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1 .  Inleidins. 

In dit rapport wordt aangegeven welke lijn de afdeling der 
werktuigbouwkunde in de voor ons liggende jaren dient te 
volgen om op verantwoorde wijze deel te nemen aan de ontwik- 
kelingen op het gebied van de computerondersteuning binnen 
ons vakgebied. 
Tevens wordt, deels vanuit deze lijn, deels vanuit de reeds 
enkele jaren geleden ingezette onderwijslijn, aangegeven hoe 
het onderwijs binnen onze afdeling aan moet sluiten op deze 
ontwikkelingen. 

Bewust is gekozen voor de titel CAE omdat de samenstellers 
van dit rapport er van overtuigd zijn dat we in onze gedach- 
ten over de computerondersteuning van al hetgeen zich binnen 
ons vakgebied afspeelt, moeten streven naar integrale oplos- 
singen. Dit houdt ondermeer in dat alle aspecten van "het 
bedrijven van werktuigbouwkunde" op hun onderlinge relaties 
onderzocht moeten worden en dat daar waar dit functioneel 
zinvol is, deze aan elkaar gerelateerd moeten worden. 
Ret bepalen van een visie en het uitwerken van deze visie 
naar voorzieningen en faciliteiten is derhalve een activi- 
teit waarin belangen een rol spelen die het belang van de 
vakgroepen waarin onze afdeling verdeeld is, overstijgen. 

Gezien het feit dat aan de begrippen die een rol spelen bij 
deze ontwikkelingen, afhankelijk van de omstandigheden, ver- 
schillende betekenissen worden toegekend, zullen we eerst 
def InI~r en welke Inhoud wij toekennen aan deze begrippen. - ~ ~ - _ _ _ _ ~ ~ ~ -  ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~~~~ ~~~~ ____ s -- 
Daarna beschrijven we de onderlinge relaties en geven voor- 
beelden van aandachtsgebieden die in aanmerking komen om een 
rol te gaan spelen in het onderzoek van de afdeling. 
Daarnaast staat de lijn die uiteindelijk moet resulteren in 
een volkomen integratie van het CAE in het onderwijs van 
onze afdeling. Onder onderwijs wordt in dit kader zowel het 
verplicht gestelde onderwijs binnen de ingenieursstudie als- 
ook de mogelijke specialisatie in een afstudeerfase ver- 
s t a a n .  
Deze onderwijslijn zal op verschillende plaatsen een relatie 
blijken te hebben met de concrete invulling van het onder- 
zoek op dit gebied. 

Tenslotte zal in dit rapport ook op een aantal plaatsen aan- 
gegeven worden hoe en onder welke voorwaarden onderwijs en 
onderzoek op het gebied van de CAE kan leiden tot zaken die 
relevant zijn in een veel breder kader dan dat van onze ho- 
geschool. 
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2. definitie van de elementen van CAE. 

2.1 CAD. 

“Computer Aided Design. ‘I 
Onder CAD verstaan wij het ontwerpen ondersteund door ge- 
reedschap in de vorm van programmapakketten en door deze 
pakketten ondersteunde hardware. 
Binnen de afdeling zullen wij ons daarbij concentreren op 
het werktuigbouwkundig ontwerpen; met name op die aspecten 
die de functionaliteit van een ontwerp betreffen. 

In dit kader zijn o.a. de volgende elementen relevant: 
- Visualisering van (een gedeelte van) het ontwerp. 
- Bibliotheken van constructie-elementen. 
- Ontwerpmethodologie. 
- Monteerbaarheid. 
- Onderhoudbaarheid. 
- Optimalisatie. 
- Stuklijsten (zowel vervaardigings- als functiegericht). 
- Modelling. 
- Standaard analyse-technieken. 
- Vormgevingsaspecten. 
- Interactie met experimenten en experimentele technieken. 
- Simulatie. 
- Systeemanalyse. 
In deze context is Computer Aided Drafting een onderdeel van ~ ~ ë t ~ ~ g e  k~ ~ ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ ~  ~~ _ _ _ _ ~  ele CAD-gebeuren in tegenstelling tot een vooral bij 
de leveranciers/gebruikers van kleine systemen gebruikte 
terminologie waar het woord CAD vaak gebruikt wordt voor 
systemen die het tekengedeelte (drafting) van de construc- 
teur overnemen. 

