onze ervaring met CAD-systemen aangetoond heeft. 

Zodra het menu op het scherm verschijnt en de cross. hair cursor te zien 
is, kan de gebruiker een van de aangeboden opties kiezen. Als ·de cursor 
weer verschijnt is de gekozen functie afgewerkt. Buiten het menu is het 
scherm alleen binnen sommige functies actief. 

Als een functie veel alfanumerieke uitvoer ten gevolge heeft, wordt eerst. 
het scherm schoongeveegd en dan pagina voor pagina de informatie afge
drukt. Na iedere pagina stopt de uitvoer en de gebruiker heeft voldoende 
tijd om een copie te maken of de output te controlerèn. Na het intypen 
van een teken gaat de uitvoer verder of wordt afgebroken. 

7. Graphics 

De interne informatie van de netwerken wordt door een graphics pakket 
in grafische informatie vertaald en de ingevoerde grafische informatie 



in interne, verwerkbare in
formatie veranderd. Het 
grapbics pakket dat wij tot 
nu toe.hiervoor gebruiken 
heet TCS (Terminal Control 
System van Tektronix), uit
gebreid met GRAPPA (Graphics 
Pa<ckage Addi ti ons) • Dit 
pakket is door het Buro 
Computergebruik ontwikkeld 
(3) en stelt meer en bete
re functies voor de gebrui
ker beschikbaar. 

8. Netwerkinvoer, -verande
ring en -representatie 

De practische werkwijze zal 
aan de hand van een voor-
'ha.o.1 ,:i ( .ç:; ru,".,.... c;, on ç:.. \ 'ho-
w~~~Y ,~46YY~ J ~w -~ u-

licht worden. Nadat het pro
gramma gestart is en de vra
gen naar de gebruikersnaam 
en de gewenste data biblio
theek beantwoord zijn, ver
schijnt het eerste menu 
(figuur 4) en de cross hair 
cursor. 
Door het kiezen van de op
ties "OPERATIONS" en vervol
gens "EDIT NETWORK" en 
"TABLET CONTROL", wordt het 
grapbics tablet geactiveerd 
en men kan in het tablet 
menu "DIGITIZE" aanwijzen 
en een net, waarvan een 
tekening op het tablet 
ligt, inlezen. 
Door het aanwijzen van 
"ADD DRAW11 of "DRAW'' wordt 
het al ingevoerde gedeelte 
op het scherm afgebeeld. De 
invoer kan altijd onderbro
ken worden en zonder infor
matieverlies herstart wor
den. 

Eigenschappen (figuur 7 en 
8) kunnen via het scherm 
aan de knopen en relaties 
toegekend worden. De posi
tie van knopen kan ver
anderd en relaties kunnen 
weggelaten of bijgevoegd 
worden. 
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figuur 5 

figuur 6 

figuur 7 



De repre~entatie van net
werken kan aan gebr~ikers
wensen aangepast worden 
door bijvoorbeeld veran• 
dering van de straallengte 
van de knopen of de teken
-mode ~é;l.n de _relatiea _(bij
voorbeeld stippellijnen) 
(figuur 9). 

Kortste wegen kunnen word~n 
berekend en suQnetten kun
nen door selectie van ei
genschappen ontwikkeld 
worden. 

Deze selectie is gebaseerd 
op het algorithme in figuur 
10. 
De gegenereerde subnetten 
kunnen als zelfstandige 
netwerken in de bibliotheek 
bewaard blijven (figuur 11 
tot em met 13). 

In een programma kunnen on
beperkt veèl verschillende 
netwerken behandeld worden. 
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figuur 8 

figuur 9 
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figuur 10 
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9. Toepassingen 

Aan de hand van enkele 
toepassingen zal de werking 
van de.netwerkprocessor 
toegelicht worden. Het gaat 
hierbij niet om reeds uit
gewerkte practijktoepassin
gen,- maar önl. tóepassings- • 
moge lijkheden. 

a) Planning 

Een van de meest voor de 
hand liggende toepassingen 
is de ruimtelijke - en ver
keersplanning. We hebben 
als voorbeeld het net van 
de agglomeratie Eindhoven 
via het tablet ingelezen, 
correcties aangebracht en 
kenmerken in de vorm van 
eigenschappen toegevoegd. 
Deze eigenschappen (figuur 
!4) waren plaatsnamen, 
straatnamen, de kenmerken 
Hdoorgaand" en "niet door
gaand" verkeer en de num
mers van buslijnen. Door 
attribuutselectie of com
binaties ervan hebben wij 
het subnet van alle door
gaande routes (figuur 15) 
en het net van de hus
lijnen 5 en 17 gegenereerd 
(figuur 16) en een uitsne
de met straatnamen (figuur 
17). 

In opdracht van het Duitse 
Ministerie van Verkeer 
werd de onderhavige net
werkprocessor op deze toe
passingsmogelijkheden on-. 
derzocht (4). Hij zal te 
zijner tijd gebruikt wor
den voor de gebieden: 
bewegwijzering, verkeera
distributie of routeplan
ning. 

b) Plattegronden 

Een verdere toepassinga
mogelijkheid is het digi
taliseren, editen, modi-
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ficeren en bewaren van bouw
kundige tekeningen, b.v. 
plattegronden (figuur 18 tot 
en met 20). Deeltekeningen 
kunnen zonder probleem 
samengevoegd worden. De ver
dere verwerking is natuur
lijk zaak van de applicatie
programmeur. Problemen in • 
verband met grote hoeveelhe
den coördinaten die op geo
metrische functies liggen, 
kunnen opgelost worden door 
het bewaren van het type 
functie en enkele bep.odigde 
coëfficienten. 

c) Netwerkplanning 

v~ netwerkprûcessor 1s ook 
geschikt voor de eenvoudige 
invoer van activiteitensche
ma's in de netwerkplanning. 
De activitèiten en de tijds
duur van de activiteit~n 
kunnen als eigenschappen 
bewaard en veranderingen 
kunnen gemakkelijk aange
bracht worden (figuur 21 en 
22). 
Verder lijkt een koppeling 
met het door de Afdeling 
Bedrijfskunde ontwikkelde 
netwerkplanningssysteem 
"ANNETTE" mogelijk. 

d) Combinatorische en Op
timaliseringsproblemen 

Een standaardfunctie is het 
genereren van een boom uit 
ingelezen beslissingen en 
consequenties, waarbij de 
consequenties als eigen
schappen van de relaties 
geÏnterpreteerd kunnen wor
den en de beslissingen àls 
eigenschappen van de knoop
punten (figuur 23 tot en 
met 25). 

Met behulp van de shortest 
route operatie is "volledige 
enumeratie" op triviale 
wijze mogelijk. 

Door het aanbrengen van res-
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tricties en toegepaste appli
catieprogrammatuur is "branch 
and bound" eveneens mogelijk. 

Voor een aantal probleemsoor
ten kunnen ook "dynamische 

_ programmering"-sproblemen 
gerepresenteerd worden. 

e) Layout 

Bij layout problemen kan de 
netwerkprocessor de ontwer
per hulp bieden bij het ver
talen van functionele rela
ties in geometrische vorm 
(figuur 26 tot en met 31). 
De input van het relatie
schema kan als willekeurige 
schets via het tablet gebeu
ren, alleen de topologie 
moet correct zijn. Om tot 
een oplossing te komen zijn 
er meerdere mogelijkheden. 
Men kan: 
1. van het. ingevoerde net 

uitgaan, 
2. een planaire graph gene

reren, 
3. een random net genereren. 

De onder 3. genoemde moge
lijkheid heeft het voordeel, 
dat hierbij niet van voor
gedachte oplossingen uitge
gaan wordt. Omdat niet 
planaire netwerken in dit 
verband niet op te lossen 
zijn, moet men expliciet 
bes lissin gen nemen. De ge+ 
vonden vorm kan door zo
genaamde bubbles (geÏnter
poleerde representatie van 
de duale graph) aangeduid 
worden. 

Bij het tekenen van deze 
bubbles wordt gebruik ge
maakt van gesloten spline 
functies. De bijbehorende 
programmatuur is eveneens 
door het Buro Computerge
bruik (9) ontwikkeld. 
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10. Slotopmerkingen 

De beschrijving van de talrijke 
lijke alge·mene netwerkprocessor 
niet alleen hier) te gebrui
ken is. De aanschaf van een 
minicomputer binnen de Afde'"" 
ling zal de noodzakelijke • 
voorwaarden scheppen, waar
door het interactieve wer-
ken minder frustrerend wordt 
en resultaten sneller be-
reikt worden. Onder verwij
zing naar de "CAD-jumper" 
in figuur 32 (een minder 
serieuze toepassing van de 
netwerkprocessor als sym-
bool van ons "CAD-enthou
siame") nog een opmerking 
over de voortgang van het 
project. 
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toepassingen laten zien, dat een derge
in de bouwkundige ontwerpsfeer (en zeker 

figuur 32 

In een 
van de 
aan de 
kader 
bieden 

samenwerking!)verband tussen de "Fachbereich Kybernetik'' 
T.U. Berlijn ~n Toegepaste Informatica Bouwkunde wordt 
netwerkprocessor verder gewerkt. Eveneens wordt in dit 
een menuprocessor ontworpen die de mogelijkheid. zal 
intèractief menu's te genereren, te veranderen en te 

bewaren. 
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CAD IN DE ELEKTRONICA 

J.Jess 

1. Inleiding 

Het is geen geheim dat "Computer Aided Design" (ClW) geen nauwkeurig om

schreven begrip is. In de Elektrotechniek wordt heden ten dage in bijna 

elke vakdiscipline de computer in het ontwerpproces ingeschakeld. Dit geldt 

voor het ontwerpen van antennes, golfpijpen, elektrische machines evenals 

van bouwelementen van hoogspanningsopstellingen en communicatielijnen, voor 

het ontwerpen van computer-hardware evenals voor de optimalisering van codes 

voor communicatie. Ook al kan men gerust stellen dat zonder het hulpmiddel 

"rekenmachine" de ontwerpkunde in de verschillende deelgebieden van de 

Elektrotechniek ernstig zou stagneren, toch wordt in het algemeen de toe

passing van "computer-softwarè" tijdens het ontwerpen niet tot het "CAD" 

gebied gerekend. 

De redenen voor dit verschijnsel kunnen waarschijnlijk gevonden worden in 

het feit, dat de elektrotechnische ontwerpers hun programma's meestal zelf 

kunnen ontwikkelen. Met andere woorden, de eigenlijke substantie van de 

ontwerp-software is grotendeels in de elektrotechnische theorie en in veel 

mindere mate in de computertechnische en in de programmeer-technische metho

den opgesloten. Zelden bereiken de programma's de complexiteit van een 

compiler of een operating-system. Evenmin moeten ze onder vergelijkbaar 

scherpe randvoorwaarden werken als systeemprogrammatuur. 

Het valt te voorspellen dat deze situatie op een niet al te lange termijn 

gaat veranderen. ze is al veranderd voor de Elektronica onder de invloed 

van de moderne fabricage methodes voor elektronische schakelingen. Van de 

in de laatste decennia ontwikkelde methodes hebben nu de diverse varianten 

van de monolytische, geïntegreerde techniek verreweg de grootste betekenis. 

Bepaalde randvoorwaarden welke in dit artikel nog uitvoeriger aan de orde 

zullen komen hebben ertoe geleid, dat ter ondersteuning van de ontwerper van 
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geïntegreerde elektronische schakeling~n (zogenaamde "IC's") uitgebreide 

programmasystemen zijn ontwikkeld. Óe ontwikkeling van zulke programma

systemen vraagt in het algemeen meer kennis en vaardigheden op het gebied 

van de Informatica en de Informatietechniek dan van een technoloog of 

elektronisch ontwerper redelijkerwijze verwacht mag worden. Er is dus 

binnen het gebied van de Elektrotechniek een nieuwe, aparte, professionele 

discipline ontstaan met als taak het ontwikkelen van programmasystemen voor 

ontwerpdoeleinden in de elektronica. Sindsdien is er meer en meer sprake 

van "CAD" in de elektronica. 

Reeds ontwikkelde en tegenwoordig in gebruik zijnde programmasystemen voor 

CAD van elektronische schakelingen kunnen ruwweg onderverdeeld worden in 

twee klassen: 

- programma's ter ananlyse van het gedrag van een al ontworpen schakeling 

(algemeen uanalyse-programma;sn genoemd); 

-programma's voor het ontwerpen van layouts en bedradingsschemata van 

elektronische schakelingen. 

2. "Funktioneel ontwerp" en "struktureel ontwerp" van IC's. 

Fig. 1 toont wat wij van een IC te zien krijgen als wij zijn huisje open

snijden en hem door een microscoop bekijken. Uiteraard realiseert het circuit 

met betrekking tot zijn aansluitingen een bepaalde elektrische funktie, in 

dit geval die van een zogenaamde "operationele versterker" (type ].lA725). De 

relatie tussen het op het beeld herkenbare patroon en de aan de aansluitingen 

meetbare funktie is echter niet eenduidig. Het in fig. 6 (sectie 4) getoonde 

patroon realiseert evenééns de funktie van de operationele versterker ].lA725, 

hoewel het er volledig anders uitziet. 

Feitelijk bestaan er oneindig veel patronen welke deze funktie kunnen reali

seren. Zou men van de getoonde patronen proberen een diskreet vervangings

schema te construeren, bestaande uit individuele transistoren, weerstanden, 

condensatoren en de nodige verbindingen, dan zou echter blijken, dat beide 

patronen in wezen tot hetzelfde vervangingsschema leiden. Kennelijk is de 

funktie omschreven met de code ].lA725 opgesloten in het vervangingsschema. 

Fig. 2 toont het vervangingsschema van de operationele versterker ].lA725~ 

De zojuist geschetste feiten suggereren de ontleding van het ontwerpproces 
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van een IC in twee fasen: 

1. de constructie van een vervangingsschema dat de gewenste funktie met 

betrekking tot de aansluitingen van het circuit realiseert, het zoge

noemde "funktioneel ontwerp"; 

2. uitgaande van het vervangingsschema de constructie van een patroon (de 

"layout"), vastgelegd in een aantal tekeningen, waarmede het fabricage 

proces gestuurd wordt. Wordt uitgaande van het patroon het vervangings

schema (volgens bepaalde regels) geconstrueerd, dan moet het oorsponke

lijke vervangingsschema weer te voorschijn komen. De constructie van de 

"layout" noemen wij "structureel ontwerp". 

Na deze opmerkingen moet het duidelijk zijn, dat analyseprogramma's hulp

middelen voor het "functioneel ontwerp" voorstellen. Daarentegen zijn de 

programmasystemen voor layout-ontwerp hulpmiddelen voor het "structureel 

ontwerp" van een IC. 

Dit betoog houdt zich in eerste instantie bezig met de eerstgenoemde klasse 

van programma's, terwijl de tweede klasse elders aan de orde zal komen [4]. 

3. Een stukje historie. 

1968 verschijnt het trefwoord "Computer Aided Design" voor het eerst in de 

"Electrical and Electronic Abstracts". 1973 verscheen een verzameling van 

artikelen, uitgegeven van G.Szentirmai, onder de titel "Computer Aided Filter 

Design" [1]. Alle artikelen waren reeds eerder gepubliceerd in diverse vak

bladen. De twee oudste zijn verschenen in 1958, dus tien jaar eerder. Het 

blijkt dus moeilijk om een precies tijdstip aan te geven waarop men begon 

een bepaalde manier van werken met de computer "CAD" te noemen. Misschien 

dat het redelijk is het CAD-tijdperk te laten beginnen met het ter beschikking 

stellen van het netwerkanalyse-programma ECAP ("Electronic Circuit Analysis 

Program") door een grote computerfabrikant in het begin van de jaren zestig 

[2]. 

De motivering voor het ontwikkelen van analyseprogramma's zijn mettertijd. 

sterk veranderd. De jaren vijftig zijn gekenmerkt door een buitengewoon 

sterke ontplooiing van.de netwerktheorie, met name op het gebied van de 

synthese van lineaire netwerken. Deze ontplooiing was gestimuleerd door het 
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Fig. 2. Ver>vangingssahema van de \1A725. 
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feit, dat de zeer complexe en veel rekenwerk vergende syntheseprocessen 

door computers gemakkelijk konden verwerkt worden. Co~lexiteit en reken

werk vormd~n geen belemmering meer. Gelijktijdig vonden de methodes van de 

systematische netwerkanalyse hun ingang in het onderwijs. Elke student in de 

Elektrotechniek leerde en oefende aan de hand van talloze voorbeelden de 

methodes van maas- ~n knooppuntanalyse, van "cutset-" and "tieset-analysis". 

Een probleem vorm4e echter de toepassing in de elektron~ea. Zoals straks 

nog duidelijk zal worden vraagt nagenoeg elke netwerkanalyse-methode de 
' . ' 

(eventuele herhaalde) oplossing van een stelsel lineaire vergelijkingen. 

In de praktijk mochten deze vergelijkingsstelsels zo mogelijk niet meer 

dan drie vergelijking~n bevatten, zouden ze bewerkbaar l!lOet.en blijven voor 

de student, en dus ook voor de aspirant elektronisch ontwerper. Daarom 

moesten de modellen van elektronische elementen sterk vereenvoudigd worden, 

waardoor specifiek in het geval van transistorschakelingen de berekende 

resultaten vaak weinig met de fysische realiteit te maken hadden. Natuurlijk 
' was het mogelijk grotere stelsels vergelijkingen met rekenmachines op te 

lossen. Maar de meeste elektronische ontwerpers gaven er de voorkeur aan 

het opbouwen en doormeten van de schakelingen in het elektronische labora

torium, ook omdat ze (met recht) meetresultaten meer betrouwbaar vonden 

dan rekenresultaten. 

ECAP was bedoeld om de rekentaak voor de elektronisch ontwerper eenvoudiger 

te maken door de taak van het formuleren en rekentechnisch oplossen van de 

netwerkvergelijkingen naar de computer toe te schuiven, Dit was echter niet 

voldoende om de meerderheid van de elektronische ontwerp~rs te motiveren 

nu toch tijdens het ontwerpen te gaan rekenen. Een reden was het al eerder 

genoemde wantrouwen van de elektronici t.o.v. aan de hand van computer

modellen berekende resultaten. Een andere reden was het wachten op de re

sultaten. ECAP was in het al-gemeen alleen maar in "batch-mode" toegankelijk. 

Dit impliceert een wachttijd van op zijn minst enkele uren tussen inlevering 

van de data en het ontvangen van de resultaten. 

1967 wordt gerapporteerQ. over een in het "Massachusetts Institute of 

Technology" {MIT) gerealiseerd systeem CIRCAL [3]. Dit systeem bevat een 

analyseprogramma dat in veel grotere mate dan ECAP geschikt is om niet

lineaire netwerkelementen te kunnen verwerken. Belangrijker is echter dat 

de invoer gebeurt met behulp van een graphisch beeldscherm met lichtpen. 

De resultaten worden in de vorm van grafieken op hetzelfde beeldscherm ge

toond. Meerdere beeldschermtoestellen werken samen met een computer, die 



-49-

verder geen andere taken heeft. 

MIT dacht in eerste instantie aan een toepassing van zo'n opstelling in 

het onderwijs. Men verwachtte dat de computer en de beeldschermeenheden 

onder specifieke randvoorwaarden wel goedkoper zouden kunnen worden dan 

de uitrusting van een elektronisch laboratorium. In de industrie vond het 

idee echter weinig weerklank, want het probleem van de opbetrouwb~arheid 

van de berekeningen door routieve modellering van het elektronische netwerk 

was nog niet opgelost. 

Tegen het einde van de jaren zestig begon de elektrotechnische industrie 

meer en meer belangstelling te tonen voor netwerkanalys~-programma's. De 

redenen :z;ijn te vinden in de steeds groeiende betek~nis van geïntegreerde 

schakelingen voor digitale bouwstenen van rekenmachines, maar ook voor ge-

. integreerde-lineaire bouwstenen zoals bijvoorbeeld d~operationele versterker, 

en element met veel toepassingen in de meet- en regeltechniek. Een groot 

aantal programmap;;tketten voor netwerkanalyse ontstonden met. -namen als ASTAP, 

CANCER, AEDCAP, -SJ;>ICE, SLIC. Vergeleken met ECAP waren deze programma's 

op een aantal punten in betrekkelijk grote mate verbeterd: steeds meer 

vereenvou(}igde invoer, steeds meer betrouwbare resultaten, steeds meer 

keuzemogelijkheden met betrekking tot de gewenste uitvoerdata. 

In dezelfde tijd werden ook de eerste interactieve ontwerpsystemen voor 

layouts van geïntegreerde schakelingen ontwikkeld en op grote schaal in de 

halfgeleiderindustrie toegepast. 

4. Waarom "CAD" voor het ontwerpen van geïntegreerde elektronische 

schakelingen? 

~atuurlijk moet de vraag beantwoord worden waarom analyseprogramma's inééns 

attractief zijn geworden voor de halfgeleiderfabrikanten. De redenen zijn 

te vinden in een aantal kostenaspecten, in organisatorische problemen en in 

de fysische eigenschappen van het IC. 

Het begin van de IC-technologie wordt allereerst gekenmerkt door zeer grote 

investeringen voor apparatuur. Men kan er van uitgaan dat voor de opbouw 

van een IC-laboratorium tien- tot twintig keer zo veel geldmid(}elen nodig 

zijn dan voor een elektronica laboratorium voor conventionele fabricage-
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techniek. In ae tweede plaats moet ~r specifiek personeel aangetrokken en 

speciaal opgeleidwçrden. In de derde plaats moet er een periode aan onder

zoek besteed wor~n, Qm te leren hoe de verschillende parameters van het 

fabricageproces optimaal afgesteld moeten worden. Niet alleen moet dus veel 

geld ge!nvesteerd worden, het duurt ook enige tijd, voordat met de produktie 

kan worden begonnen. Onder deze omstandigheden is het duidelijk dat in het . 
begin van het IC tijdperk de prijs van een IC in wezen door deze investeringen 

bepaald wordt. In deze situatie komt met de tijd een verandering te wijten 

aan twee parallel lopende effecten. 

Naar mate onder~oek en ontwikkeling verder vorderen worden de noodzakelijke 

investeringen voor een nieuw startend bedrijf of bedrijfstak minder drukkend. 

Apparatuur wordt goedkoper omdat er meer ervaring verzameld is met betrekking 

tot de constructie van de apparaten én de apparatuur in grotere hoeveelheden 

geproduceerd kan worden. Personeel is gemakkelijker te vinden, mede omdat 

de instellingen van onderwijs met de ontwikkeling rekening houden. Verder is 

er meer ervaring verzameld met betrekking tot de procesbeheersing. 

In de tweeae plaats zijn voor een al langer producerend bedrijf of bedrijfs

tak na ver~oop van tijd de investeringskosten al grotendeels weer terugge

haald. 

Vanaf dit moment beginnen de prijzen voor de betreffende typen IC's zeer 

sterk te dalen tot op het punt waar zij in wezen door de ontwikkelingskosten 

van het bet~e~fende IC-type bepaald worden. Voor een groot aantal IC types 

en het merendeel van de fabrikanten is deze situatie heden ten dage bereikt. 

De prijsdalingen kunnen zonder meer op de markt geconstateerd worden. In 

feite doet deze prijsontwikkeling zich bij elk succesvol massaprodukt voor. 

Het enorm grote verschil tussen de in het begin ~odige investeringen en de 

kosten van de produktie in de stationaire toestand, samen met aantrekkelijke 

eigenschappen van een·rc element-IC'szij-n veel kleiner en meer betrouwbaar 

en hebben vaak elektrotechnisch attraktievare eigenschappen dan conventionele 

schakelingen - , hebben de te verwachten prijsdalingen bijzonder snel laten 

verlopen. 

Een verdere rendementsverbetering kan door een verlaging van de ontwikkelings

kosten en een verkorting van de voor de ontwikkeling van een IC nodige tijd 

bereikt worden. Uiteraard zijn ook deze kosten steeds minder drukkend naar 

mate een bepaald IC type langer op de markt is. Een verlagin~ van deze kosten 



-51-

zal echter met name de kleinere bed+ijven helpen de kostendrempel te over

winnen. Ook worden kleinere series van IC's economisch aantrekkelijk~ Het 

is op dit punt dat CAP een rol begint te spelen. Voor een conventionele 

elektronische schakeling is het het meest eenvoudige om de schakeling op te 

bouwen en door te meten. Voldoet de schakeling niet aan de gewenste eisen, 

dan zijn veranderingen makkelijk met de soldeerbout aan te brengen. Dit . 
geldt niet voor een IC. Van begin tot einde van het fabricageproces is geen 

testmeting mogelijk. Blijkt de schakeling onbevredigend dan moet het hele 

fabricageproces herhaald worden beginnend met een verandering in de teke

ningen voor de layout. Afgezien van de daarmee gemoeide kosten is ook de 

tijd van begin tot einde van het hele proces van belang - mede om organisa

torische redenen vaak meerdere maanden. 

Deze situatie leidt tot de wens naar hulpmiddelen voor het ontwerp welke zo 

veel mogelijk veilig stellen dat een IC al na een keer het ontwikkelings- en 

fabricageproces doorlopen te hebben aan alle ontwerpeisen voldoet. 

Modellering van IC's door conventionele schakelingen loopt al gauw tegen 

een aantal grenzen aan, te weten: 

- bepaalde elementen zoals bijvoorbeeld weerstanden vertonen in IC techniek 

andere parasitaire verschijnselen dan in conventionele techniek. Deze 

parasitaire verschijnselen zijn ook niet zonder meer door kunstmatig ont

worpen mödellen na te bootsen; 

- de verhouding van de afmetingen van bedrading en elementen is bij IC's 

fundamenteel anders dan bij conventionele schakelingen. Van deze eigen

schappen van IC's wordt echter bijvoorbeeld bij snelle computerbouwstenen 

op ruime schaal gebruik gemaakt; 

- de warmteeffecten zijn bij een IC volledig anders dan bij een conventionele 

schakeling. Hiervan wordt bij sommige schakelingen in ruime mate gebruik 

gemaakt. Een operationele versterker in conventionele techniek gerealiseerd 

zal in het algemeen niet funktioneren. 

Gezien deze effecten kan een met een computer berekend resultaat gebaseerd 

op een adequaat theoretisch model van de schakeling, in belangrijke mate 

meer betrouwbaar zijn dan een fysisch model. In deze situatie kan een analyse

programma een zeer nuttig werktuig zijn. 
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5. Analyseprogramma's als hulpmiddelen voor funktioneel ontwerp: invoer, 

uitvoer en dataverwerking. 

De voor een netwerkanalyseprogramma nodige invoer bestaat in wezen uit twee 

onderdelen: 

- een omschrijving van het vervangingsschema van een circuit; 

- een omschrijving van de ~ewenste uitvoergegevens. 

Het vervangingsschema bevat twee soorten informaties: 

- informatie over het fysisch gedrag van de in .het netwerk voorkomende 

elementen; 

informatie hoe deze elementen met elkaar verbonden zijn via metalen 

verbindingen. 

Fig. 3 toont een e·envoudig vervangingsschema. Voordat het in de invoertaal 

van een analyseprogramma beschreven kan worden, moeten een aantal dingen 

gedaan worden. Minimaal houdt deze voorbereiding een identificatie van de 

metalen verbindingen in. De metalen verbindingen vallen uiteen in een aantal 

disjuncte "draadbomen". Elk "knooppunt" in het circuitdiagram is in feite 

identiek aan zo'n draadboom. De lijntjes welke van een bepaald knooppunt 

leiden tot de elementsymbolen geven aan welke elementen met de betreffende 

draadboom zijn verbonden. De meest eenvoudige identificatie bestaat uit het 

toekennen van nummers aan de knooppunten (in fig. 3 door nummers in rondjes 

weergegeven). Knooppunt 0 speelt een bijzondere rol. Het is het "referentie

knóoppunt" en wordt vaak identiek gemaakt aan "aarde", de nulaansluiting 

van de signaalbron. 

In dit voorbeeld zijn bovendien nog namen voor de diverse elementen ingevoerd. 

Fig. 4 geeft de beschrijving weer van het vervangingsschema in fig. 3 en de 

invoertaal van het analyseprogramma "AEDCAP". Elke regel beschrijft een net

werkelement. De cijfers aan het begin van de regel geven aan met welke 

draadbomen het element verbonden is. Verder is de naam van het betreffende 

element aangegeven en een aantal symbolen welke het fysisch gedrag van het 

element kenmerken. De laatste regel van de circuitbeschrijving bijvoorbeeld 

beschrijft transistor Q2. De drie aansluitingen zijn verbonden met de draad

bomen {j) , @ en @ . De volgorde is belangrijk: wordt de volgorde 

verkeerd aangegeven, dan wordt de transistor op de verkeerde manier in de 
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6V 

Fig. 3. Cir~uit diagram3 geprepareerd voor bes~hrijving in de invoertaal 

van AEDCAP. 

schakeling ingebed. De code "NPN" duidt aan dat de transistor van NPN type 

is. De lijst in de haakjes bevat een reeks parameters welke vertaald worden 

in fysische eigenschappen V<,in de transistor. Ze zijn vergelijkbaar met de 

parameters van een "function procedure" of "sl)broutine", die een soort 

model voorstelt van de transistor in het netwerkanalyseprogramma. 

De laatste twee lijnen van het voorbeeld geven een omschrijving van de 

gewenste resultaten. "DCAN" geeft aan dat een analyse van het circuit ge

vraagd is na inschakeling van de voedingsspanning terwijl alle signaal

bronnen op een vaste waarde worden gezet. 

"SWEEP ES FROM -6. TO +6. BY 0.5" betekent dat een reeks analyses achter 

elkaar moeten gebeuren, waarbij de signaalbron "ES" achtereenvolgens de 

waarden -6volt, -5.5volt, ••••.• , +6volt aanneemt, terwijl de voedingsbronnen 

constant blijven. "PLOT ONLINE VRL" spreekt voor zichzelf. 
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7 0 ES DC 0.0 AC 0.5 

8 2 EP1 DC 6.0 AC o. 

6 0 EP2 DC 6.0 AC 0. 

7 1 RB1 1K 

4 0 RB2 1K 

3 2 6K 

6 5 RC2 6K 

5 0 RL lOM 

6 1 3 Ql NPN (100.,1.,100.,0.,0.,0.,1NS,0.5NS,3PF 1 1PF) 

5 4 3 Q2 NPN (100.,1.,100.,0.,0.,0.,1NS,0.5NS,3PF,1PF) 

DCAN SWEEP ES FROM -6. TO +6. BY 0.5 

PLOT ONLINE VRL 

Fig. 4. Beschrijving van het circuit van fig. 4 in AEDCAP invoertaaZ. 

Door deze omschrijving worden een aantal stuurparameters in het analyse

programma op de juiste stand gezet, zodat de gewenste resultaten in de 

gewenste vorm worden gepresenteerd. 

Fig. 5 g~ett een overzicht ovef de soort gegevens die moderne analyse

programma's kunnen leveren. Uiteindelijk is hiernaast de structuur van de 

interne dataverwerking van een analyseprogramma in een pseudo-Algol-notatie 

weergegeven. Deze omschrijving zal voor zichzelf spreken. 
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verdeling van stromen, spanningen en vermogens in de evenwichts

toestanden; 

verdeling van strom~n, spanningen en vermogens voor sinusvormige 

excitatie met kl~ine amplitudes ("steady-state-an;;.lysis"); 

verdeling van stromen, spanningen en vermogens als funkties van 

de tijd ("transient analysis"); 

gevoel.i<;Jheden:, 

v= { :~:::ng l 
vermogen ~ 

, p= ti"d 
{ 

parameter 1 
te~peratuur 

toleranties: 

~v = f(~p) ; gegeven: statistische funkties van 

~P gevraagd: statistische funkties van ~v 

ruiseffecten,, bijvoorbeeld de "signaal-ruisverhouding". 

Fig. 5. Uitvoergegevens van een anatyseprogramma. 
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begin oomment analysis program; 

procedure circuit response (circuit, control parameters); 
begin 
i:=s; 
while tiE[ts,t;.f] do 

begin 
establish 1ocally.static circuit model at time 
instant t.; 

l. 

while çonvergence net obtained do 

i:;:::i+l; 

begin 
if static circuit model nonlinear then 
linearize nonlinear static circuit model; 

solve for response of linearized static circuit model 
by Gaussian eliminatien (real numbers); 

if static circuit model nonlinear then from 
response establish improved nonlinear static 
circuit model 

end local iteration; 

if circuit time independent then ti>tf 
el se 
establish t. by applying discretization along the 

l. timè éi.Xis usin9 error controlled integrat.j,on\differentiation 
formul,.as; 

end time axis; 
if steady state analysis desired then 
for all desired frequencies do 

pegin · 
establish linearized steady state circuit model; 

solve for response of linearized steady state circuit 
model by Gaussian eliminatien (complex numbers) ; 

end frequency axis; 

end circuit response; 
read circuit description; establish general circuit mOdel; 

read output control; set control parameters; 

circuit response (circuit, control parameters); 

if control input indicates sensitivity and toleranee output 
then circuit response (adjoint circuit, control parameters); 

output;. results;; 

end analysis program; 
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6. Tekortkomingen van bestaande programma's en eventuele bestrijding. 

De problemen welke bestaande programma's nog steeds opleveren zijn de 

volgenden: 

{a) numerieke instabiliteit van de iteratieprocessen voor nietlineaire 

algebraïsche vergelijkingen; 

(b) numerieke instabiliteit van de numerieke integratie; 

(c) de enorme omvang van analyse programma's; 

(d) de zeer lange rekentijden ondanks de verfijnde progr~eringstechnieken; 

(e) de gedeeltelijk nog teleurstellende betrouwbaarheid van de circuit

modellen. 

Op al deze gebieden is onderzoek gaande. Vooral met betrekking tot punt (d) 

is door nieuwe goedkopere bouwstenen voor digitale dataverwerking enige 

vooruitgang te verwachten. De lange rekentijden hebben namelijk op het 

moment tot gevolg, dat analyseprogramma's bijna uitsluitend in batch mode 

kunnen opereren. Interactief ontwerpen is nauwelijks mogelijk. In eerste 

instantie zal het mogelijk zijn om door spreiding van het rekenwerk over 

aparte gespecialiseerde processoren en uitbuiten van het in de algoritmen 

aanwezige parallellisme tot snellere responstijden te komen. Bovendien zal 

het mogelijk zijn door nog meer modulaire opbouw analyseprogramma's in 

lokale minicomputerinstallaties te plaatsen en centrale rekenfaciliteiten 

van deze taak te ontlasten. Het idee van de (lokaal als een soort "design

station" geïnstalleerde) "digital differential analyser" speciaal gemaakt 

voor elektronische circuits wint aan aktualiteit. 

Wat betreft de modellering is in het verleden veel werk verzet om de 

modellen van halfgeleiderelementen, zoals ze in een IC voorkomen te ver-

beteren. De modellen worden echter met toenemende kwaliteit ook steeds 

complexer, hetgeen een versnelling van het rekenwerk tegenwerkt. De modellen 

welke heden vaak voor halfgeleiderelementen gebruikt worden zijn echter in 

het algemeen verre van optimaal wat betreft hun rekentechnische efficiëntie. 
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De modellen bevatten te veel informatie over de binnenstruktuur van de 

elementen terwijl alleen maar het gedrag aan de aansluitingen van belang 

is. Hulp zou ook het concept van "makro-modellering" kunnen bieden. Hierbij 

wordt een groep halfgeleiderelementen als een eenheid gezien en geprobeerd 

een wiskundige beschrijving van het gedrag aan de aansluitingen van de hele 

groep van elementen te geven zonder de binnenstruktuur in detail weer te 

geven. 