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ____ ~~ _ _ _ _ _ _ ~  ~~ ~~~~~~ ~ ~ _ _ _ _  

Onder optimalisatie wordt zowel optimalisatie op construc- 
tieniveau alsook detailoptimalisatie begrepen. 
Daarnaast moeten we ons realiseren dat het optimaliseren van 
een constructie kan betekenen dat een scale van aspecten 
beschouwt diefit te wcrden. 
Ter bepaling van de gedachten kan onder andere genoemd wor- 
den optimalisatie naar: 
- Materiaalkeuze t.b.v. mechanisch gedrag en/of levensduur. 
- Kostprijs- ~~ 

- Minimale levensduurkosten. 
- Geluidoverdracht 
- Spanningstoestand 
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2.2. CAM. 

"Computer Aided Manufacturing." 

Het vervaardigen van produkten, ondersteund door software- 
systemen. Hier komen zowel aspecten van het vervaardigen 
zelf (produktontwikkeling) aan de orde alsook de fasen die 
doorlopen worden voordat een produkt fabricageri.jp is 
(produktlijnontwikkeling). 
Daar er een gebied bestaat waarin de ontwerpactiviteiten al 
een directe relatie hebben met de daarop volgende fabrikage- 
fase is in het CAD/CAM- gebeuren ook een overgangsgebied aan 
te geven. In figuur 1 is aangegeven hoe wij dit gebied wil- 
len benaderen. 

In het CAM-kader zijn o.a. de volgende onderwerpen van 
belang : 
- Vertaling van constructiegegevens naar instructies voor 
numeriek bestuurde gereedschapswerktuigen. 

- Optimalisatie van het vervaardigingsproces. 
- Logistiek van het fabricageproces. 
- Produceerbaarheid van ontwerpen. 
- Machinekeuze op technische gronden. 

Ket overgangsgebied CAD - CAM. 

€ia 1 .  
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De robotica omvat een aantal aspecten die in het CAD-kader 
thuis horen, maar heeft daarnaast elementen in zich die in 
het kader van de werktuigbouwkundige bedrijfsvoering en de 
bedrijfsmechanisatie geplaatst dienen te worden. De robot 
als fabricagegereedschap willen wij binnen de CAE-definitie 
meenemen. 

2.3. CIP. 

I' Computer Integrated Production" . 
Alle aspecten van het produceren worden met behulp van soft- 
wareondersteuning aan elkaar gerelateerd. In dit kader wordt 
niet naar het produceren zelf gekeken, maar naar de organi- 
satie er omheen. Het gaat hierbij dus om v~oral bedrijfskun- 
dige aspecten. 

2 . 4 .  CIM. 
"Computer Integrated Manufacturing". 

De gehele technische bedriifsvoerins ondersteund door soft- 
wareprodukten. 

Hiertoe behoren de volgende aspecten: 
- Scheduling. 
- Magazijn en voorraadbeheer. 
- Routing en fabricagemanagement. 
- Financiële bedrijfsvoering. ~ 

- Reliability 
- Planning. 
CIP is in deze definitie een deelgebied van CIM. 

~ ~ _ _ _ _ _ _ _ ~  ~ ~~ ~ ~~~ ~~ 

2.5. CAE. 
"Computer Aided Engineering". 

De volkomen integratie van alle activiteiten die uiteinde- 
lijk leiden tot een werktuigkundig produkt. 
IEtegratie ir; zijn uiteindelijke vorm Sekekent dat er geen 
uitwisseling van gegevens tussen de fasen in dit proces die- 
nen plaats vinden anders dan via het software/hardware-sys- 
teem dat deze activiteiten ondersteunt. 

fasen en ook de uniformiteit van de gegevens dienen daardoor 
gegarandeerd te zijn. 
Veelal komt dit neer op een systeem waarin alle activiteiten 
op een gemeenschappelijke database (engineering database) 
werken of dat alle systemen werken op zelfstandige, doch 
uniform gekoppelde databases (unrestricted compatible asso- 
ciated databases). 

- -~ De relaties tussen-de functionaliteiten in de verSchilaende 
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2.6. Expert-systems. 

Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in de informatica is 
het begrip "expert-system" . 
In het kader van dit rapport beschouwen we een dergelijk 
systeem als een (software-)gereedschap dat tenminste de vol- 
gende drie eigenschappen heeft: 
1 .  Het beheren van gebruikersinformatie. 
2. Het bevragen van gebruikers bij hun actie's die dienen om 

informatie over een bepaald onderwerp of aan de hand van 
een bepaalde sleutel over een bepaald probleem te krijgen 

3 .  Het aanvullen van de reeds opgeslagen informatie met re- 
levante zaken, die uit een gebruikerscommunicatie naar 
voren kunnen komen. Dit zowel wat betreft de entry-struc- 
tuur alsook voor de werkelijke informatie. 

Gezien het feit dat een dergelijk systeem door het gebruik 
steeds bruikbaarder wordt, steeds meer informatie gaat be- 
vatten en steeds handelbaarder wordt in het benaderen van 
die informatie, wordt hieraan in het algemeen de naam 
"expert-system" verbonden. 
In de techniek liggen toepassingen voor de hand waarin op 
basis van informatie uit onderzoekingen, experimenten, ana- 
lyses en ontwikkelingen uit het verleden een uitgangspositie 
gekozen wordt voor een nieuwe activiteit of waarin op basis 
van opgeslagen know-how nieuwe conclusies worden getrokken. 
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3. Analyse van het werktuiabouwkundia ontwerpen en 
produceren. 

Ontwerpen/produceren is het totaal van activiteiten dat van- 
uit de definitie van het gewenste produkt uiteindelijk leidt 
tot een compleet produkt. 
We kunnen deze definitie inhoud geven door gebruik te maken 
van het set van activiteiten zoals dat onder andere gegeven 
is door Prof. J. Hatvany, Hungarian Academy of Sciences. 

stap 1 stap 2 stap 3. 

Product definitie 
Conceptschets 
Definitie ontwerp- 
parameters 
Logisch ontwerp 
Dimensionering 
Model building 
Analyses, simula- 
tion, optimalisation 
Topologische en 
estetische controle 

Detailering Werkvoorbereiding 
Werktekeningen Produktieplanning 
Stuklijsten Gereedschapontwerp 
Documentatie NC-programmering 
Materiaalplanning Ontwerp van kwali- 

teitskriteria 
Planning van de 
assemblage (Robots) 
Product-documenta 
tion 
Maintenance 

fis 2. 

Het Ln5egrFren van het werktuigbouwkundige proces zoals zo- 
juist omschreven betekent derhalve het koppelen van alle in 
fig.2 gegeven activiteiten. Dit is geen vanzelfsprekende 
activiteit, immers in de klassieke opzet betreft het een 
aantal zelfstandige gebieden met hun eigen nomenclatuur, 
waarheden en beschrijvingswijzen. 
In "stap 1 "  kunnen we in de nabije toekomst dankbaar gebruik 
maken van de eigenschappen van expert-systemen om de erva- 
ringen van constructeurs vast te leggen. Er zijn bijvoor- 
beeld al bedrijven die hun constructeurs verplichten om alle 
beslissingen die zij mmen in het proces dat leidt tot een 
ontwerp, te registreren. Bit met als doel om bij verdere 
ontwikkelingen en het ontwerp van afgeleide produkten niet 
steeds opnieuw het "EUREKA" te hoeven doormaken. Dit gegeven 
kan men beschouwen als een eerste stap in de richting-van 
het gebruik van expert-systemen. 
Tussen de activiteiten zoals die beschreven zijn in "stap 1 "  
en in "stap 2'' bestaat een duidelijk onderscheid. De activi- 
teiten, gegeven in "stap 2" zijn in het algemeen goed, wel- 
haast mathematisch, beschreven. De integratie van alle ele- 
menten ontbreekt. In "stap 1 "  daarentegen dient ook nog veel 
werk verzet te worden ten aanzien van de beschrijving van de 
processeii die i r i  deze fase een rol spelen. Termen als intüi- 
tie en constructeursgevoel moeten (en kunnen), gerelateerd 
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aan concrete objecten, uitgewerk worden in voorschriften en 
aanwijzigingen. 
In het doorlopen van de fasen "stap 1 "  . . . "stap 3" komt ook 
nog een ander aspect aan de orde. Het ontwerpen, zoals dat 
in "stap 1 "  vermeld is, is in het algemeen-een 3-D georlën- 
teerde activiteit. Binnen "stap 2" worden in het algemeen 
slechts 2-D voorstellingen en afbeeldingen gehanteerd. Daar- 
entegen zijn in de derde fase "stap 3" weer 3-D afbeeldingen 
en verwerkingen relevant. 
Om het gehele proces consistent te houden dienen de 2-D ac- 
tiviteiten binnen "stap 2" plaats te vinden in de daor "stap 
I "  en "stap 3" geëiste 3-D afbeeldingen. Immers voor een 
komplete integratie is een "een-eenduidige" afbeelding van 
alle functionele aspecten noodzakelijk. 
Voorbeeld: 
Bij de detaillering in "stap 2" kan men besluiten om, op 
grond van de eigenschappen van een bepaald gereedschapswerk- 
tuig, een afrondingastraal te vergroten. Men is geneigd om 
dit eenvoudigweg in een werktekening te veranderen. Hierdoor 
zou de koppeling tussen het 3-D model uit "stap I", waarin 
het een en ander waarschijnlijk wordt benaderd door een 
spline-functie, en de verdere fasen verloren gaan. 
Daarnaast bevinden zich het ontwerpproces proces een aantal 
iteraties die op een welhaast ondefinieerbare wijze het ge- 
hele proces beinvloeden. Bovendien zijn er een aantal cross- 
relaties in de verschillende fasen aan te geven die het uit- 
eindelijke resultaat wezenlijk beinvloeden. Voorbeelden 
hiervan zijn het afstemmen van de aanpassingen in het ont- 
werp op grond van het in een bedrijf aanwezige machinepark- 
en 6ë -~epr~téj-~mÖgël-iJ-k~e~en~vanstandaard komponen t en . 
Over dit geheel dient de invloed van normalisatie en de wet- 
geving in rekening gebracht te worden. 
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4. Concept voor een aanDak van deze problematiek. 