Het belangrijkste gebrek van de analyseprogramma's is echter van meer con

ceptioneel karakter. In fig. 6 is geprobeerd een schema van een ontwerp

proces te geven. Zo'n proces kan gezien worden als bestaande uit twee delen, 

I 
I 

~ 

assembla~ t ~ 
verificatie~ 

\ 

ass. 

verificatie 

verificatie 

Fig. 6. Sahema van een ontwerpp~oces. 

ontwerpeisen 

I 

~omp. 

elementair niveau 

(geen verdere decomp. 

nodig of mogelijk) 
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die in zekere zin elkaars spiegelbeeld zijn. Het bovenste gedee~lte bestaat 

uit een hierarchische sequentie van decomposities, gesymboliseerd door 

knooppunten. In elke decompositie wordt een door de ontwerper voorgestelde 

struktuur ontbonden in een reeks deelstrukturen. Tegelijk moeten aan de 

ontwerpeisen voor de oorspronkelijke struktuur de ontwerpeisen voor de 

deelstrukturen ontleend worden. Uiteindelijk belandt men op een elementair 

niveau, het niveau van de óasisbouwstenen. Door middel van de ontwerpeisen 

voor de basisbouwstenen is de schakeling in detail vastgelegd. Men gaat er

van uit dat het stel ontwerpeisen voor een basisbouwsteen deze bouw-

steen eenduidig kenmerkt. Deze wordt rechtstreeks uit de voorraad of de 

bibliotheek opgehaald. Daarna wordt in zekere zin het omgekeerde proces 

doorlopen; de basisbouwstenen worden tot deelstrukturen samengevoegd. De 

deelstrukturen worden getest of zij aan de bijhorende ontwerpeisen voldoen 

("verificatie"). 

Het is duidelijk dat analyseprogramma's tot op heden alleen in het. onderste 

gedeelte van dit schema van toepassing kunnen zijn. De reden daarvoor is 

het feit dat elk analyseprogramma als invoerinformatie een volledige be

schrijving van het circuit tot op het niveau van de basisbouwstenen vraagt. 

In sommige .programma's is geprobeerd aan dit gebrek te ontkomen door analyse

programma's in een itererend optimaliseringsproces te plaatsen. De efficiëntie 

van deze processen laat nog veel te wensen over, de bereikte resultaten 

eveneens. 

Er is echter een ander concept denkbaar: beschouw in de circuitvergelijkingen 

van de voorgestelde struktuur de parameters van de basisbouwstenen mede als 

onbekende variabele. Voeg aan het stelsel van circuitvergelijkingen het 

stelsel van geformaliseerde ontwerpeisen toe. Eerste pogingen hebben laten 

zien, dat het aldus verkregen stelsel van vergelijkingen soms makkelijker 

op te lossen is dan de netwerkvergelijkingen op zich. De toepassing van 

heuristische modellen, zoals zij vaak door elektronische ontwerpers toege

past worden, bevordert de efficiëntie van het oplossingsproces in zeer sterke 

mate. Oberhaupt blijkt de aanpak veel overeenkomst te vertonen met de 

manier van elektronische ontwerpers als zij zonder computer te werk gaan. 

Een formalisering van het zojuist geschetste idee kan gezien worden als het 

systematisch opsporen van "vuistformules" en andere heuristische ontwerp-· 

regels. Het is duidelijk dat dit concept een gedeelte van de ontwerpfunkties 

in de bovenste helft van het schema in fig. 6 kan vervullen, namelijk de 

specificatie van de ontwerpeisen met betrekking tot de basisbouwstenen. 
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Het ontwerpen van het circuitdiagram is echter nog steeds aan de ontwerper 

overgelaten. 

7. Conclusies. 

De belangrijkste conclusie uit dit betoog is dat CAD zijn betekenis ont

leent aan een specifieke têchnisch-economische situatie. Deze is gekenmerkt 

door twee technisch historische stromingen: 

- de toenemende complexiteit van de fabricageprocessen en de daaruit voort

komende noodzaak van grote investeringen en tijdrovende voorbereidingen; 

- het steeds breder wordende spectrum van dataverwerkende apparatuur, de 

toenemende mogelijkheden tot communicatie tussen de mens en deze appara

tuur en de toenemende mate van beheersing van de dataverwerkende appara

tuur. 

De feitelijk economische betekenis van CAD in de elektrotechnische industrie 

voor de nabije toekomst is moeilijk~~te schatten. Zeker zal CAD leiden 

tot een toenemende automatisering van het ontwerpproces. In Amerika spreekt 

men ook vaker over "design-automation" dan over "CAD". Dit zal ongetwijfeld 

consequenties hebben voor de arbeidsmarkt in de elektrotechnische industrie 

en voor de opleiding van elektrotechnische ingenieurs .en technici. Ver

schuivingen zullen onvermijdelijk zijn. In totaal valt echter te verwachten 

dat Elektrotechniek in de stroom van de ontwikkeling van de Informatie

techniek een van de weinige industrietakken is welke in de toekomst een 

kans maakt om een forse groei van zijn economisch volume te mogen vertonen. 

Voor een land met een beperkte voorraad aan grondstoffen zoals Nederland 

lijkt het noodzakelijk om alle mogelijke inspanningen te verrichten tot 

verovering van een stevige positie in deze industrietak. Over twintig jaar 

zou dit beslissende consequenties voor de werkgelegenheid in dit iand 

kunnen hebben. Bevordering van onderwijs en onderzoek op het gebied van 

CAD lijkt een stap in de juiste richting. 
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ONTWERP VAN LAYOUT VOOR BIPOLAIRE GEINTEGREERDE SCHAKELINGEN 

R.H.J.M.Otten 

1. Inleiding _ 

Het ontwikkelen van geïntegreerde schakelingen gebeurt door een aantal specia

listen op zeer uiteenlopende gebieden. Allereerst, de elektronisch ontwerper 

die, dank zij zijn kennis omtrent de specifieke elektrische eigenschappen 

van geïntegreerde componenten, in staat is een schema van een schakeling en 

een specificatie van haar componenten te leveren, zodat het uiteindelijke 

IC (=integrated circuit) binnen bepaalde tolerantiegrenzen het gewenste, 

elektrische gedrag vertoont, In de tweede plaats de layout ontwerper. Deze 

bepaalt de vorm en de plaats van de componenten op de drager (=chip). Zijn 

taak is: om onder het in acht nemen van de diverse door het procedé opgelegde 

eisen, de componenten zo te ontwerpen dat het door de elektronische ontwerper 

gewenste gedrag, goed benaderd wordt, schadelijke parasitaire effecten zoveel 

mogelijk te vermijden, alle in het diagram aangegeven elektrische verbindingen 

aan te brengen en een zo klein mogelijke chip-oppervlak trachten te bereiken. 

Ten slotte, de technoloog die de processen die de diverse bewerkingen die 

het silicium moet ondergaan, moet verzorgen. 

Centraal in dit technologisch proces staat diffusie. Men gaat namelijk uit 

van een plak monokristallijn silicium die bestaat uit twee lagen: een sub

straat, zodanig verontreinigt dat ladingtransport voornamelijk door positieve 

"ladingdragers" geschiedt (het zgn. substraat van p-type Si) met een laag 

er bovenop waar juist negatieve ladingdragers het grootste deel van de totale 

stroom vormen (de zgn. epitaxiale laag van n-type Silicium). Wanneer dit 

materiaal zich onder bepaalde temperaturen in bepaalde gassen gedurende be

paalde tijden bevindt, treden veranderingen op, eerst aan de oppervlakte en 

allengs dieper. Door het materiaal op bepaalde plaatsen af te dekken met zgn. 

maskers, vindt dit diffusieproces alleen onder de vrij gelaten delen plaats. 

Door met verschillende maskers, temperaturen en gassen te werken~ kan men zo 

een aantal structuren verkrijgen, die in hun elektrisch gedrag overeenkomen 

met de gewenste componenten. Om deze componenten onderling te verbinden brengt 
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men een isolerende laag aan met gat~n boven de contacten van de componenten 

en hierop een patroert van aluminium banen, die elkaar niet mogen kruisen 

indien ze op verschillende spanningen horen te zijn.(Fig. 1). 

Door het vastleggen van standaardprocessen kan de communicatie tussen de 

technoloog en de beide andere specialisten plaatsvinden via duidelijke en 

aangepaste documentatie, en dan zullen hier zich weinig moeilijkheden voor

doen. De elektronisch ontwerper kan wel gebruik maken van interactieve 

middelen; een volledige ontwerpprocedure op de computer voor schakeling

synthese is echter niet beschikbaar, en op korte termijn ook nog niet te 

verwachten. Layout-ontwerp is echter ook een tijdrovend en arbeidsintensief 

proces, zodat ook hier zeker bij de grotere, ingewikkelde schakelingen 

automatisering wenselijk is. Tot nog toe bestond deze automatisering uit het 

interactief behandelen van sommige deelproblemen en het volledig automatiseren 

van andere taken. De "layout-expert" bleef noodzakelijk en dus ook de commu

nicatie tussen hem en de elektronisch ontwerper. Bij schakelingen die in 

werkelijk grote aantallen gemaakt worden is dit rendabel~ echter voor de 

schakelingen in specialistische apparatuur of slechts noodzakelijk in een 

research-fase is integreren onder deze randvoorwaarden niet acceptabel. Hier 

brengt volledige automatisering en dus het uitschakelen van de layout-ont

werper, een verlaging van de kosten, het opheffen van communicatiemoeilijk

heden tussen specialisten met verschillende achtergrond, een verlaging in 

het aantal ontwerpfouten en een enorme versnelling van het ontwerpproces. 

2. Overzicht van de ontwerpprocedure 

Uitgangspunt bij het layout-ontwerp is dus het elektrisch schema, waarin de 

componenten en hun onderlinge verbindingen zijn aangegeven, de specificatie 

van de componenten met name de geometrie van de diverse diffusies voor deze 

componenten, en nog enkele extra eisen betreffende afstand tussen componenten 

(thermische koppeling), volgorde randcontacte~etc. Verder enkele vaste ge

gevens (bij een standaardproces) zoals isolatieafstand tussen aluminiumbanen, 

soortelijke weerstand van de diffusies, etc. Hieruit moeten alle gegevens 

voor de verschillende maskers afgeleid worden. De verzameling gegevens dié 

tezamen de geometrie van alle maskers voor de betreffende .schakeling vast

leggen, noemen we de layout. 
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Bij het ontwerpen van de layout is een van de belangrijkste criteria het 

klein houden van het totale chip-oppervlak, niet alleen omdat er dan meer 

schakelingen uit dezeltde plak materiaal gemaakt kunnen worden, maar vooral 

omdat de kans op kristalfouten in de schakeling evenredig is met deze opper

vlakte. Zoals uit de beschrijving in de vorige sectie al bleek bestaat de 

geïntegreerde schakeling uit een plak silicium, waarin de componenten zijn . 
ondergebracht en een laag aluminiumbanen die voor de verbindingen zorgen. 

Het is duidelijk dat aluminiumbanen elkaar niet mogen kruisen. Het is echter 

maar de vraag of alle verbindingen zo aangebracht kunnen worden. Weliswaar 

bestaat de mogelijkheid van het introduceren van een kleine diffusiegeleider 

in een verbinding, maar deze heeft altijd een weerstand, hoe klein ook, en 

kan dus een negatieve invloed hebben op het gedrag van de schakeling. 

We houden ons dus eerst maar bezig met de vraag of we een layout kunnen maken 

die voldoet aan de volgende (te strenge) eisen: 

1. elke component is in de componentenlaag aangebracht in een geheel eigen 

gebied dat geen gebied van een andere component overlapt 

2. alle verbindingen zijn in de aluminiumlaag aangebracht en geen verbinding 

kruist daarbij een gebied van een component 

3. elk contact wordt door middel van precies één contactgat aan het uiteinde 

van een verbindingsbaan gemaakt. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden construeren we uit het elektrisch schema 

de zogenaamde potentiaalgraaf. Deze bestaat uit een aantal knooppunten, voor 

elke component één en voor elke potentiaal één, en een aantal takken, nl. 

een tak tussen een knooppunt behorend bij een bepaalde component en een 

knooppunt behorend bij een bepaalde potentiaal als de betreffende component 

een van zijn contacten op die potentiaal moet hebben. Men kan bewijzen dat 

een schakeling een layout heeft die aan de hierboven gegeven eisen voldoet, 

dan en slechts dan als de potentiaalgraaf planair is.(Fig. 2) (Fig. 3). 

Echter, de potentiaalgraaf is vrijwel nooit planair en men zal dus vamde 

gegeven regels af moeten wijken, rekeninghoudend met de technologische 

mogelijkheden van de bipolaire integratietechniek. Hoe ingrijpender de af

wijking, des te meer moet men deze proberen te vermijden. Het selecteren van 

deze "modificaties" kan geschieden aan de hand van het planariseren van de 

potentiaalgraaf met gewicht~n op de betreffende veranderingen afgeleid uit 
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de voorkeur voor bepaalde modificaties. 

Een voorbeeld van een veel toegepaste modificatie is het kruisen van een 

grote weerstand (hierbij kunnen de contacten ver genoeg uit elkaar·liggen). 

In de graaf betekent dit, dat het knooppunt hor·ende bij deze weerstand en 

de beide takken weggenomen worden. Nadat de graaf geplanariseerd is, moeten 

de verwijderde diffusies wêer in het geheel ingepast worden. Dan moet uitge

zocht worden welke potentialen we deze weerstand laten kruisen. Ook hierbij. 

spelen ~Ter schillende voorkeuren een rol. (Fig. 4) • 

Om tot een eerste groffe plaatsbepaling van de ·componenten te komen·moeten 

verschillende eisen bekeken worden: 

1. Welke componenten moeten van elkaar geïsoleerd worden en welke mogen 

eventueel samen in één eiland (= van de rest van de chip geïsoleerd gebied) 

ondergebracht worden. . 
2. Hoeveel oppervlakte heeft een bepaalde component minstens nodig. 

3. Bestaat er een voorkeur enkele componenten dicht bij elkaar te houden 

(of juist niet) • 

4. Zijn er veel verbindingen tussen enkele groepjes van componenten. 

Verder moeten we ervoor zorgen dat de chip niet te langwerpig wor.dt. Immers 

de schakelingen die op een en dezelfde plak gemaakt worden,worden van elkaar 

gescheiden door de plak over verschillende krasbanen te breken. Zou de vorm 

erg langwerpig zijn, dan wordt de kans dat de chip breekt ontoelaatbaar groot. 

Bovendien willen we de vorm van de eilanden ook zoveel mogelijk. vierkant 

houden, omdat dit parasitaire effecten reduceert. 

Met al deze eisen wordt rekening gehouden bij het bepalen van de verdeling 

van de eilanden over de chip en wel in een sequentie van procedures., 

1. Verdeling van de componenten over compatibiliteitsklassen {i.e. in groep

jes die geisoleerde gebieden kunnen vormen) • Hiervoor moeten we informatie 

hebben omtrent de spanningstoestanden waarin de schakeling kan komen. 

2. Bepaling van de partitie over de componenten, waarvan een blok alle .com

ponenten van een eiland bevat. Hierbij wordt vooral rekening gehouden 

met een ontlasting van de procedures die nog moeten komen (plaatsi:ng en 

bedrading). 

3. Bepaling van de burenrelaties tussen de eilanden (i.e. welk eiland komt 

naast welk ander eiland te liggen). Dit gebeurt met behulp van een 
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. . . 

;~J;anch~~(\."bound"-procedure, een van de meest tijdrovende procedures in 

. h~t Pnt~~fP· 

4· (}pp$,;vl.~te"'iniJil~lisatie door middel van lineaire optimalisatie (simplex

~l-9<!!~j,~), 

Dit aUef r~a~lr,telllz;t in een rechthoek verdeeld in een aantal kleinere recht

hoe~ell ~~ët.~li>tr\n~n Qe diverêe componenten geplaatst moeten worden. Hierbij 

worëJt'J,'(?çS~~~ gf!kek.en naarhet zo kort mogelijk houden van de verbindingen 

<i!!><?'); ~fl ÇQ~n~nt ~Q ·c!U.cht mogelijk bij de plaats te brengen waar de be

treff~~~ v~tbin<lil.rva-~ba.nen het eiland binnen· zullen komen. Om dit ·mogelijk 

t.e ·~.~~n·· ~oei:; !ie· ~e4rlild;l,ng tussen de eilanden reeds voor de plaatsing van 

<le ÇQD1~9n~n~enbe~~ald worden. Zijn de componenten geplaatst, dan moet van 

soJ!lllliqe nog d,e eX~cte vorm bepaald worden (b.v. hoe zullen de "weerstands-
.. '· 

me.ander~?" 9f#.an .lopen). (Fig • 5) · 
,·, . ··.··. ·l' ':' 

Ten.~~p'l;:t~lll~eten pok c,le verbindingen binnen de geisoleerde gebieden hun 
. ' 

baneJl,Oe,~wt;t;e~.~,ij9e;n. Men zou verwachten dat hier de druk van de eis 

to-t;. ~ut~t;i.$~fing het z.waarst zou zijn, omdat al veel van de vrijheden 

(]e~l'llikt.~~jn,~ar door alle voorzorgen die tijdens de andere procedures 
' ' . . . 

:?OijP iePoD1en i!;.s.c,le;;;:e druk aanzienlijk verlicht. Tijdgebrek laat niet toe de 

princi]?e~ Çl.ie in: deze bedradingsprocedure gehanteerd worden, toe te lichten. 

(Fi<i, 6} f. 