Naar onze mening dient in de in hoofdstuk 3 omschreven pro- 
blematiek het ontwerpen centraal te staan. Vanuit een be- 
schrijving van het CAD-gedeelte kan men via een "stepwise 
approach"-methodiek komen tot een definitie wan eigenschap- 
pen van de andere elementen uit het CAE-geheel. 
In dit kader dient de ontwerper zich bezig te houden met het 
functioneel uitwerken van de functionele definitie van het 
gewenste produkt. 
In dit hoofdstuk zullen we dan ook uitgaande wan een analyse 
van het ontwerpproces komen tot een uitwerking voor het ge- 
hele CAE-gebied die voor onze afdeling relevant is. 
Het op te zetten programma dient daarnaast te beantwoorden 
aan de eisen die de industrie in de komende jaren zal stel- 
len aan de werktuigbouwkundig ingenieur. We mogen derhalve 
het totale beeld niet simplificeren om bijvoorbeeld makke- 
lijk te realiseren onderwijssituatie's of brede acceptatie 
te verwezenlijken. 

4.1 Een analyse van het ontwerpproces. 

In ons kader wordt aan de ontwerper gevraagd om een ontwerp 
te maken van een produkt. Gegeven zijn in dat kader de uit- 
wendige eigenschappen (de functionaliteit) van dat produkt. 
Voorbeeld: 
"Ontwerp een aanhangwagen om een personenauto te vervoeren". 

~- ~ ~~ 

~ ~ ~ ~ A a r m  ~ ~~~ gevraagde zijn ste%ds randvoorwaarden verbonden al 
zijn deze niet steeds expliciet vermeld. We kunnen daarom 
stellen dat steeds gegeven is: 
1. Een gewenste functionaliteit 
2. Een ontwerpomgeving die wordt gedefinieerd door de rand- 

voorwaarden. 

Voorbeeld: 
De aanhangwagen moet voldoen aan de bepalingen van de dienst 
voor het wegverkeer, hij moet tenminste geschikt zijn voor 
eea belasting gelijk aan het Gewicht van een personenwagen. 
Zijn afmetingen dienen die van een personenauto te overspan- 
nen. 

~ Met deze gegevens gaat de ontwerper zijn gedachten bepalen. 

Drie aspecten in het ontwerpen komen hier aan de orde: 
4.1.1. Het conceptueel ontwerp. 
4.1.2. Het modelleren. 
4.1.3. De hierarchie van functionaliteiten. 

De aspecten, zoals gegeven in 4.1.2. en 4.1.3. vormen samen 
het constructief ontwerp. 
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ad 4.1.1. 
Een technicus, in het bijzonder de werktuigbouwkundig con- 
structeur, is sterk visueel georiënteerd. Dit wil zeggen dat 
hij in het gedachtenproces, dat leidt tot enige concepten 
voor een ontwerp, steeds zijn gedachten visualiseert. 
In de ontwerperswereld staat dit bekend als "het zachte pot- 
lood en de gum". 
Een CAE-systeem zal derhalve in voldoende mate de construc- 
teur moeten kunnen ondersteunen in het creatieve proces dat 
leidt tot eerste gedachten over het ontwerp. 