~. Concl\l~*et!i 

Het;oJ1Qer?:~ek dat in de vakgroep ES de afgelopen vijf jaar is verricht met 

bett~kk.~n~ 1:,0 :t;; a~tOillC!ltisering van layout-ontwerp, heeft geleid tot de con

c:~q$ie4!3;1:. }l~t D1(!)(,Jelijk is uit de gegevens die een elektronisch ontwerper 

wt ~ijn ~eschik.king ll.eeft, volledig automatisch een layout te ontwikkelen, 
• ' ' . . • I ' . ' 

alt}lanr~f v~r. biJ?plij:Î.:r:'~· g~integreerde schakelingen. Veel mensen vonden juist 

OQQ;t: t;U. t ~Yl?~ V'a!l ~chakelingen automatisering erg moeilijk, vooral vanwege 

q~ <JrOt~ V"Ji:;f.fëte~t :i,n componentstructuren en het gebrek aan regelmaat in de 

ve:rb~!lll·H~ClliiP4tron~n. 

Pe meth()c;l~ dj;~ iiltE\ll:'beschreven is, is niet universeel in de zin dat elke te 

int~~r~feJ\ $C}lalçeltnq. e;r: met een praktisch zinvol resultaat mee ontworpen 

lt"'n·~Q~4en, J;3;i;j'VQ9;'beeld bij MOS-schakelingen is de éénlaagsbedrading niet 

~P'!l 4~~Ili;Jerl~e el,~ als bij bipolai.re techniek, maar korte verbindingen vormen 
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hierbij wel een belangrijk criteri~. Dit verschuiven van de prioriteiten 

maakt een andere aanpak nood~akelijk. Ondanks dat een speciaal geval be

studeerd is, heeft het.project toch een algemeen belangrijk aspect, daar 

nog nooit te voren uit de soort gegevens die een elektronisch ontwerper 

levert, volledig automatisch ~en layout is bepaald. 
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Fig. 2. Het elektrisch schema van een operationele versterker. Een dergelijk 

schema bevat het belangrijkste deel van de informatie die de elek

~ronisch ontwerper tot zijn beschikking heeft. Daarnaast heeft hij 

~og de specificatie van de componenten en enkele extra eisen en 

wensen. 

·Fig. 3. De potentiaalgraaf van het circuit gegeven in fig. 2. Planariteit. 

van deze graaf, die rechtstreeks uit het schema van fig. 2 afgeleid 

kan worden, is nodig en voldoende voor het bestaan van een layout 

die vo~doet aan de drie eisen gegeven in de tekst. Zoals altijd is 

de graaf echter niet planair. 

Fig. 4. De gemodificeerde potentiaalgraaf op basis waarvan een layout ont

worpen kan worden. De componenten met dikke takken worden gekruist 

door de potentialen die nu wel en in fig. 3 niet met het "component

knooppunt" verbonden zijn. 
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Fig. 5. De chi~ i$ verdeeld in een aantal eilanden die groot genoeg ~ijn 

om de toegewe~en componenten te bevatten. Ook met bepaalde voor

keuren betretfende burenrelaties is rekening gehouden. 
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Fig. 6. Een samengestelde tekening van de maskers van de layout van het 

circuit, waarvan het schema in fig. 2 gegeven was. 
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COMPUTER AIDED DESIGN EN DE METHODE DER EINDIGE ELEMENTEN 

J.D. Janssen 

F. E. Veldpaus 

Samenvatting 

Een essentiële stap bij het ontwerpen van een werktuigkundige constructie 

wordt gevormd door de analyse van die constructie m.b.t. de sterkte, de 

stijfheid, het dynamische gedrag etc~ Een machtig hulpmiddel bij dergelij

ke analyses wordt gevormd door de methode der eindige elementen, ook wel 

elementenmethode genoemd. In deze publicatie zal het gebruik van de elemen

tenmethode bij CAD van werktuigkundige.constructies worden toegelicht. 

2. Inleiding: de elementenmethode als hulpmiddel bij CAD 

De huidi'ge .gang van zaken bij - min of meer - geavanceerd ontwerpen van 

werktuigkundige constructies kan in principe als volgt worden gekarakteri

seerd: 

Specifikatie van de te stellen eisen 

(Voorlopig) ontwerp en dimensienering van de constructie 

- Analyse van het ontwerp m.b.t. de relevante aspecten van het gedrag er

van 

~ Wijziging van het ontwerp indien de resultaten van de analyse daartoe 

aanleiding geven. 

De stappen c en d moeten herhaald worden tot de ontworpen constructie "zo 

goed mogelijk" voldoet aan de gespecificeerde pakket van eisen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de analyse van het gedrag van een constructie 

een essentiële stap vormt in het ontwerpproces. Deze analyse kan vele 

aspecten van de constructie betreffen, zoals sterkte, stijfheid, respons· 

bij dynamische belasting, maakbaarheid, slijtage, levensduur, prijs e~c. 

In deze publicatie beperken wij ons tot sterkte-, stijfheids- en dynami

sche aspecten: diverse zeer interessante aspecten (zoals de kinematica 

van mechanismen) komen niet ter sprake. 

De analyse van werktuigkundige constructies m.b.t. sterkte en stijfheid. 

vormt vaak een immens probleem. Enige oorzaken hiervan zijn: 
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-Vele werktuigkundige constructies-moeten worden beschouwd als continue, 

drie-dimensionale lichamen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vele gereedschaps

werktuigen, dikwandige reactorvaten met flenzen en pijpaansluitingen, 

pijp-op-pijp verbindingen etc. Het gedrag va~ die constructies wordt be

schreven in termen van verplaatsingen, rekken en spanningen. Bij continu~, 

driedimensionale construçties zijn dit tensor- of vectorvelden in drie 

onafhankelijke plaatscoÖrdinaten en, bij dynamische problemen, in de tijd 

- Sommige w~rktuigkundige constructies kunnen worden opgevat als een sy

steem dat is opgebouwd uit discrete elementen. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij vakwerken zoals hoogspanningsmasten, bruggen etc. Ook bij deze 

zg. discrete co~structies stuit de analyse veelal op grote problemen om

dat de verbindingen tussen de elementen vaak van groot belang zijn ter

wijl die verbindingen slechts bij uitzondering een eenvoudige schema

tisering toelaten 

De wisselwerking van een constructie met de omgeving, dus de bdasting 

en ondersteuning van die constructie, is in veel gevallen niet eenvoudig 

te schematiseren 

- Het gedrag van vele materialen moet beschreven worden door niet-lineaire 

relaties tussen enerzijds de rekgrootheden en anderzijds de spannings

grootheden. Dit heeft tot gevolg dat ook de partiële differentiaalver

~elijkingen, die het gedrag van de constructie beschrijven, niet lineair 

zijn. 

Gezien het voorgaande zal het geen verwondering wekken dat in het verleden 

talloze pogingen in het werk gesteld zijn om het beschrijvende stelsel 

partiële differentiaalvergelijkingen te vereenvoudigen door het aantal 

onafhankelijke plaatscoÖrdinaten te reduceren. Dit heeft geleid tot het 

ontstaan van talrijke theorieën met elk een zeer specifiek toepa~singsge

bied. Voorbeelden hiervan zijn de plaattheorie, schijventheorie, staaf

theorie, balkentheorie etc. Concreet betekent het toepassen van een der

gelijke theorie dat de in werkelijkheid steeds driedimensionale constructie 

geanalyseerd wordt met een tweedimensionale theorie (plaat-, schalentheorie 

etc) of met een ééndimensionale theorie (staaf- of balkentheorie). 

De meest drastische reductie van het aantal onafhankelijke plaatscoÖrdinaten 

kan verkregen worden met behulp van de zg. energie- en variatieprincipes, 

zoals het principe van Ritz. In de elementenmethode, die is op te vatten 

als een computer-georiënteerde uitwerking van het principe van Ritz, speelt 
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géén enkele onafhankelijke plaatscoÖrdinaat meer een rol. ·wij beperken ons 

hier tot die versie van de elementenmethode, die bekend staat als de ver

plaatsingsmethode. De grondgedachte van die methode is dat het werkelijk 

optredende, continue verplaatsingsveld wordt benaderd door een veld waar

in als onbekenden slechts een eindig aantal grootheden, de zg. vrij

heidsgraden optreden. Bij dynamische problemen zullen deze vrijheidsgra

den nog een funktie zijn van de tijd, bij statische problemen kunnen zij 

worden opgevat als nog te bepalen parameters. In deze methode wordt het 

continue verplaatsingaveld dus gediscretiseerd. Daarbij wordt de volgende 

werkwijze gevolgd: 

- De te analyseren constructie wordt verdeeld gedacht in een (eventueel 

zeer groot) aantal stukken van een eenvoudige vorm, de zg, elementen. 

Afhankelijk van de vorm en de belasting van de constructie zijn deze 

elementen ééndimensionaal (balken en staven), tweedimensionaal (drie- of 

vierhoekige elementen voor platen, schalen etc) of driedimensionaal 

(elementen in de vorm van vier-, vijf of zesvlakken) 

- Voor het verloop van de verplaatsingen in een element worden benade

ringen geponeerd waardoor de verplaatsingen van een willekeurig punt 

in het. element kunnen worden uitgedrukt in de zg. element~vrijheids

graden. Deze element-vrijheidsgraden zijn verplaatsingen of afgeleiden 

daarvan in een beperkt aantal punten van het element. Deze punten worden 

element-knooppunten genoemd 

Met behulp van een variatie- of energieprincipe worden de relevante 

element-eigenschappen bepaald. Het gedrag van het element wordt dan 

geheel besc4reven in termen van element-vrijheidsgraden en van een aan

tal matrices en vectoren waarin de geometrie, de materiaaleigenschappen 

en de belasting van het element verdisconteerd zijn 

- De eigenschappen van de in elementen verdeelde constructie worden af

geleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke elementen door de kop

peling van die elementen in rekening te brengen, Hiertoe moet opgegeven 

worden hoe die elementen onderling gekoppeld zijn. Het is gebruikelijk 

deze koppeling vast te leggen door per element voor elk element-knoop

punt op te geven met welk punt van de constructie het overeenkomt, De 

betreffende punten van de constructie worden constructiê-knooppunten 

of ook wel knooppunten genoemd. Het koppelingaproces zal uiteindelijk 

leiden tot een stelsel vergelijkingen met als onbekenden de verplaat

singen en eventuele afgeleiden daarvan in de constructie-knooppunten, · 
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Uit dit -al dan niet lineaire- stelsel kunnen deze onbekenden, de zg. 

vrijheidsgraden, worden opgelost. 

Zodra alle vrijheidsgraden berekend zijn kunnen desgewenst de verplaat

singen (en eventueel ook afgeleide grootheden zoals rekken en spanningen) 

op een willekeurige plaats bepaald worden. 

Gedurende de laatste twee ~ecennia zijn er vele min of meer universeel 

bruikbare, soms zeer omvangrijke programmasystemen op basis van de elemen

tenmethode ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn ASKA, NASTRAN, MARC, 

STRESS, FEMSYS etc. 

In sommige van deze systemen is een ware overdaad aan element-typen geïm

plementeerd. Voor het uitvoeren van berekeningen is een snelle digitale 

computer met een zeer grote machine-nauwkeurigheid en een grote geheugen

capaciteit onmisbaar. 

Door het beschikbaar komen van deze programmasystemen zijn vele problemen, 

die tot voor kort niet of slechts na zeer grove schematisering oplosbaar 

waren, nu wel met voldoende nauwkeurigheid op te lossen. De hiervoor 

gesignaleerde problemen in verband met verbindingen tussen on.derdelen van 

een werktuigkundige constructie blijven echter, zij het in. een iets andere 

vorm, bestàan: de schematisering en analyse van verbindingen vormt nog 

steeds een onderzoekgebied waaraan in de toekomst nog veel aandacht 

besteed zal moeten worden. 

Met de eerder bedoelde programmasystemen kunnen, uitgaande van een verde- "· 

ling in elementen en van gegevens over de materiaaleigenschappen en de 

belasting, de verplaatsingen, spanningen, rekken etc. in een groot aantal 

punten (meestal alle knooppunten van de constructie) bepaald worden. De 

output van deze systemen bestaat vrijwel steeds uit een stortvloed van ge-

gevens en analyse-resultaten: bij een probleem van niet al te grote om

vang kan die output vele tientallen tot honderden regeldrukker-pagina's 

in beslag nemen. Interpretatie van deze gegevens is in het algemeen alléén 

mogelijk na representatie ervan in overzichtelijke vorm (bijvoorbeeld 

in de vorm van grafieken) en na een drastische data-reductie. Een klassiek 

voorbeeld van een dergelijke data-reductie betreft de zg. ideële spanning 

cr.d: in de technische mechanika wordt de spanningstoestand van ·de con-
J. . 

structie niet beoordeeld door de zes onafhankelijke componenten van de span-

ningstensar te beschouwen maar door te kijken naar de een of andere, fysisch 

plausibel te maken norm van die spanningstensor. 

Behalve de hier aangestipte problemen in verband met de interpretatie 
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van de output brengt de toepassing van de genoemde programma~systemet1 

bovendien grote problemen met zich in. verband met de vereiste invoer. Het ' ·' . ·' . · .. , ... ' 

verdelen van een constructie in elementen en het vastlegge.n va~ die ver

deling.op eendoor die programmasystemen te interpret;eren wijze vereist 
. ~ . .. ~ ' ' . . -· '. 

zeer veel tijd en mankracht indien daarvoor geen P,ulpprogt:;alllll_la'_s, ter be:-

schikking staa.n. 

De knelpunten. pij het toepassen van de elementenmethode vo.orde analyse. 

van het mechanisch gedrag van werktuigkundige const:ruçties. ligget1. op dit 

moment ·niet meer bij de programmasystemen maar bij het verzorgen van de fn= 

voer en het interpreteren van de uitvoer van die systemen. Om de hanteer

baarheid van .dit analysegereedschap voor practische problemen te .vergroten 

zal dan ookveel aandacht en energie pesteed moeten worden aa~ de ont

wikkeling van .(hulp}programma' s voor het geheel of gedeeltelijk_generet:en 

van de invoer·en voor het.interpreteren va!l deuitvoe;. 

De huiver vanvele·c<mstructeursom dit a,nalysegereedschap te (gaan)han

teren moet zeer .zeker ook geweten wo,~peJl aan het niet besch~kb~ar ûjn 

van dit soort hulpprogramma's. Juist·om hierin verandering te brengen 

wordt in. de vakgroep Technische Mechai).ika van deafdeling der W,erl.ttuig

bouwkunde vael a$ndacht besteed aan, de ontwikkeling van software voor in

voergeneratie (de zg. meshgeneratoren of netwerkgeneratot:en) en voor de 

verwerking van analyseresultaten. Deze activiteiten hebben geresulteerd 

in een aantal min of meer algemeen bruikbare me~.;hgeneratorenvoor twee

dimensionale g~biedep.en een groot aantal ad hoc progra~a's voor dat~

verwerking. ·Voor driedimensiçmale constructies ontbreek.t. dit soçrt soft

ware echter nog vrijwel geheel. Het beschikbaar zijn van deze. software 

is echtèr: een voorwaarde·voor het uitbouwen en.verder ontwikkelen van 

de elementenmethode tot een voor de constructeur eenvoudig t~ hat1teren 

hulpmiddel bij hetontwerpen van werktuigbouwkundige constructies. 

3. Computer aided design van constructies m.b.v. de elemen,tenmethode 

Bij CAD van werktuigkundige constructies· zijn veel meer aspecten dan alleen 

de sterkte en stijfheid van belang. Zoals hiervoor rèeds gesteld is be

perken wij ons echtel:' tot deze aspecten. 

De algemene werkwijze bij CAD van een constructie is triviaal·en is 

in de inleiding reedt kort geschetst. Een essentiële stap in diewerkwijze 

wordt gevormd door het wijzigen van een voorgesteld ontwerp als de resul-
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taten van de analyse van het gedrag-van dat ontwerp daartoe aanleiding 

geven. Een dergelijke wi.jz:i.ging kan zowel betrekking hebben op de geometrie 

en de materiaaleigenschappen als op de wisselwerking met de omgeving. 

Hoewel dat niet essentieel is beperken wij ons ~ierna tot de situatie dat 

alleen de geometrie gewijzigd wordt. Vanuit practisch standpunt is dit 

ook de meest interessante tituatie omdat de constructeur dikwijls wel 

een grote vrijheid heeft bij de keuze van de vorm en afmetingen van een

constructie maar vaak gebonden is aan een bepaald materiaal terwijl 

de wisselwer~ing met de omgeving (dus de belasting en de ondersteuning) 
is voorgeschreven. 

De geometde van een construcde wordt beschreven door een zeer groot 

aantal onl;lerling cmafhaQ.kelijke geometrhche parameters. Bij de huidige 

stand van zaken op het gebied van optimalisering en analyse van con

structies is het VQlsla.$en ondoenlijk om voor ieder van de2:e parameters 

bij ger;even, criteria de optimale waarde te bepalen. Een gangbare werkwijze 

is dan ook dat de ontwerper één of hoosstens enkele geometrische para
meters selecteert en, bij de gegeven criteria, voor die parameter(s) de 

optimale_ waarde bepaal~;\ waarbij de overige parameters ongewijzigd blij

ven. De keuze van de te optimaliseren parameters moet door de ontwerper 

geschieden op grond van zijn ervaring en van zijn verwachtingen over 

he.t gedrag vaQ. d.e constr~J.cde. 

Concreet betekent dit dat de ontwerper in de achtereenvalsende slagen van 

het ontwerpproces een gedeelte van de geometrie ongewijzigd laat terwijl 

voor een ander gedeelte een optimale vorm gezocht wordt, Het zal duidelijk 

zijn dat op deze wijze slechts in uitzonderingsgevallen een echt op-

timum voor het hele constructie bereikt zal worden. Vaak zal op deze 

wrjze echter een redelijke constructie gevonden worden. 