ad 4.1.2. 
Het CAE-gereedschap moet, op een manier die past bij de ge- 
dachtengang van de constructeur, in staat zijn om ontwerp- 
concepten te visualiseren. Hierdoor wordt gegarandeerd dat 
de constructeur tenminste over de faciliteiten beschikt die 
hij in de klassieke opzet ook ter beschikking heeft. 
We zullen het proces binnen het werktuigbouwkundig ontwerpen 
waarin het visualiseren centraal staat, hierna steeds het 
modelleren (modelling) noemen. 
Het CAE-systeem dient naast deze basisondersteuning aanvul- 
lende faciliteiten te bieden op het gebied van de modelle- 
ring. Technische ontwerpen zijn in het algemeen niet twee- 
dimensionaal, maar vanwege de problemen bij het visualiseren 
wordt bij het ontwerp veelal uitgegaan van "aanzichten"; er 
worden orthogonale aanzichten van het ontwerp weergegeven. 
In bijzondere gevallen waagt een constructeur zich aan een 
perspectivische presentatie. 
In wezen wenst een constructeur echter "iets te scheppen"-en 
daarnä EëEgiëëÏï OnEs3äätLs- In aI le  3pzZchtgn t e  kunnen be- 
vragen. 
Naar de aard van het ontwerp (2-D of 3-D) dient een CAE-sys- 
teem in staat te zijn om op grond van eert een-eenduidige 
beschrijving van de constructeur, alle technisch gewenste 
informatie te leveren; dit in de zin van "visualisatie van 

--- - 

U . . . .  . 
ad 4 . 1 . 3 .  
Zonder dat hij er zich vaak van bewust is, zijn de gedachten 
ook sterk hiërarchisch i n  de zin van "Git dit volgt dat en 
dus . . . . I t .  

Daarnaast bestaat er een variatiemechanisme; deels uit erva- 
ring, deels door zijn creativiteit ontstaat er een stelsel 
van deelontwerpen in welk stelsel-steeds op grond van tech- 
nische (0n)mogelijkheden of confrontatie met de functionali- 
teit keuzen worden gemaakt. 

CAE-ondersteuning: 
- Bij het ontwerpen wordt veel gebruik gemaakt van zogenaam- 
de standaardcomponenten. Hierbij dient niet alleen gedacht 
te worden aan handelsprodukten zoals kogellagers en ket- 
tingwielen, maax ook aan constrUctieelexìenten en ccsnstruc- 
tiedelen die voor een bepaalde toepassing in een bepaald 
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bedrijf steeds dezelfde vorm hebben. Als gedachte: de man- 
gatconstructie van een ketelfabrikant. 
De constructeur dient de beschikking te hebben over een 
mechanisme met behulp waarvan hij deze componenten op een- 
voudige wijze aan zijn constructief ontwerp kan toevoegen. 
In het vakgebied wordt in dit kader vaak gesproken over 
bibliotheken met constructieelementen of engineering Li- 
brary's. Het element dat men aan een constructie wil toe- 
voegen met behulp van dergelijke mechanismen wordt vaak 
een macro genoemd. 
Niet steeds zullen de afmetingen van de macro, zoals hij 
in een bibliotheek aanwezig is, overeenkomen met de gewen- 
ste afmetingen in het ontwerp. Dien ten gevolge zullen 
schaling en andere operaties die de afmetingen van de ma- 
cro's beinvloeden toegestaan moeten zijn. Uiteraard moet 
de constructeur zelf macro's kunnen definieren, hetzij op 
grond van een gemodificeerde versie van een reeds bestaand 
macro, of vanuit het niets. 

- Nadat een ontwerp zijn eerste functionele eigenschappen 
heeft gekregen, wordt in het algemeen al onderzocht of het 
ook met betrekking tot andere eigenschappen voldoet aan de 
eisen. In dit kader kan men denken aan eisen van sterkte 
en stijfheid, gewicht en afmetingen. 
Veelal is het een iteratief proces, waarin steeds op grond 
van bepaalde analyses aanpassingen op het concept worden 
gemaakt. Dit proces vertoont in wezen veel overeenkomst 
met optimalisatie-processen, met dat verschil dat hier de 
criteria op grond waarvan de optimalisatie plaats vindt, 
niet zo duidelijk naar voren komen en dat het een proces 

De constructeur heeft ten behoeve van dit proces behoefte 
aan gereedschap in de zin van software die hem in staat 
stelt om snel eenvoudige standaard-berekeningen uit te 
voeren. Daarnaast kunnen er bij het ontwerpen problemen 
van meer fundamentelere aard ontstaan. Dit vraagt veelal 
om de inschakeling van breed toepasbaar, universeel ge- 
reedschap. in de technische mechanica, de stromings- en de 
warmteleer kan men in dit kader denken aan op eindige ele- 
menten en/of eindige differentiemethode gebaseerde pro- 
grammatuur. 

~~ ~ -~ ~~~ ~ ~ ~ -~~ ~~ -~ ~- 

-is däf stëeds vraagt om menselijke interactie. 

Voorbeelden van standaardberekeningen zijn: 
- Kogellagerberekening. 

- Analyse van een vakwerkconstructie. 
- Nokberekening. 
- Het construeren aan de hand van de voorschriften zoals 
die vastgelegd zijn in normalisatiebladen en andere 
voorschriften. 
Voorbeeld: Het hanteren van de gegevens uit NEN 2018 
e.v. bij het ontwerp van een hijswerktuig. 

~ - Tandwielberekening. 
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4.2. De relatie van het ontwerpen met de andere activiteiten 
binnen de werktuiabouwkunde. 

Vanuit de in 4.1 gegeven definitie van de ontwerpkunde met 
de daaraan verbonden automatiseringsmogelijkheden kunnen we 
eisen stellen aan en kenmerken beschrijven van de andere 
vakgebieden binnen de werktuigbouw. 
Zoals in het verleden reeds aangegeven wordt de verbinding 
gelegd door het feit dat het om de doorstroom van een het 
zelfde produkt gaat en daardoor om een logistieke eenheid. 

4.2.1. De Produktie. 

In het overgangsgebied tussen ontwerp en preduktie, in het 
gebied waarin de nauwkeurige specificaties van het produkt 
vastgelegd worden, bestaat er een nauwe relatie met de con- 
crete invulling van de produktie-technische aspecten. 
In figuur 1 is daarvan reeds een indicatie gegeven. 

Voorbeeld: 
Bij de detaillering van een ontwerp, het vervaardigen van 
werktekeningen, moet reeds rekening gehouden worden met de 
fysische eigenschappen van het produktiegereedschap. 
Of, in het geval produktiegereedschap niet reeds voorhanden 
is, moet op grond van de eigenschappen van het produkt een 
specificatie van het produktie-gereedschap opgesteld worden. 
Over deze hele problematiek speelt uiteraard nog het kosten- 
aspect, steeds dient het gewenste financiële plaatje-in het 
xwg- -gëEome K -Ce wordin rp 

Het produktie-gebeuren kan in enkele fasen worden onderver- 
deeld te weten: 

~ p~ - - ~ -  ~ p ~ p ~ - p ~  

4.2.1.1 Het produktie-voorbereidende werk, zowel vanuit een 
bedrijfskundig oogpunt alsook de technische aspec- 
ten. 

4.2.1.2 De produktie zelf; het vervaardigen van onderdelen, 
het assembleren en de controle. 

tatie, stocking, maintenance e.a. 
4.2.1.3 Be "pQst-prOduktie"-faSe. HierofiE?er Vallen dO@iome+l- 

- 

l 
I 

ad 4.2.1.1 

Het uitgangspunt voor de besturing van allerlei werktuigen 
is in het algemeen de opgeslagen data, die ook wordt ge- 
bruikt om de werktekeningen etc. uit 4.1. te vervaardigen. 
In CAE-modellen is deze data zondermeer geschikt om als ba- 
sis te dienen voor deze toepassing, in minder ideale geval- 
len zal een gegevenstransformatie buiten beide processen 
nacdzakelijk zijz. Ir; ieeer geval z i j n  de twee-dimensionale 
weergaven, zoals die in werktekeningen vastgelegd zijn, het 
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minst geschikt om als basis voor de instructie van het be- 
en verwerkingsgereedschap te dienen. 

De flexibele automatisering speelt in dit kader reeds een 
integrale rol. Het is in dit verband vaak moeilijk aan te 
geven of men te maken heeft met een bestuurd werktuig of een 
flexibel automatiseringsgereedschap. 
In het algemeen kan men op dit moment stellen dat zich in 
robots real-time processen afspelen. Dit is echker niet 
principieel verbonden met de robot doch louter een gevolg 
van de huidige technologische mogelijkheden. Zodra er syste- 
men beschikbaar zullen zijn waarmee het mogelijk is om, si- 
multaan werkend, de geëiste snelheid te halen, zal hier be- 
slist op geanticipeerd worden; immers dit maakt de functio- 
nele beschrijving van het besturingscircuit veel eenvou- 
diger. 
Het tellen van het aantal vrijheidsgraden van het gereed- 
schap of het werktuig biedt vaak ook geen uitkomst. 
'In ieder geval zijn de problemen die bij de produktie-voor- 
bereidende fase opgelost moeten worden, in beide gevallen 
vrijwel gelijk. 
In het ene geval moet bijvoorbeeld onderzocht worden of de 
vrije ruimte van een snijgereedschap voldoende groot is; in 
het andere geval moet het bewegingspatroon van een robot 
worden afgestemd op de omgeving waarin hij functioneert. 