Om allerlei pl'oblemen in verl;>and met het optimaliseringsproces te om

zeilen gaan wij er verder vanuit dat de ontwerper één of enige te opti

maliseren geometrische parameters geselecteerd heeft en dat het optima
liseringscriterium i$ dat eep. bepaalde grootheid (bijv. de verplaatsing 

van een punt of de maximale ideële spanning in de constructie) zo klein 

mogelijk moet zijn en in ieder geval een gegeven waarde niet mag over

schrijden. Vanwege de in de inleiding gesignaleerde problemen is het 

m~estal nie~ moselijk om analytische relaties af te leiden voo.r de te 

minimali.sere11 grootheid als functie van de aan te passen geometrische 

paramete;s. Dit imp1iceert da~ de ontwerper voor het optimaliseren van 
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die paràmeters da con1tructie een aántal keren moet ari.alyaeren; bijvoor

beeld met behulp van de eletnentenmethode, waarbij in iaclara ..&11•• aan 

die parameters een zekere waarde moet worden toegèkend. Vervolgent zal 

hij trachten te komen tot een empirische relatie, die het affect van 

de aanga1trachte variaties op de te minimaliseren grootheid redelijk 

weer&eeft •. Met daze relatie kan dan een schatting gemaakt worden voor 

de optimale waarde van de betreffende geometrische parameters. 

In elk van de hiervoor bedoelde analyses wordt steeds de geometrie van 

hetzelfde gedeelte van de constructie gewijzigd terwijl de rest van de 

constructie onveranderd blijft, Bij analyses met behulp van de elementen

methode biedt het dan grote voordelen de constructie te verdelen in 

twee gebieden, de zg. substructures. Eén subst.ructure zal dan het gebied 

beslaan waarvan de geometrie niet gewijzigd wordt terwijl de ë!.1ldere sub

structure juist zal overeenkomen met het gebied waarvan de geow..etrie 

wel gewijzigd wordt. Veranderingen in de geometrie hebben dan alleen 

consequenties voor de laatste substructure. Bij iedere volgende analyse 

met andere waarden van de parameters moeten de eigenschappen van deze 

substructu~e opnieuw~ bepaald worden terwijl de eigenschappen van de 

eerste substructure' onveranderd blijven. 

Als de aan te passen substructure slechts een gering aantal elementen 

bevat zal de totale rekentijd drastisch gereduceerd kunnen worden door 

gebruik te maken van dit substructureringsmechanisme. Vrijwel alle moderne 

programmasystemen op basis van de elementenmethode bevatten een aan~al 

faciliteiten om het werken met substructures mogelijk te maken. 

Wij willen het voorgaande toelichten aan de hanèl van een cor;.c;;oeet. voor

beeld. 

Het hogedruk reactorvat uit fig. 1. bestaat uit twee delen, die door 

middel van een ring en van flenzen met elkaar verbonden zijn, De ver .... 

binding> tussen deze delen moet absoluut dicht zijn om lekkage van het .. 

medium. in het vat naa;r de omgeving te voorkomen. Deze eis .kan vertaald 

worden in de eia dat de verplaatsing en verdraaiing van de flenzen· een 

zekere waarde aiet ., •• n overachrijden. 

Nadat dit reactorvat enise tijd in gebruik geweest was werden scheurtjes 

geconstateerd-in de overaans van de flenzen naar het cilinclriach,·deel 

van dit vat. Vertaald in mechanika-termen: in deze overgang is de maxi

male spanning cr 'd groter dan de t-oelaatbare spanning a. De vraag rijst 
~ . 
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dan of het mogelijk i~ de geometrie-van dit vat zodanig aan te passe~ 

~at de maxima~l optredende ideële spanning crid wel kleiner wordt dan 

a waarbij u~ter~a'f;'d voldaan moet blijven aan de eis m.b.t. de af

dichting tussetJ. de beide delen van het va.t. 

VER!INDING IN DRUIC.VAT ...,.-

;Fig. I Detail van het hogedruk reactorvat 

Uit zeer eenvoudige mechanica-be1:1chouwingen volgt dit de geometrische 

parameter, die in dit geval het meest voor wijziging in aanmerking komt, 

drische d,eel i$ ·'.(zie fig. I). Verder volgt dat alleen vergroting van R 

in aaPmerkins komt. On;!. de optimale waarde van R te bepalen is deze con

structie geanalyseerd voor een"aantal waarden vanRen wel voor R = 10 m:m 

@e uitga~gssituati~, R = 20 mm, R = 30 mm, R = 40 mm, R = 60 mm~ R = 80 mm 
en R = 107,5 ~. · 

Als ger~edschap voor deze analyse komt alleen de elementenmethode in aan

merking. In fig~ 2 is de gekozen verdeling in elementen voor de situatie 

R = 10 mm weergegeven. Enige karakteristieke resultaten van de analyse 

voor dit geval zijn weergegeven in de figuur 3 t/m 7. Fig. 3 brengt de 

deformatie van het vat in beeld. Hierbij moet wel worden opgemerkt 

dat de verpla~tsingen sterk vergroot zijn weergegeven. 
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De figuren 4 en 5 geven een beeld van het verloop van een tweetal compo

nenten van de spanningstensar en wel de axiale normaalspanning a en de 
ax 

schuifspanning T • In de figuren 6 en 7 is voor het meest kritische r,ax 

Fig. 2 Verdeling in elementen voor R=JO~~. 

gedeelte (de omgeving van de afronding) het verloop van de ideële spanning 

crid en van de zg. hoofdspanningen weergegeven. 

Voor iedere andere gekozen afrondingastraal is de analyse herhaald en zijn 

de resultaten op soortgelijke wijze weergegeven als voor het geval R = 10 mm • 
. ;:. ·. ~.- ~ .. ·-.. · ....... ·-·- .. 

: : : : : : . : .. ... ,) 

I 
i 

l------· ---------- -:::·-=---=:::.:.~=-:::=:=::=-_-:::::.::.:::-....:::.~::::::::.::·:::-:.::·--:.:::::.·.:::·:..-:: .. c..=-...~11 
-~-- - Jk__ 

Fig. 3 Onvervormde en vervormde geometrie 

Fig. 4 Verloop van de axiale normaalspanning a a x 
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Fig. 5 
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Verloop van de schuifspanning T r,ax 

U-'~, ~-

:·/ :,,J 

~-. -

Fig. 6 Verloop van de ideële spanning ~id in de afronding 

Fig. 7 Verloop van de hoofdspanningen in de afronding 
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Grafieken van dit type zullen voor de ontwerper van groot nut kunnen 

zijn bij het ontwerp van een nieuw reactorvat van ·hetzelfde type.In het 

onderhavige geval, waarin een reeds bestaand reactorvat gewijzigd 

moet worden, zal hij primair gernteresseerd zijn in de verandering 

van de _maximale ideële spanning crid en in de verplaatsing ö van 

binnenzijde van de flenzen bij verandering van de afrondingastraal R. 

De betreffende resultaten zijn weergegeven in fig. 8 waarbij de ge

tekende lijnen tot stand zijn gekomen door interpolatie tussen een 

zeer gering aantal punten. In het beschouwde geval blijkt R • 82 mm 
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Fig. 8 Maximale cr. en ó als funktie van de afrondingsstraal 
J..d . . 

te leiden tot de laagste waarde van de maximaal optredende crid 

terwijl de bijbehorende verplaatsing ö van de flenzen nog voldoet 

aan de eis met betrekking tot de afdichting. Indien de ontwerper 

zeker wil zijn dat deze, door interpolatie verkregen afrondings

straat inderdaad de optimale situatie representeert kan hij uieer

aard de constructie nogmaals analyseren voor deze waarde van R. 



4. Slotopmerkingen 

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn dat computer aided· 

design van werktuigkundige constructies nog in de kinderschoenen 

staat. Dit geldt zeker indien sterkte- en stijfheidsaspacten in het 

ontwerpproces betrokken moeten worden. Geconstateerd kan worden 

dat de elementenmethode een zeer krachtig hulpmiddel vormt om de ge-. 
noemde aspecten reeds in het ontwerpproces tot hun recht te laten 

komen. Om de bruikbaarheid van deze methode voor de analyse van 

concrete problemen te vergroten zal de ontwikkeling van (hulp)pro

gramma's voor het genereren van de invoer en het interpreteerbaar 

maken van de uitvoer van programmasystemen op basis van de elementen

methode krachtig gestimuleerd moeten worden. 

Zodra deze hulpprogramma's in voldoende mate beschikbaar zijn wordt 

het doenlijk om ook bij ingewikkelde, realistische constructies 

parameterstudies uit te voeren. 

Wel moet worden opgemerkt dat, zeker in de nabije toekomst, het 

schematiseren en in rekening brengen van verbindingen tussen delen 

van constructies op grote problemen zal stuiten. Een ander probleem, 

dat bij computer aided design van werktuigkundige constructies een 

zeer belangrijke rol zal gaan spelen, is dat er geen strategieën 

bekend zijn om na te gaan hoe een gegeven constructie met bekende, 

niet acceptabele spanningssituatie gewijzigd moet worden om die 

spanningssituatie te verbeteren. De ontwikkeling van dergelijke 

beslissingsstrategieën en nader onderzoek naar de schematisering 

van verbindingen zijn noodzakelijk om computer aided design van 

werktuigkundige constructies tot bloei te brengen. 
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ONTWERPEN VAN ELEMENTVERDELINGEN HET BEHULP VAN HESHGENERATOREN. 

A.J.G. Schoofs 

F.E. Veldpaus 

Samenvatting 

Een belangtijk hulpmiddel bij de analyse van werktuigkundige construc

ties wordt gevormd door de zg. elementenmethode. Om de bruikbaarheid 

van deze methode voor practische berekeningen te vergroten is het nood

zakelijk om software te ontwikkelen voor het genereren van (een g·edeelte 

van) de invoer voor programma's, die gebaseerd zijn op de elementenroe -

thode.In deze lezing zal aandacht besteed worden aan het gebruik van 

dergelijke software,de zg. meshgeneratoren, voor het ontwerpen van 

elementverdelingen. 

1. Inleiding: doel en geschiedenis van meshgeneratoren 

De elementenmethode kan gebruikt worden als een analysegereedschap 

bij computer aided design van werktuigkundige constructies. De knel

punten bij de toepassing van deze methode liggen bij het verzorgen 

van de invoer en het interpreteren van de uitvoer van programmasystemen 

zoals ASKA, MARC en FEHSYS, die gebaseerd zijn op de elementenmethode. 

In deze publicatie zullen wij ons beperken tot een summiere bespreking 

van meshgeneratoren, d.w.z. van programma's om een gedeelte van de 

invoer voor bijv. ASKA of FEHSYS te genereren. 

Het hoofdbestandd~el van de invoer voor systemen zoals ASKA en FEMSYS 

wordt gevormd door de beschrijving van de verdeling in elementen. Deze 

beschrijving wordt gewoonlijk gesplitst in twee delen, te weten de 

topologische en de geometrische beschrijving. Uitgangspunt bij het 

samenstellen van de beschrijving is dat de te analyseren constructie 

op de een of andere wijze verdeeld is in één type of meerdere typen 

elementen. Bij de bestaande programmasystemen zoals ASKA en FEMSYS is 

elk der geÏmplementeerde element-typen identificeerbaar met een type

naam of een type-nummer. Bij ieder element-type behoren een aantal 

afspraken met betrekking tot de vorm (driehoek, vier4oek, viervlak, 

zesvlak etc), het aantal knooppunten per element, het aantal vrijheids

graden per knooppunt etc. Bij een gegeven verdeling van de constructie 

in elementen wordt de onderlinge samenhang van die elementen vastgelegd 
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door van ieder knooppunt van elk element op te geven met welk punt van 

de constructie het verbonden is. De betreffende punten van de constructie 

worden constructie-knooppunten of kortweg ook wel knooppunten genoemd. 

Zowel de elementen als de constructie-knooppunten worden op de een of 

andere wijze eenduidig genummerd. 

De topologische beschrijving van een verdeling in elementen omvat voor 

ieder element de type-specificatie plus voor ieder element de nummers 

van de constructie-knooppunten waarmee de knooppunten van dat element 

verbonden zijn. De geometrische beschrijving bestaat uit een opgave 

van alle relevante coÖrdinaten van ieder der constructie-knooppunten. 

Uit de topologische en de geometrische beschrijving tesamen kunnen de 

vorm en de afmetingen van elk element eenvoudig worden afgeleid. 

Het aantal elementen en het aantal knooppunten in een verdeling kan 

zeer grûüt würden~ Het samenstellen van de topologische en de geome-

trische beschrijving is dan zeer arbeidsintensief en tijdrovend. Boven

dien is het verdelen van een constructie in elementen lang niet 

altijd een triviale zaak omdàt men enerzijds het aantal elementen 

zo klein mogelijk zal willen houden om de rekentijden voor programma

systemen zoals ASKA en FEHSYS en de hoeveelheid werk voor het samen

stellen van de beschrijving van de verdeling te beperken terwijl 

anderzijds de verdeling fijn genoeg moet zijn om voldoende nauwkeurige 

analyse-resultaten te verkrijgen. In veel gevallen zal een ontworpen 

verdeling dan ook achteraf moeten worden aangepast en moeten worden 

geoptimaliseerd. Onder een optimale verdeling verstaan wij in dit ver

band een verdeling met zo weinig mogelijk elementen, die~nog voldoet 

aan de gestelde eisen met betrekking tot o.a. de beschrijving van de 

geometrie van de constructie en gradiënten in de fijnheid van de verde

ling. Het zal duidelijk zijn dat de gebruiker van een programmasysteem 

zoals ASKA en FEMSYS grote behoefte heeft aan (hulp)programma's die 

hem in staat stellen om snel een volgens hem gunstige verdeling te 

onderwerpen en te optimaliseren. Een dergelijk (hulp)programma, een 

zg. meshgenerator, zal als uitvoer in ieder geval moeten leveren de 

topologische en de geometrische beschrijving van de ontworpen verdeling 

en wel in een zodanige vorm dat die beschrijvingen zonder meer kunnen 

dienen als invoer voor het te gebruiken programmasysteem. 
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Tot op heden is het nog allerminst duidelijk of het mogelijk zal zijn 

een redelijk efficiëntie, min of meer universeel bruikbare meshgenera

tor te ontwikkelen waarmee zowel verdelingen met tweedimensionale 

elementen (driehoeken, vierhoeken etc~) als ver.delingen met drie

dimensioné\lle elementen (viervlakken, vijfvlakken etc.) gegeneree-rd 

kunnen worden. Daarom wordt tot op dit moment voor driedimensionale 

constructies meestal gebruik gemaakt van ad hoc meshgeneratoren die 

slechts bruikb~ar ~ijn voor een bepaald type constructie. Zo is de 

verdeling in driedimensionale elementen van het blad van een scheeps

schroef in fig. 1 gegenereerd met een dergelijke ad hoc meshgenerator. 

Deze generator is zonder grote modificaties alleen bruikbaar voor dit 

soo-rt constructies! 

fig. 1 Elementverdeling voor een blad van een scheepsschroef 

Gedurende de afgelopen ja-ren zijn er wel wegen gevonden voor de ont

wikkeling van een efficiënte meshgenerator waarmee uitsluitend ver

delingen in tweedimensionale elementen gegenereerd kunnen worden. 

Hieraan is in de vakgroep Technische Mechanika van de afdeling der 

Werktuigbouwkunde intensief gewerkt, hetgeen geresulteerd heeft in 

de onlangs operationeel geworden meshgenerator TRIQUAMESH. Wij zullen 

deze generator in het volgende hoofdstuk kort bespreken na een terug

blik op de voorgeschiedenis ervan. 
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Tot ca. acht jaar geleden werd de te analyseren constructie met de 

hand verdeeld in elementen. Vervolgens werden de elementen en de 

constructie-knooppunten genummerd en werden de topologische en geo

metrische beschrijvi~g samengesteld en op ponsband of ponskaarten . 
vastgelegd. Dit was een zeer arbeidsintensief, tijdrovend en veelal 

uiterst saai karwei, waarbij nogal vaak vergissingen gemaakt werden. 

Dit laatste noodzaakte tot het uitvoeren van minutieuze controles. 

Als gevolg van het voorgaande werden in vele gevallen verdelingen in 

elementen geaccepteerd die erg grof waren en voor een verantwoorde 

analyse met de elementenmethode minder geschikt geacht moesten worden. 

Het belangrijkste bezwaar van deze methode is echter dat het. prac

tisch ondoenlijk is om een verdeling achteraf te wijzigen. In het 

bijzonder bij computer aided design is dit een zeer zwaar wegend nadeel. 

Met de komst van het programmasysteem ASKA werden de zg. topolo-

gische variabelen geÏntroduceerd. Dit zijn groepjes getallen waaruit 

met bepaalde algorithmen hele rijen van getallen gegenereerd kunnen 

word~n. Als de verdeling in elementen een zekere regelmaat vertoont 

1~an het vastleggen van de topologische beschrijving drastisch ver-

sneld worden door de mogelijkheden van deze variabelen uit te buiten. 

Voor het vastleggen van.de geometrische beschrijving werd een coor

dinaten-meetmachine ontwikkeld. Met deze machine, die te vergelijken 

is met een graphical tablet, kunnen de coÖrdinaten van de knoop-

punten in een (~ventueel op schaal getekende) verdeling in elementen 

worden opgemeten en in ponsbanden worden vastgelegd. In de practijk 

bleek deze werkwijze vaak nog te arbeidsintensief en te onnauwkeurig 

te zijn. 
Als voorloper van TRIQUAMESH is enige jaren geleden een betrekkelijk 

eenvoudige meshgenerator, SCHOVEL genaamd, ontwikkeld. Deze generator 

is alléénbruikbaarvoor het genereren van verdelingen in driehoeken. 