In het algemeen komen in deze fase veel zaken aan de orde 
die te maken hebben met het "instellen" van de functie van 
het produktieapparaat, zoals: 
=Ins3rüërieT grëëdscTa@SweEktuigen en robots. 
- Vaststellen en controleren van het bewerkingsverloop. 

ad 4.2.1.2. 

Er van uitgaande dat met de voorwaarde-scheppende aspecten 
uit het voorgaande in voldoende mate rekening is gehouden, 
is, technisch gezien, het produkt te produceren. 
Voor elk aspect van het produceren en voor elk te produceren 
onderdeel zijn de relevante gevens voorhanden. 
In h e t  geval van een sterk doorgevoerde flexibele automati- 
sering worden vanuit centraal opgeslagen gegevens alle beno- 
digde produktiehandelingen aan de onderdelen van een produkt 
uitgevoerd. In het geval van een meer klassieke opzet worden 
alle _deelprocessen- op een gelijke manier van instructie's 
voorzien (stand-alone automations). 
Belangrijk is in dit kader de "control function". Enerzijds 
kan met behulp van CAM-elementen het logistieke gebeuren 
gecontroleerd worden; anderzijds zijn ook de kwaliteitscon- 
troles van groot belang. Vooral in het laatste geval is een 
terugkoppeling van de kwalitatieve gegevens van het eindpro- 
dukt naar de instelling van de automaten mogelijk op een 
z s d m i g e  .n. i jze dat het gehzle prodüktieprsces als een gere- 
geld systeem gezien kan worden. Veelal wordt dit aspect om- 
schreven als Computer Aided Quality Control (CAQ). 
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ad 4.2.1.3. 
Tussen deze fase en het functioneel ontwerp bestaat een dui- 
delijke relatie. Op de eerste plaats geeft de constructeur 
aanwijzigingen voor het onderhoud. Daarnaast kunnen uit de 
ontwerptekeningen veel gegevens ten behoeve van het documen- 
teren worden verworven. 
Hierbij dient men zich wel te realiseren dat het hierbij 
gaat over twee geheel verschillende doorsneden van de ont- 
werpgegevens. In het geval van werktekeningen wordt een 
doorsnede gemaakt waarin alle variabelen van het proces een 
functie zijn van de produktiekenmerken. In het geval van 
documentatie en onderhoud is een doorsnede waarin de meet- 
kundige plaats van een onderdeel in het eindprodukt een be- 
langrijke rol speelt. 
In termen van engineering databases spreekt men in dit kader 
over   re la ti ons hip^ between entities"; waarmee men aangeeft 
dat elk produkt bestaat uit een aantal een-eenduidig be- 
schrijfbaare elementen en dat er een aantal structurele kop- 
pelingen van die elementen bestaan die kenmerkend zijn voor 
bepaalde processen. In dit kader kan het woord processen 
vertaald worden als: "aspecten van de gang van het produkt 
in het produktieproces" . 
Ook de opslag (stocking) is een proces in dit kader; met 
andere woorden elk onderdeel draagt vanaf het moment dat het 
ontworpen is al informatie die na fabricage resulteert in 
een kenmerk voor zijn opslag, zowel als deel van een kom- 
pleet produkt alsook als zelfstandig onderdeel. 

4.2 .2 . fünïX@ïënEelë techncsche weteischapFen. 

Een ontwerper heeft in het proces dat leidt tot de definitie 
van het gewenste produkt, steeds de gewenste functionaliteit 
voor ogen. 
In het kader van het ontwerpen dienen de min of meer funda- 
mentele wetenschappen binnen de werktuigbouw dan ook gezien 
te worden als leveranciers van gegevens, gereedschappen en 
methodieken die het de ontwerper mogelijk maakt om een ver- 
antwoord produkt te leveren. 

In dit kader zijn als fundamentele wetenschappen aan te 
merken : 

- De technische mechanica. 
- Stromings- en warmteleer. 
- Materiaalkunde. 
- Economie. 
- De informatica. 

Het begrip "verantwoord produkt" kent in deze context een 

van de door de fundamentele wetenschappen gegeven kennis en 
methodieken. 

aanta l .  uitwerki--- zlyG;n d i e  resulteren in een specifiek gebruik 
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Voorbeelden hiervan zijn: 

- Eisen van sterkte en stijfheid. 
Een gegeven concept wordt in dit kader onderzocht op zijn 
mechanische eigenschappen. Het resultaat van deze analyse 
is een logisch antwoord; met andere woorden het qeueven 
concept voldoet " J A  of NEE" aan de gestelde eisen. 