De gebruiker ervan moet het te verdelen gebied (i.c. de te analyseren 

constructie) opdelen in een of meer deelgebieden. Hij moet verder 

de positie van de knooppunten op de ~and van die deelgebieden 

opgeven en bovendien vastleggen hoe elk van die deelgebieden 

verdeeld moet worden in.repen die zeer eenvoudig automatisch 

verdeeld kunnen worden in driehoeken. Met betrekking tot de 

lijnen, die deze repen begrenzen, kan hij het aantal en de po-
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sitie van de knooppunten op zo'n lijn zelf opgeven of automa

tisch iaten genereren. In vergelijking met de hierna te be

spreken meshgenerator TRIQUAMESH heeft SCHOVEL het voordeel 

-dat de reRentijd en de ver;iste geheugencapaciteit veel lager 

zijn. De nadelen ten opzichte van TRIQUAMESH zijn dat de ge

bruiker van SCHOv~L beduidend meer invoer moet leveren en dat hij 

voor het samenstellen van die invoer tot in detail op de hoogte 

moet zijn van het programma. }~t name voor gebieden met een ingewikkelde 

vorm blijkt het samenstellen van de invoer voor SCHOVEL nogal veel 

hoofdbrekens op te leveren. Voor gebieden met een eenvoudige vorm 

heeft deze meshgenerator echter zeker bestaansrecht. In fig. 2 is 

een met SCHOVEL gegenereerde verdeling in elementen weergegeven. 

Het betreffende gebied is een radiale doorsnede van het huis van een 

axiale centrifugaalpomp. 

Fig. 2 Elementverdeling voor een centrifugaalpomp 
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2. De meshgenerator TRIQUAHESH 

Nadat enige jaren ervaring was opgedaan met de eenvoudige meshgene

rator SCHOVEL werd de ontwikkeling gestart van-een nieuwe meshgene

rator waarin de gesignaleerde nadelen van SCHOVEL geheel of gedeel

telijk ondervangen mpesten.worden. Het uitgangspunt van die ontwik

keling werd gevormd door het volgende pakket van eisen: 

- de meshgenerator moet als "black box" gebruikt kunnen worden. Dit 

impliceert o.a. de ontwikkeling van een gebruikersgerichte invoer

taal en van een systeem van foutendetectie en foutmeldingen 

- de meshgenerator moet zover mogelijk geautomatiseerd zijn, zodat 

met een minimum aan invoer de topologische en geometrische be

schrijving van de te ontwerpen verdeling gegenereerd kunnen worden 

- vrijwel alle programmasystemen op basis van de elementenmethode 

bevatten min of meer uitgebreide substructureringsfaciliteiten. 

Kern hiervan is dat de te analyseren constructie opgebouwd gedacht 

wordt uit een aantal delen, de zg. substructures, waarvan de eigen

schappen berekend worden als waren het afzonderlijke constructies. 

De eigenschappen van de totale constructie volgen door de koppeling 

tussen de afzonderlijke substructures in rekening te brengen. Met 

de meshgenerator moeten de diverse substructures afzonderlijk 

verdeeld kunnen worden en wel zodanig dat de gegenereerde verde

lingen koppelbaar zijn 

- de gangbare tweedimensionale elementen (driehoeken en vierhoeken) 

moeten geÏmplementeerd zijn 

- de gebruiker moet de fijnheid en gradiënten in de fijnheid van de 

verdeling in elementen eenvoudig kunnen sturen 

- de gegenereerde elementen moeten goed van vorm zijn. Het ideaal 

is een verdeling in gelijktijdige driehoeken en/of vierkanten 

- de uitvoer van de meshgenerator moet zonder enige modificatie 

geschikt zijn als invoer voor het te gebruiken programmasysteem 

(ASKA, NASTRAN, FEMSYS etc.). 

De invoer voor een meshgenerator zal in ieder geval een beschrijving 

moeten bevatten van de vorm en de afmetingen van het te verdelen 

gebied. In TRIQUAMESH wordt het gebied beschreven door de contour 

ervan vast te leggen. Dit impliceert dat de gebruiker meervoudig 
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samenhangende gebieden moet verdelen in twee of meer elk enkel

voudig samenhangende deelgebieden, de zg. subgebieden. De contour 

van een subgebied wordt vastgelegd door de coÖrdinaten van enige 

punten op die contour op te geven en de verbindingskrommen tussen 

die punten vast.te leggen. Verder zal de invoer voor een meshge

nerator een specificatie móeten bevatten van de gewenste fijnheid 

en de gewenste gradiënten in de fijnheid van de verdeling in elemen

ten. In TRIQUAMESH bestaat deze specificatie uit een opgave van 

de gewenste element-grootte in een door de gebruiker te kiezen 

aantal punten op de contour der subgebieden. Naast deze informatie 

moet de gebruiker van TRIQUAMESH nog enige stuurgegevens opgeven 

o.a. om vast te leggen welke uitvoer hij wenst en om aan te duiden 

welke strategie gevolgd moet worden bij het nummeren der knooppunten. 

In het olokschema van fig. 3 is de structuur van TRIQUAMESH zeer 

beknopt weergegeven. Wij zullen hier volstaan met een zeer summiere 

toelichting bij elk van de blokken uit dit schema. 

Lezen } 
Interpreteren van de invoergegevens 

Controleren 

Genereren van knooppunten op de 

subkontouren 

..3. 
Genereren van elementverdelingen 

in de subgebieden 

4. 
Repositioneren van inwendige 

knooppunten van subgebieden 

Hernummeren van de knooppunten 

t.b.v. reduktie van de bandbreedte 

Eventueel genereren van knooppunten 

op middens van elementzijden 

1. 
Verzorgen van de uitvoer 

Fig. 3 Blokschema van de meshgenerator TRIÇUAMESH 
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Blok l 

De invoer wordt opgegeven in een gebruikers-gerichte invoertaal, In 

dit blok worden alle invoergegevens ingelezen, geÏnterpreteerd en 

gecontroleerd op syntaxfouten en op inhoudelijke fouten. Gedetec-

teerde fouten worden op een voor de gebruiker eenvoudig te inter

preteren wijze gemeld en wel zodanig dat correctie ervan eenvoudig is, 

Zodra een feut gedetecteerd is wordt deze gemeld, waarna de controle 

(voor zover nog mogelijk) wordt voortgezet. Indien er fouten gede

tecteerd worden wordt het programma gestopt zodra blok 1 geëxecuteerd LS. 

Blok 2 

Met de in blok 1 verwerkte invoer liggen de vorm en de afmetingen 

van de contour va~ ieder subgebied vast. Uit de opgegeven gewenste 

fijnheid van de verdeling in elementen kan de.gewenste afstand tussen 

opeenvolgende knooppunten op de contour van ieder subgebied worden 

afgeleid. Met deze gegevens als uitgangspunt worden in dit blok alle 

knooppunten op de bedoelde contouren gegenereerd. 

Blok 3 

Indien de contour van een subgebied concaaf is wordt dit subgebied 

eerst verdeeld in twee of meer deelgebieden, waarvan de contour convex 

is. Voor zover dat nog niet gebeurd is worden op de contour van deze 

deelgebieden knooppunten gegenereerd. Vervolgens worden de convexe 

gebieden verdeeld in elementen van de gewenste vorm (i.c. driehoeken 

of vierhoeken). Dit blok is verreweg het grootste en meest tijdrovende 

uit de meshgenerator. 

Blok 4 

De vorm van de in blok 3 gegenereerde elementen zal in het algemeen 

wel ac~eptabel maar geenszins ideaal zijn. Om dit ideaal(alle drie

hoekige elementen gelijkzijdig, alle vierhoekige elementen vierkant) 

dichter te benaderen worden in blok 4 de niet op de contour gelegen 

knooppunten van een subgebied verplaatst, zodanig dat de vorm van de 

elementen gunstiger wordt. 

Blok 5 

Programmasystemen zoals ASKA, NASTRAN en FYMSYS maken gebruik van op

~lossings routines die efficiënt werken als de matrices, die de eigen

schappen van de in elementen verdeelde constructie vastleggen, een 
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duidelijke bandstructuur bezitten. De bandbreedte van deze matrices 

wordt bepaald door de nummering der knooppunten. In blok 5 wordt de 

bandbreedte geminimaliseerd door de knooppunten te hernummeren. 

Daarbij kunnen meerdere werkwijzen gevolgd worden. De in een concreet . 
geval te hanteren werkwijze moet door de gebruiker worden aangegeven. 

Blok 6 

De in blok 3 gegenereerde drie- of vierhoeken kunnen worden opgevat 

als elementen met een knooppunt in elk der hoekpunten. Er bestaan vele 

andere elementen, die weliswaar drie- of vierhoekig van vorm zijn, 

maar behalve in de hoekpunten ook knooppunten hebben op de zijden 

of in het element. In blok 6 worden deze extra knooppunten gegenereerd 

op een zodanige wijze dat de in blok 5 geminimaliseerde bandbreedte 

zo weinig mogelijk vergroot wordt. 

Blok 7 

Blok 7 verzorgt de uitvoer van de meshgenerator en wel op een zodanige 

wijze dat die uitvoer zonder modificatie te gebruiken is als invoer 

voor het te hanteren programma-systeem, De gebruiker moet daarom 

opgeven welk programmasysteem (ASKA, FEMSYS etc.) hij wil hanteren. 

Bovendien zal hij moeten specificeren via welke randapparatuur hij 

uitvoer wenst. 

3. Het ontwerpen van een verdeling met TRIQUil~SH 

Het lijkt weinig zinvol om een algemene beschrijving te geven van de 

te volgen werkwijze bij het ontwerpen van een verdeling in elementen 

met behulp van een meshgenerator zoals TRIQUAMESH. Wij zullen ons 

daarom beperken tot een concreet voorbeeld. 

1Bx80 

I. éin ~c!ie .I 
Fig. 4 Onderdeel van een opzetmechanisme 

Fig. 4 toont een onderdeel van een opzetmechanisme uit een productie

machine. Het bestaat uit een uit staalplaat vervaardigd U-profiel, 
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waarin aanslagblokjes bevestigd zijn. Aan de afstand tussen twee op

eenvolgende blokjes worden zeer hoge eisen gesteld. Bij de productie 

van dit onderdeel worden deze eisen vervuld door de blokjes eerst 

zo goed mogelijk gepositioneerd in het U~profiel te puntlassen en 

ze vervolgens in een zeer nauwkeurige ma]f op hun juiste plaats te . 
drukken. Om dit mogelijk te maken is het U-profiel ter plaatse van 

de blokjes (de zones A en B in fig. 5) verzwakt door een drietal 

sleuven aan te brengen. Bij het in de mal positioneren van de aanslag

blokjes zal plastische deformatie optreden in de zones A en B • 

. l ___________ J 
Fig. 5 Eén sektie van de konstruktie uit fig. 4 

De noodzaak tot analyse van deze constructie komt voort uit de volgende 

vraagstellingen: 

- hoe moeten de sleuven gedimensioneerd worden opdat het positio

neringsproces tot het gewenste resultaat kan leiden? 

- wat is het gedrag van dit onderdeel onder bedrijfscondities? 

Vanwege de complexe geometrie komt als analysegereedschap alleen 

de elementen metbode in aanmerking. Besloten is om deze - uiteraard 

driedimensionale - constructie te schematiseren tot een in zijn 

vlak belaste plaat. Bij het ontwerpen van een verdeling.van deze 

plaat in elementen moet rekening worden gehouden met het volgende 

pakket van eisen en wensen: 

I. het beschouwde onderdeel bestaat uit een aantal identieke secties. 

Bij het ontwerpen van de verdeling beperken wij ons tot één sèctie 

(zie fig. 4 en fig. ~) en worden de overige secties op precies 

dezelfde wijze verdeeld. Terwille van de koppelbaarheid van de 

secties moet dan geëist worden dat het aantal en de positie van 

de knooppunten op de begrenzingslijn PQ van de beschouwde sectie 

overeenkomen met het aantal en de positie van de knooppunten op de 

begrenzingslijn RT. 
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2, in de zones A en B zullen grote spanningsgradiënten optreden. Voor 

een nauwkeurige voorspelling van die gradiënten zal de verdeling in 

elementen in deze zones relatief fijn moeten zijn. 

3. de rug van het tot een plaat geschematiseerde U-profiel moet in de 

verdeling gerepresenteerd worden door een laag elementen met een 

grotere dikte dan de overige elementen. 

4. het gedeelte van de plaat rond de sleuven, de rest van de plaat en het 

aanslagblokje worden opgevat als een drietal afzonderlijke substruc

tures. Om de koppeling tussen het aanslagblokje in het U-profiel 

te kunnen realiseren moeten de verdelingen in elementen van het 

aanslagblokje en van het U-profiel terplaatse van de puntlassen 

identiek zijn. 

5. Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van het TRIM6-element uit het 

ASKA-programmasysteem. Dit driehoekige element heeft niet alleen 

knooppunten in de hoekpunten maar ook op de middens der zijden. Na 

het genereren van de verdeling in driehoeken zullen in blok 6 van 

TRIQUb~SH deze extra knooppunten gegenereerd moeten worden. 

l 
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Fig. 6 Schets t.b.v. samenstellen van de invoergegevens 

Uitgaande van deze eisen en wensen en van constructie-tekeningen 

van het beschouwde onderdeel kunnen wij een schets maken voor het 

opstellen van de invoer voor TRIQUAMESH, zie fig. 6. In die schets 
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is de gekozen verdeling in substructures reeds aangegeven. Bovendien 

is aangegeven hoe de meervoudig samenhangende, concave substructures 

verdeeld zijn in subgebieden: de subgebieden 1, 2 en 3 vormen 

substructure 1, de subgebieden 4, 5, 6 en 7 vormen substructure 

2 en de subgebieden 8, 9, 10, 11 en 12 vormen substructure 3 (het . 
aanslagblokje). 

De geometrie van het te verdelen gebied wordt, zoals reeds eerder is 

op~emerkt, ~astgelegd door de geomet~ie van de contour van elk der ~uh
gebieden vast te leggen. Deze contouren worden opgebouwd gedacht uit 

één of meer contourdelen waarbij een contourdeel gedefinieerd is als 

het deel van een contour tussen twee opeenvolgende vertakkingspunten 

van die contour. De gebruiker moet de geometrie van alle contour-

delen in het hele gebied.vastleggen en vervolgens voor ieder sub

gebied opgeven door welke contourdelen het begrensd wordt. Bovendien 

moet hij de gewenste fijnheid van de verdeling beschrijven door 

voor ieder vèrtakkingspunt en desgewenst ook voor andere punten op 

de diverse contourdelen de daar ter plaatse gewenste elementgrootte 

vast te leggen. De complete invoer van TRIQUAMESH voor het onder

havige gebied is op de volgende pagina weergegeven. Wij zullen hier 

de inhoud van de diverse blokken in die invoer aanstippen. 

DATA COORDINATES 

bevat de coÖrdinaten van alle vertakkingspunten en eventuele 

andere punten, die nodig zijn om de geometrie van de uit cirkel

begen en/of lijnstukken opgebouwde contourdelen te beschrijven, 

DATA CONTOURPIECES 

geeft aan hoe elk der contourdelen is opgebouwd uit lijnstukken 

en/of cirkelbogen. 

DATA SUBCONTOUR 

&eeft voor elk der subgebied aan uit welke contourdelen de con

tour van dat subgebied is opgebouwd 

DATA SUBSTRUCTURE 

geeft voor elke substructure aan uit welke subgebieden die sub

structure bestaat en legt vast in welk elementtype elk der sub

gebieden verdeeld moet worden. 

DATA POSITION GRADING POINTS en DATA GRADING 

bevat de informatie over de gewenste elementgrootte, 
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DATA REPOSITION 

bevat gegevens voor de sturing van het iteratieve proces om d~ 

vorm der elementen te verbeteren door de ~nooppunten in de sub.,.. 

gebieden te repositioneren. 

DATA RENUMBER 

geeft aan welke strategie gevolgd moet worden bij de hernummering 

van de knooppunten om de bandbreedte te minimaliseren. 
DATA 0UTPUT 

karakteriseerd de gewenste uitvoer van TRIQU~illSH. 

DATA COORDH:AF:s 
l,-45tRo z.-4S,-4~'<, 3.-.. s.-:;o, 4·-<'0•K· 
6.-14•8• 7,-l4ol.S• ~~-l{+ttf~, ':lo-lé'oSol:lt 

11.-a.o. 12.-8.-!.5. 13.-o.s.o. 14.-4.':::>,>', 
16.-4.5.4. 17o-4oSo?o5o 1R.o,n. 19.4.5·8· 
2lo4.5o4o 22o4,5o2oSt ~J.b.~.~~. ?<>o·ioVt 
~L 1 ""') C: n 
C:09J.C:e::>t09 

'")"7 , '""' ,.... .-,. 
C.l,lC•"'J•C.t 2d•l4.~ .. 2"f. l4d.59 

3lo20o8o 32.?0.-6. 33.23.s.o, 33o27t0o 
36.35.8. 37.35o0t 3öo35,-48, 39o35o-50o 
41.-15~:..2. 42o-4.5,Ht 4],-t~.;, .. -?. 44t4.":>tRt 
46,15,8, 47.15.-2. 4d,0.-1.5. 49o-45o.Oo 

DATA CONTOURP!FC~ 
1(2 RL 3 RL 39 RL 38> 2<3fl '<L 37> 3!37 RL 3b RL lll 
4111 RL 28 RL 29 C~ 30.27 ~L 26 ~L 19) 5(14 ~L 14) 

':io-20 ,-c:., 
10o-l2,5o0t 
15o-4,5o5.5, 
2o,4,s,s.s. 
25oi:J,-1.5t 
30.14·2· 
3St3o.5,o, 
40o.,l5o8o 
45o4,S,-2, 

6(14 RL 9 RL 10 CM 8.7 "<L ,, ''L <>l 1('+ .'<L 1 r<L 4'-1 r<L 21 
8(jS CM 34o33l 9133 C~ 34,35) 10120 C~ 21,22) . 

11!22 CM 21o201 12115 C~ 16.17) 11117 CM l6o15l 
14113 CM llo12 QL 25 CM 24o23l 15123 RL 13> 16137 RL 351 
17133 RL 321 18131 "<L 32J 1CJ132 ~l S RL 4) 20114 RL 201 
21122 RL 23l 2?114 RL 151 23117 ~L 13) 2412 RL 38) 25144 RL 42) 
26142 PL 40 RL 41 ~L 43) 27141 ~L 4Sl 28145 RL 47 RL 46 RL 44) 
29 (44 RL 201 30 12~ RL 451 31 142 RL 15> 3~ (11 RL 43) 

DATA SUBCONTOUR 
1 I 1 , 24) 2 ( 7, 24 • 16 • 9 • 1 7 • 19) 3 13 • 1 H, 1 7 • tl, 16 l 4 I 1? • 13) 5 I 1 0 • 11) 
6(5.22ol3•23•l5o21t10,20) 7(4,2U,l1•21tl4,23ol2,22t6ol~l 
8(l2t13) 91l0ol1l 10126ol2.12o3lJ ll12~.Jltl3,32t27o30ol0929l 

12128.29·11.30) 

DATA SURSTPUCTtJ>~E 

1 TRIM611•2•3l 2 TRI~6(4,So6,7l 3 T~lM618·9•10o11t121 

DATA POSITION G~AOING POI~TS 
GRO lR915,23, ~RO 4R~l4•1?• 

DATA GRADI'!i) 
G=1.0 • R!=0.7R5, 

2.0 <1Sol7o20 t22l 
3.0 !l4tl8.19.48l 
5.014o5o699o26o2Ro3lo32o3J,J5,41Jo~lo42•4],44,45,46t47) 

7e011•2•3t3A,37t38o39.49) 

DATA REPOSITIO~I 
1.2,3•4·5·6·7.8,9.10,11·12. 

DATA RENUM8ER 
<lliNE 2oll 11 CMK 41 12 UNE 2o4l 12 C"lK 6) 13 LlNE 41.401 (3-CMK 40) 

DATA OUTPUT 
ASKA 
PLOTSTRUCTUREIA3•l•?> 
NPCOPRINTI1o2t31 
TOPOPRI~IT I l•2t3l 
NPCOCARD I 1 • 2 o3 l 
TOPOCARD llo2•3l 
PLOTSURSTRUCTUPE I ~1,P0I'\ITNR.F:L"iRI I l ,2o3l 
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Met deze invoergegevens is de elementverdeling uit fig. 7 

gegenereerd. In fig. 8 is een gedeelte van deze verdeling 

vergroot weergegeven. De verdeling uit deze figuren voldoet 

aan de eerder geformuleerde eisen en wensen en zal in de verdere 

analyse met ASRA gehanteerd worden. Vóórdat deze uiteindelijke 

verdeling ontstond waren reeds enkele verdelingen gegenereerd 

en afgekeurd omdat zij niet in voldoende mate tegemoet konden 

komen aan de gestelde eisen. 

Fig. 7 Elementverdeling voor het opzetmechanisme 

Fig. 8 Vergroot detail van fig. 7 
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Fig. 9 toont zo'n verdeling. Deze werd niet geaccepteerd omdat 

de geometrie van de uiteinden van de sleuven niet voldoende 

nauwkeurig beschreven werd en omdat de verdeling in de zones 

A en B niet fijn genoeg was. Bovendien komen in de verdeling 

ee!l. aantal elementen voor waarvan de vorm niet acceptabel is. 

Nadere bestudering van de verdeling leert dat dit te wijten is 

aan te grote gradiënten in de opgegeven gewenste elementgrootte. 

Dit kan worden verholpen door de in DATA GRADING opgegeven 

elementgrootte aan te passen. Na enige pogingen blijkt dan de 

definitieve verdeling te ontstaan. Het samenstellen en wijzigen 

van de invoer vergde voor dit probleem in totaal ongeveer 

één mandag. De totale rekentijd van de B6700 bij het ontwerpen 

van de verdeling bedroeg ca. 6 minuten. 

Fig. 9 Te grove elementverdeling voor het opzetmechanisme 

Uit dit en diverse andere problemen bleek dat de meshgenerator 

TRIQUAMESH een machtig en zeer eenvoudig te hanteren hulpmiddel 

vormt voor het ontwerpen van verdelingen in tweedimensionale 

elementen. Eén van de knelpunten bij de toepassing van de elementen

methode voor de analyse van realistische constructies is hierdoor 

in ieder geval gedeeltelijk opgelost. 
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4. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 

Bij de ontwikkeling van de meshgenerator TRIQUAMESH werd uitgegaan 

van batch-verwerking van het programma. Het zal duidelijk zijn 

dat interactief werken bij" het ontwerpen van verdelingen grote 

voordelen zal bieden. Het omzetten van de huidige versie van 

TRIQUAMESH in een interactief programma is dan ook reeds ge

start. Bij de aanpassing wordt een kader geschapen waarbinnen 

niet alleen meshgeneratie mogelijk is maar ook andere invoer

gegevens voor programmasystemen zoals ASKA en FEMSYS gegenereerd 

kunnen worden. 

In de naaste toekomst zal de meshgenerator worqen uitgebreid 

om ook "semi-driedimensionale" constructies zoals schalen in 

elementen te kunnen verdelen. Deze uitbreiding lijkt perspec

tieven te bieden voor het ontwikkelen van een redelijk univer

sele meshgenerator voor echt driedimensionale constructies. 
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SAMENVATTING VAN DE DISKUSSIE 

1. Behoefte aan/noodzaak tot interaktief computergebruik. 

2. Bouwstenen. 

3. Modellen, software en hardware voor Graphics. 

4. Onderwijs in Computer Aided Design? 



-107-

SAMENVATTI~G VAN DE DISKUSSIE 

In aansluiting op de voordrachten werd een inventarisatie gemaakt van 

discussiepunten, ingebracht door toehoorders en sprekers. 

Ordening van deze. punten l~verde vier discussiethema's op. 

L. In welke situatie ontstaat er behoefte aan of noodzaak 

tot interaktief computer gebruik. 

2. Zijn er bouwstenen of elementen (procedures, algorithmen, 

graph-theorieën) die ieder gebruikt, onafhankelijk van 

specifieke disciplines. 

3. Modellen, software en hardware voor Graphics. 

4. Onderwijs in Computer Aided Design? 

Het zoeken naar een sluitende defini~ie van CAD wordt bewust vermeden. 

1. Behoeft:.e aan noodzaak tot interaktief computer gebruik 

Interaktief versus batehgewijs l.ûerken 

Als tegengestelde van interaktief computer gebruik wordt batch

gewijze verwerking gesteld._ Zonder interaktief gebruik exact te 

willen omschrijven_, worden als kenmerken ervan aangedragen. 

- er is tijdens de e}!;ecutie een interaktie gebruiker - maçhine 

- de mens oefent onderweg invloed uit op het verloop ~an het 

proces, door ad-hoc beslissingen te nemen 

- het gaat om real-time processen. 

Als van te voren alle randvoorwaarden, kenmerkende aspekten ~n 

de kriteria voor besluiten op knooppunten expliciet vastliggen 

is het algorithme sluitend en dient batchverwerking plaats te 

vinden. 

Bij smaakkwesties, bijv. in het architektonisch ontwerpen, zijn 

dekriteria niet zo,hard en is er behoefteam interaktief wer

ken met de computer met volop ruimte voor ad-hoc beslissingen. 

In deze werkwijze ligt wel het grote risico van "aanrommelen". 



-108-

Ook waar onze~erheden en onbepaaldheden in het spel zijn, is plaats 

voor interaktief comp~tergebruik. 

Onderkend wordt dat batchverwerking ook altijd ·in zeker opzicht inter

aktief werken inhoudt, daar steeds een mesn aan het begin en aan het 

eind van de handeling staat. Nog duidelijker spreekt dit als aan de 

hand van de uit~omsten van de ene, een volgende batchverwerking plaats

vindt. 

Responsie 

Bij interaktief eomputergebruik is er een voortdurende dialoog tussen 

de gebruiker en de machine. 

De machine is hierbij in staat zeer snel omvangrijke informatiestromen 

te verwerken, wat kan leiden tot de toestand dat de man aan de terminal 

zich in een stress situatie gemanoeuvreerd voelt en ondoordacht gaat 

handelen: het 11doe.,.iets" complex. 

Het tempo dient niet door de machine gedicteerd maar door de gebruiker 

bepaald te worden, 

Illustratief is de ervaring in de vakgroep Technische Mechanica van de 

afdeling Werktuigbouwkunde opgedaan bij het na-kandidaats onderwijs, 

waar bij studieop9rachten nogal veelvuldig interaktief op de P-9200 

systeem wordt gewerkt. Herhaaldelijk geven de begeleiders de studenten 

het advies: "jongen, zet dat ding af en denk eens na". 

Een andere vorm van interaktief werken, allang gemeengoed bij bijv. 

de electratechnisch ontwerper is: denken- solderen- meten- verder 

denken. Hierbij is geen machine-dwang aanwezig. 

Juist doordat bij rekentuig de responsies zo snel komen (of althans 

behoren te komen) moet interaktief werken worden aangeleerd. Men dient 

zich gedragsregels eigen te maken waardoor èn de stress ~n de toestand 

dat het systeem met laag of zeer laag rendement werkt, worden voorkomen. 

Een suggestie daartoe was om op daarvoor· in aanmerking komende punten 

de opdracht "denk. na" mee te programmeren. 

Als belangrijkste parameter werd de responsietijd van de computer 

aangemerkt. 
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Meningen hierover waren 

- deze tijd dient zo kort te zijn, dat men intussen niet iets anders 

gaat ·doen 

- deze tijd dient afgestemd te zijn op het probleem, maar moet voor 

een bepaald probleem wel constant zijn. 

De huidige situatie dat deze tijd (op de B 6700) de ene dag 1 sec. 

en de andere dag 1 minuut is, is uitermate ongewenst. 

Een ander praktisch probleem ~s, dat het met de huidige eperating

systemen onmogelijk is om op elk door de gebruiker gewenst ogenblik 

een pauze in te lassen. De moeilijkheid is dat de machine de "achter

gelaten" toestand niet weer na een pauze van willekeurige lengte kan 

reproduceren. 

Plaats van de mens 

In de dialoog is er een taakverdeling tussen computer en mens. De 

grens is hierbij niet precies aan te geven. 

Algemeen gesteld, de vóórgedach;e en geformaliseerde uitvoeringswerk

zaamheden (gemechaniseerde denkarbeid) worden bij de computer gelegd, 

terwijl het nemen van "intuïtieve" beslissingen en het kreatieve 

werk bij de man blijft. In de loop der tijd verschuift de grens tus

sen man en machine doordat steeds meer intuïtief en kreatief werk 

geëxpliciteerd en daarmee geformaliseerd kan worden. 

Anderen zien de plaats van de mens in een interaktief proces econo

misch bepaald. Waar het opstellen van sluitende algorithmen te moei-

zaam wordt, is het economischer de mens op bepaalde punten bij geau

tomatiseerde processen aanvullend te laten ingrijpen. 

Keuze van probleemsteUingen 

De mens is slechts in staat beperkte informatiestromen en eenvoudige 

modellen snel te hanteren en te doorzien. De beslissingen die, voor 

de terminal zittend, genomen moeten worden, moeten derhalve noodzake

lijkerwijs eenvoudig zijn. 
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Ervaringen met de methode der eindige elementen hebben uitgewezen 

dat interaktief werken en het gebruik van grote applicatie pakketten 

met elkaar in strijd zijn. 

De gehanteerde modellen zijn daarbij te gecom~iceerd om 1n korte 

tijd te kunnen worden over~ien. 

Dit leidt tot de conclusie dat interaktief computer gebruik slechts 

vruchtbaar zal zijn bij gebruik van complexe modellen, die op elk 

moment relatief simpele denkakties van de gebruiker vergen. 

2. Bouwstenen 

In afwijking van de formeel juiste benadering dat een gesprek over 

bouwstenen pas zinvol is als het begrip CAD omschreven is wordt 

uitgegaan van een pragmatische opstelling. Deze opstelling wordt 

geheel conform de attitude van de ingenieur geacht, die immers 

heeft geleerd te leven met onvolledige en gebrekkige informatie 

en gericht is het bruikbaar maken van hetgeen hij wel weet. Hij 

heeft daarbij de zekerheid af en toe fouten te maken ingecalcu

leerd. Algemeen is men ervan overtuigd dat vrij goed is te achter

halen wat de mensen, die in het gebied van computer aided design 

werken, nodig hebben. 

Karakteristiek van de bouwstenen 

Amkreutz geeft een schets van de in aanmerking komende aandachts-

gebieden. 

--. 

I 
_ _j 
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Hij stelt daarbij dat tot op heden de meeste aandacht geschonken is 

aan het maken van applicatiepakketten voor diverse toepassingen 

(gebied I) en pleit vervolgens meer inspanning~n te richten op het 

gebied van de organisatie in de applicatiesfeer (gebied II), daarbij 

denkend aan standaardisati~ in data-management en datastrukturen. 

Er wordt erkend dat op dit gebied grote leemtes aanwezig zijn: juist 

op dit terrein, waar met enorme hoeveelheden informatie wordt gespeeld, 

bestaat er grote behoefte aan software voor datastructuring en data

managing. 

Anderen benadrukken de behoefte aan software op toepassingsgebieden 

(I) zoals systeem-analyse, optimaliseringsmethoden. Dat wat gemeen

schappelijk in de diverse disciplines is, zou niet steeds opnieuw door 

een ander gemaakt behoeven te worden, maar in een procedure biblio

theek ondergebracht. Door Jess wordt de waarde van dit soort universele 

programmatuur betwijfeld. 

Zijn erv<;tring is dat deze algemene software alleen bruikbaar is in de 

experimenteerfase. 

Daarna wordt de uiteindelijke eigen versie gebruikt, die in het alge

meen verkort en specifiek is. 

Als voorbeelden noemt hij algorithmen voor de planariteitstest van 

grafen en voor lineaire optimalisering. 

Wat de opbouw van de software betreft wordt door velen de voorkeur ge

geven aan een modulaire vorm boven grote applicatiepakketten. 

Zoals in de industrie vele bouwelementen (onderdelen) in bijv. auto 

en rekenmachine, gestandaardiseerd zijn, bestaat er voor CAD behoefte 

aan universele, kleine gestandaardiseerde elementen (mod~len) voor 

veel voorkomende funkties. De gebruiker stelt dan zijn progr~~a samen 

door bundeling van de nodige modulen. 

PPaktisahe to?pasbaaPheid 

De bouwstenen dienen wat betreft specificaties en parameters op de 

gebruiker gericht te zijn, zijn taal te spreken, bij zijn benadering 

van problemen aan te sluiten. 
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Het lastige daarbij is, dat "de gebruiker" een niet goed te definiëren 

groep betreft en dat zijn specifieke wensen moeilijk te achterhalen 

zijn. De ontwerper van software maakt zijn produkt mooi naar eigen 

maatstaven, maar zijn produkten zijn vaak onvoldoende op de gebruiker 

afgestemd en te weinig pra~tisch. Terugkoppeling van gebruikerservaring 

naar de software-ontwerper zal in dit opzicht gunstig kunnen werken. 

Wanneer over het gebruik van enigszins universelen bouwstenen gesproken 

wordt, komt al snel het probleem op van de toepasbaarheid op de ver

schillende op de THE in gebruik zijn de computertypes met de onder

scheiden compilers. 

De vraag rijst of er niet een sterke behoefte bestaat de compilers zo

danig te bouwen of een tussenlaag te creëren dat de bouwstenen univer

seel toepasbaar worden op alle daarvoor in aanmerking komende THE

computers. In dit verband wordt gewezen op het nog veel onnozeler pro

bleem, dat men er nog steeds niet in is geslaagd de notatie van de 

machten van 10 op de B 6700 en op andere machines goed af te stemmen, 

zodat alleen dit feitje al verwerking van programma's op verschillende 

machines in de weg staat. 

Staande de discussie wordt een eredoctoraat uitgeloofd voor degene die 

deze futiliteit uit de wereld helpt. 

Als voorbeeld van een geslaagde oplossing van een geïntegreerd program

masysteem wordt GENESYS genoemd. Door als verlengstuk van het Operating 

System een pré-compiler in het pakket op te nemen, draait dit applica

tiepakket op welke computer dan ook. (De Burroughs biedt de meeste 

"tegenstand"). Het vinden van deze oplossing in de software heeft als 

nadeel een vergrote "overhead". Een andere benadering is de oplossing 

te zoeken in hardware. Hierbij wordt de vertaling vastgelegd in hard

ware-interfaces. Dit vraagt echter weer duidelijke afspraken betreffende 

de communicatie en dus standaardisatie. 

De vraag naar universele en flexibele programmatuur ten behoeve van 

CAD om efficiënt te manipuleren met data-structuren en programmatuur 

betreffende universele theoriën, zoals systeemleer en graphen-theorie, 

wordt benadrukt. 

Het inventariseren van gebruikerswensen en het ontwikkelen van algemeen 

gewenste, universeel bruikbare programmatuur zou een taak van het 

Rekencentrum kunnen zijn. 



-113-

3. 'Graphics' modellen, software en hardware 

De discussie rond het onderwerp 'graphics' was een mengelmoes van vragen 

opwerpen, stellingen poneren, meningen verkondigen en uitspraken doen. 

De volgende clusters van onderwerpen en wat daarover gezegd is, zijn 

aan de orde geweest 

-Welke 'graphics' behoeften leven er thans? 

-Bestaan er zoiets als 'graphics' bouwstenen? 

-Weten wij wat er gaande is op het gebied van 'graphics'? 

- Hoe werken wij samen en behouden tegelijkertijd eigen identiteit 

en spontaniteit (op het gebied van 'graphics')? 

Behoeften 

Op het gebied van 'graphics' is interaktief computergebruik (gebruik 

van hardware~ software) geen uitzondering. Interaktief computergebruik 

in de betekenis van nagenoeg 'real time' computergebruik is op een groot 

computersysteem, b.v. de B 7700 van het Rekencentrum, niet aan te raden. 

Interaktieve grapbics kunnen het beste ondergebracht worden op een apart 

computersysteem (hardware+ software). Wanneer dit aparte systeem wordt 

opgenomen in een ~omputernetwerk', is waarschijnlijk een gezonde, 

functiesplitsing door te voeren: snelle interaktie tussen mens en machi

ne op het lokale systeem en langzame interaktie met veel data-verwerking 

en -transport verder weg, op een centraal computersysteem in het netwerk. 

De behoefte aan 'bruikbare' grapbics software is alom aanwezig. Aspecten 

van de bruikbaarheid z~Jn 

- Op welke wijze kan ik ermede kennismaken? 

- Kan ik mij daarna in het geheel en de onderdelen van de software 

systematisch verdiepen? 

- Is de benodigde documentatie daarvoor voorhanden en compleet? 

Iedereen is het er over eens dat de THE in deze zin bruikbare grapbics 

software beschikbaar zou moeten stellen. 

Het Mathematisch Centrum organiseert regelmatig colloquia tijdens welke 

graphics software pakketten inhoudelijk zowel als met betrekking tot de 

gebruikskant onder dE! loep worden genomen. 

Uitgesproken wordt dat de behoefte aan de allereenvoudigste 'graphical 

tools' het grootste is. De ontwikkelingen in de richting van het meer 
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'geavanceerde' verlopen zo snel, en worden zo dikwijls nog omgegooid, dat 

beperking tot de eenvo~digste zaken het verstandigst lijkt op dit moment. 

Tot de·elementaire behoeften behoren dan 

- twee-dimensionale beelden/plaatjes 

- geen kleuren . 
De ontwikkelingen met betrekking tot 

stereometrische projectie 

- 'hidden lines' 

- contrast- en kleurenbeelden 

- reliëf-modellen 

gaan snel, doch zijn nog lang niet tot een overzienbaar einde gekomen. 

De 'graphics' behoeften en wensen die er op de diverse plaatsen binnen 

de THE leven en naar voren komen zouden centraal bij elkaar gebracht 

en zichtbaar gemaakt moeten worden: het Rekencentrum wordt daarvoor 

als de geschiktste plaats genoemd. 

Bouwstenen· 

Met de vraag of er op het gebied van 'graphics' niet zo iets als een 

'graphics' taal zou moeten worden ontwikkeld, komt de problematiek 

van de standaardisatie naar de kant van de hardware, in het bijzonder 

de invoer- en uitvoerapparatuur, naar bóven en aan de kant van de soft

ware, de vraag naar/behoefte aan standaard (elementaire) procedures, 

definitie van de meest eenvoudige en voorkomende 'graphical' functies, 

ofwel: zijn er zo iets als graphics-software-bouwstenen af te spreken 

en in te voeren? 

De ontwikkelingen staan nog volledig in de kinderschoenen, zodat over 

normalisatie op het gebied van graphics hardware nog niet gesproken, 

laat staan iets aan gedaan wordt. Op het gebied van de software heeft 

de idee omtrent grapbics bouwstenen wel post gevat, doch een eerste uit

werking in de vorm van concepten/hypothesen voor elementaire grafische 

functies moet nog geheel gebeuren, zodat uitvoering en acceptatie van zul

ke grafische standaard procedures in wijder verband: THE, Nederland, 

nationaal en internationaal, nog volmaakt ijdele gedachten zijn. 
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Ontwikkelingen volgen 

In het zelf, aan de THE, graphics software pakketten ontwikkelen, 

wordt niets gezien. Wel onderzoek doen naar geschikte systeem-/structuur

modellen, taal-/communicatiesystemen, grafische standaardprocedures. 

Ook aandacht schenken aan inventarisatie van behoeften, analyse en 

modificatie van beschikbare software, ervaring daarin en in het gebruik 

ervan opdoen. 

Ook de ontwikkelingen op 'graphics' gebied van de z.g. "harde program-

meertalen" slechts volgen; aan die ontwikkeling zelf zou THE niet veel 

hoeven doen. Taak van de THE ligt dichter bij systematisering en 

communiceerbaar maken van "ontwerp problemen", dus meer op het gebied van 

de ontwikkeling 'TT~ ..... ~ ~ 

va.u. f.-1•5• "referentie-talen11 (-+ grapbics taal)e 

De graphics ontwikkelingen gaan zo snel dat slechts door een decentrali

satie van functies en taken verwacht mag worden, dat die ontwikkelingen 

in diepte en breedte ~gevolgd' kunnen worden. Zowel ten aanzien van hard

ware en software, alsook van onderzoek en onderwijs dienaangaande, dient 

de neiging tot centraal beheer en centrale beheersing niet overdreven te 

worden: geen uniforme standaardisatie, noch opgelegde samenwerking om 

der wille van het samenwerken zelve. 

De verwachting wordt uitgesproken dat er een verschuiving zal plaats-

vinden van software- naar hardware-realisatie van de belangrijke 

(basis)procedures, ter minimalisering van de verwerkingstijd van deze 

procedures. 

Of de meer geavanceerde grafische functies -- 'hidden lines', stereo

metrische projectie, contrast- en kleurenbeelden e.d. --die thans 

nog in dure software pakketten zijn ondergebracht, via omzetting in 

hardware componenten, straks goedkoop op de markt -- immers de hardware 

prijzen vertonen een stelselmatige daling --zullen verschijnen, is 

moeilijk te voorspellen, doch reden genoeg om vooralsnog ten aanzien van 

die meer geavanceerde graphics hardware en software op het vinkentouw 

te blijven zitten. 
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Interaktie/coöperatie 

Wanneer verschillende groepen binnen de THE zich bezig houden met 

'graphics', kan de vraag gesteld worden: 1s samenwerking tussen die 

onderscheiden groepen dan niet geboden? 

Een voetstoots ja of nee op zo'n vraag is moeilijk te geven, dat bleek 

wel tijdens de discussie. • 

Om te beginnen dient men natuurlijk van elkaars bestaan en aktiviteiten 

op de hoogte te zijn en te blijven. Men was het er over eens dat een 

symposium als het onderhavige daar het nodige toe kan bijdragen. Daar 

hoeft het echter niet bij te blijven. Wanneer de verschillende onder

zoekers en gebruikers elkaar tijdens zo'n symposium persoonlijk hebben 

leren kennen, kan daarna door middel van b.v. informele contacten en 

bijeenkomsten de noodzakelijke gedachten- en ervaringsuitwisseling in 

gang blijven. 

Een vraag daaromtrent tijdens de discussie, leverde de volgende vijf 

plaatsen binnen de THE op, waar men op het gebied van 'graphics' 

(redelijk) actief is 

-Rekencentrum (tel. 4574) 

- Afdeling Bouwkunde - TIB: Toegepaste Informatica Bouwkunde (tel. 2584) 

- Afdeling Werktuigbouwkunde (tel. 5370) 

~ Afdeling Elektrotechniek 

Vakgroep ES (tel. 3353) 
11 ER (tel. 3289) 

" EB (tel. ) 

- Afdeling Bedrijfskunde. 

De diverse groepen zullen nader met elkaar in contact treden door middel 

van wederzijdsebezoeken. De specifieke faciliteiten en ervaringen met 

apparatuur en programmatuur ~unnen aldus op hun eventuele wijdere bruik

baarheid en belang onderzocht en beoordeeld worden. 

In wijder verband, buiten de THE, wordt er gedacht aan contact: 

. uitwisseling van kennis en ervaring 

• eventuele samenwerking in gezamenlijke projecten, 

met 'graphics'-groepen aan de 

- TH te Delft 

- KU te Nijmegen en 

- MC 'te Amsterdam. 
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4. Onderwijs op het gebied van CAD 

Hoe stellen wij ons onderwijs in relatie met CAD voor? Is CAD-onderwijs 

nodig? Zo ja, zijn er dan bepaalde zwaartepunten aan te geven? De discus

sie rond het onderwerp CAD-onderwijs heeft zich op en rond onderstaande 

vier gezichtspunten afgespeeld 

- Utopia 

- Generaties en transpiraties 

- Kip en ei 

- Zindelijk denken. 

Utopia 

Voorheen en ook hedentendage nog worden omtrent CAD: 'computer-geholpen

ontwerpen', veel te hoge verwachtingen gekoesterd. De meest ideale 

situatie, die uiteraard nooit bereikbaar zal zijn, wordt steeds op 

de korrel genomen, dit in positieve, zowel als negatieve zin. 

Idealiter gesteld, meent en verwacht men dat CAD-systemen vanuit zichzelf 

evident zijn, zelfs dat zij zelf-opleidend of zelf-instruerend zijn; 

van elk CAD-systeem zou eigenlijk een CAI- of CMI - computer assisted 

or managed instructien - subsysteem een integrerend onderdeel moeten zijn. 

Elke niet-uitzonderlijke gebruiker met normale (vak)kennis zou zonder 

meer een CAD-systeem moeten kunnen gebruiken. CAD-systemen zouden per 

definitie zelf-onderwijzend zijn, dus een CAD-opleiding of CAD-onderwijs 

is een tautologie. 

Op redenaties als de bovenstaanden is het goed hollandse gezegde van 

toepassing: de wens is de vader van de gedachte; de wens is onvervulbaar, 

dus de gedachte zinloos! 

Generaties en transpiraties 

Op het niveau waar de discussies rond CAD zich meestal afspelen is het 

instrument computer volmaakt irrelevant. In CAD wordt dan de wens 

geprojecteerd: zindelijk denken, borrelende creativiteit, optimaal 

ontwerpen, en meer van dergelijke geestrijke activiteiten. 

De werkelijkheid blijkt bitter tegen te vallen: warrig denken, meer 

transpiratie dan inspiratie en ontwerpen is meer een trial-and-error 

gedoe dan een systematisch creatief denken en methodisch te werk gaan. 
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Wat kan een dood ding als een computer daar nu aan veranderen? Zijn 

indirecte invloed op methoden en systemen op velerlei gebied blijkt 

(helaas!?) onmiskenbaar. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de hulp 

van de computer wordt vroeg of laat de noodzaak ervaren tot bezinning 

op het eigen denken en werken, tot heroriëntering van denk- en werkw·i.j zen. 

Die constructieve invloed van computerinschakeling zouden wij als 

'kapstok' of eventueel als 'stok achter de deur' kunnen/willen aan

wenden om het streven naar de hogere idealen: ordelijk denken, heilzame 

creativiteit en optimaal ontwerpen, aan op te hangen. 

De praktijk wijst nu reeds uit dat het een moeizame en tijdrovende opgang 

zal zijn. Het zal een generaties lang ploeteren en zwoegen blijven om 

iets nader tot de idealen te geraken. 

In de eerste plaats zal het een aankweken zijn van een mentaliteit. 

Een mentaliteit waardoor de jonge mens zicht op en gevoel krijgt voor 

nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen. De jonge mens zal daarom van jongs

af aan vertrouwd gemaakt moeten worden met de instrumenten, de methoden 

en technieken 

- informatica/computerwetenschappen 

- informatie techniek 

- progrannneren 

- 'computing' laboratoriumwerk 

Ook met de harde werkelijkheid, dat computergebruik vakmanschap vereist, 

dient meer dan tot nu toe in onderwijs en opleiding rekening te worden 

gehouden. Het is de hoogste tijd dat men in onderwijskringen het filo

sofische of conceptionele stadium, wat betreft CAD-onderwijs, verlaat 

en het operationele stadium binnentreedt: vanuit de wolken terug met 

twee benen op de grond! Voorlopig roeien met de riemen die wij hebben, 

en niet (meer) met het hoofd in de wolken lopen. 

Aan de TH dienen generaties ingenieurs opgevoed en getraind te worden 

in het gebruik van CAD-systemen. Zoals vroeger soldeerbout, pitotbuis, 

oscilloscoop, etc. geleerd en gebruikt werden, zo dienen thans in onze 

laboratoria en practica CAD-instrumenten, -prog!l.ammatuur en -handlei

dingen op elk van de vakgebieden geleerd en gebruikt te worden. 
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Het onderwijs heeft tot taak er voor te zorgen dat ir-afstuderenden 

tenminste computertoepassings'minded' zijn. 

TH's en HTS'en dienen daar hun schouders onder te zetten. 

Kip en ei 

Het bekende 'kip-en-ei' pr.obleem: wat was er het eerst: de kip of het ei? 

speelt ook op het gebied van CAD. Wij weten niet wat CAD is en wij weten 

niet meer wat ontwerpen is, het ene vóóronderstelt het andere, en vice 

versa. 

In het geval van CAD zullen wij, zo lijkt het, met het 'ei': ontwerpen, 

moeten beginnen. Immers de CAD-kip bestaat nog slechts in onze fantasie. 

Wie vertelt ons wat ontwerpen is? De ontwerpers zijn niet onder ons! 

Ontwerpen is een proces. Ontwerpen moet je doen, vóórdoen. 

Welk ontwerpen moet je daarbij vóórdoen, het ontwerpen van voorheen of 

het ontwerpen van de toekomst? 

Welke docenten en medewerkers kunnen dat ontwerpen van de toekomst vóór

doen? Door wie of op welke wijze kan of wordt de 'oude' cirkelgang 

doorbroken~ 

Misschien 1s dus een betere start: toch maar met de kip: CAD, te 

beginnen. Dit symposium zit op die toer. Zonder te weten wat CAD is 

wij hebben er allemaal zo onze eigen ideeën over -vertellen wii aan 

elkaar hoe wij pogen de computer ons behulpzaam te laten zijn bij het 

analyseren en samenvoegen van dingen: IC's, verkeer, woonkamers, machine

onderdelen, etc. 

Dat analyseren en samenvoegen gaan wij zien als een procesgang met vele 

terugkoppelingen, waarbij wij gebruik maken van modelleringen en abstrac

ties van de werkelijkheid. Modellen met reeds te beschrijven en te kwanti

ficeren functies en relaties, en met evenzovele nog niet te beschrijven, 

te vatten functies en relaties. Het blijkt te lukken om de computer op 

onderdelen van het ontwerpproces in te schakelen en dienstbaar te laten 

zijn. 
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Computergebruik binnen het ontwerpproces staat nog geheel in de kinder

schoenen. Het ontwerpproces zelf is daarbij de grote onbekende geworden. 

Wil iets als CAD van de grond komen, dan zullen vanuit de ontwerpdiscipli

nesi-toepassingsgebieden wezenlijke bijdragen moeten worden geleverd met 

betrekking tot explicitering en systematisering van het ontwerpproces. 

Op die gebieden zou daarom·het ontwerpproces zelf expliciet onderdeel 

en voorwerp van onderwijs en onderzoek moeten zijn. 

ZindeZijk denken 

De denkbeelden die de mens zich vormt van de hem omringende wereld: 

natuur, mensen en cultuur, zijn abstracties, modellen van die werkelijk

heid. Naarmate de abstracties op een hoger plan liggen of de schematisering 

van de reële wereld verder is doorgevoerd, representeren deze modellen 

een steeds wijder areaal van die werkelijkheid. Geordend naarmate van 

abstractiegraad vormen die modellen, onze denkbeelden een hiërarchisch 

systeem. Wanneer de verschillende lagen, strata van abstractie onderling 

met elkaar in relatie worden gebracht en hypothesen opgesteld voor de ver

taling van het ene stratum modellen in het andere en omgekeerd, zijn wij 

op weg een modeltheorie of modelstrau.egie op te stellen. 

Dergelijke modelstrategieën stellen ons in staat ongestructureerde proble

men en probleemstellingen te ordenen en systematisch analyseerbaar en 

interpreteerbaar te maken. 

Voor CAD op een toepassingsgebied is nodig dat een dergelijke modelvorming 

geconcretiseerd en zo'n theorievorming geformaliseerd wordt. De semantiek 

van de modellen en de syntax der theorie dienen expliciet gemaakt te 

worden en formeel aanvaard. 

Voorbeelden van een dergelijke hiërarchische model- en theorievorming 

zijn reeds te vinden o.a. op het gebied van de modellering van transis

toren, !C's e.d. en dat van de discrete mechanica: eindige elementen

methode. 

Elk stratum van abstractie kan zijn eigen effectiviteit en efficiency van 

gebruik van de modellen uit die laag hebben, dit hangt samen met de 

functie, het doel, waartoe de modellen dienen. 
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Met behulp van modelstrategieën, structuur aanbrengen in ons denkproces 

kan beschouwd worden als een vorm van zindelijk denken. Wanneer CAD 

ons verleidt tot concretisering van onze denkmodellen en formalisering 

van de 'vertaalregels' tussen de opklimmende abstractieniveaus, kan 

CAD dus fungeren als kapstok voor dat zindelijk denken . . 
In deze zin zal CAD-onderwijs als hefboom kunnen werken bij het optillen 

van het rationele niveau van mensen en ontwikkelingen. 
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SLOTOPMERKINGEN 

De belangstelling van de zijde van studenten, medewerkers en docenten 

van de THE voor dit interne CAD-symposium is zeer verheugend te noemen. 

De gevoerde diskussies in de namiddag waren levendig, inspannertd en 

breedvoerig. Bijna drie uren achtereen kwamen veie onderwerpen en ziens

wijzen aan de orde. 

Uit voordrachten en diskussies komt CAD (aan de THE) naar voren in 

vele gedaanten en nog slechts met een minimum aan "design". 

Typische uitspraken en stellingnames tijdens de symposiumdag waren: 

1. Het denk- en voortbrengingaproces dat wij ontwerpen noemen dient 

expliciet ~nderdeel en Vûorwerp van onderwijs en onderzoek te zijnG 

2. Computergebruik vereist vakmanschap. Dit heeft duidelijk konsakwen

ties voor onderwijs en onderzoek. 

3. Bij CAD dient te formaliseren denkarbeid bij het rekentuig te wor

den ondergebracht, terwijl .intuïtieve en creatieve beslissingen 

bij de mens blijven. 

4. Interactief computergebruik vraagt een degelijke scholing om ener

zijds niet overspaorten te geraken en anderzijds efficiënt te werken. 

Het werktempo dient niet door de machine maar door de gebruiker te 

worden bepaald. 

5. De specificaties van software dienen niet op de deskundige maar op 

de gebruiker te zijn geënt. 

6. Interaktief computergebruik vraagt om een computernetwerk met aan de 

periferie zogenaamde "dedicated" machines. 

Daarbij dienen centraal weinig interakties op veel data en lokaal 

veel interakties op weinig data plaats te vinden. 