- Optimalisatie. 
Hierin wordt een beschrijving van een produkt met behulp 
van een aantal ontwerpvariabelen gehanteerd. Deze ontwerp- 
variabelen zijn de parameters in een proces, waarin wordt 
gezocht naar een of meerdere extremen van z . g .  objectfunc- 
ties. 
Voorbeelden van objectfuncties zijn levensduur, gewicht, 
volume, luchtweerstand en spanningstoestand. A l s  parame- 
ters komen o.a. geometrie, materiaaleigenschappen, topolo- 
gie, warmteoverdracht en snelheid. 
Betrekken we de meer bedrijfseconomische aspecten ook in 
het geheel dan zijn kostprijs en onderhoudbaarheid ook te 
zien als objectfuncties. 

- Expert-tracing. 
Met behulp van de gegevens die opgeslagen zijn in de aan 
een expert-system verbonden database(s) wordt gezocht naar 
voor een specifiek ontwerp relevante gegevens. 
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5 .  Onderwijs en onderzoek. 

5 . 1 .  Inleiding. 
In het vakgebied dat zich bezig houdt met de computer-onder- 
steuning van het bedrijven van "werktuigbouwkunde" is het, 
gezien de (r)evolutionaire ontwikkelingen die zich voltrek- 
ken, noodzakelijk dat onderwijs en onderzoek direkt aan el- 
kaar gekoppeld zijn. De resultaten van onderzoek zullen, 
willen we technisch en maatschappelijk relevant onderwijs 
geven, direkt moeten worden doorgegeven naar het onderwijs. 

5.2. KoPPelina onderwijs - onderzoek. 
De constatering uit 5 . 1 .  heeft een aantal consequentie's 
voor de structuur van het geheel van onderwijs en onderzoek: 

- Er zal een intensieve samenwerking moeten bestaan tussen 
onderwijs- en onderzoeksgeorfenteerde medewerkers. Een 
direkte overdracht van kennis zal moeten plaatsvinden. In 
het tussengebied, de definitie van het onderwijs, zullen 
beide moeten participeren. 

- De verschillende aspecten van deze automatisering zijn 
niet te omlijnen door grenzen zoals die bijvoorbeeld door 
de definitie van vakgroepen worden gegeven. Immers in het 
voorgaande is reeds aangegeven dat het CAE-concept betrek- 
king heeft op de werktuigbouw in zijn geheel. 
Deze constatering betekent dat onderzoeksplannen van vak- 
groepen op CAE-gebied niet in eerste instantie gericht 
moeten zijn op topics in de deelgebieden zelf, doch op 
voor de werktuigbouw als discipline relevante zaken-: 

- NTaäsE Këi3Ge-fimëFjC van onderzoek -dat %en-wel- eens aanduidt 
als "grensverleggend", dient dit onderzoek ook duidelijk 
het kenmerk "onderwijs-relevant" te bezitten. 

5.3. Uitwerking ." 
Gezien het feit dat we hier spreken over het ontwikkelen van 
onderwijs, kunnen we ook stellen dat onderwijs een produkt 
is dat uiteraard in eerste instantie "in eigen huis" aange- 
wend wordt maar daarnaast ook een "commerciële waarde" 
bezit. 
In dit kader denken de samenstellers van dik rapport  vooral. 
aan het H.B.O. , het PAO en het bedrijfsonderwijs. 
De T.H. kan en moet in onze gedachten een transfer-centrum 
zijn van zowel onderwijs- alsook onderzoekskennis. 

Het invullen van de CAE-lijn is een zaak die in dit rapport 
niet in detail aan de orde hoort te komen, immers de samen- 
stellers zijn geen specialisten op een van de aangehaalde 
vakgebieden. 
In samenspraak en discussie met de onderzoeks- en onderwijs- 
georfenteerde medewerkers, onder supervisie van de onder- 
zoeks- en onderwijscommissie dient het een en ander dit iaar 
opqestart te worden en i n  hek komende .laar seskaite te heb- 
ben aekreaen. 

~ - -  - - - -  - -  ~ 
~ - ~ - -  - -  - - - -  ~ 
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De samenstellers van dit rapport zijn er van overtuigd dat 
CAE een rode draad dient te zijn, die in de gehele oplei- 
ding, vanaf het eerste trimester, zijn sporen in de oplei- 
ding nalaat. 

5.4. Faciliteiten. 
In het volgende hoofdstuk zal een mogelijke uitwerking van 
het gepresenteerde gedachten-concept gepresenteerd worden. 
Uiteraard zijn de gewenste faciliteiten afhankelijk van de 
concrete invulling van zo'n concept. 
Daarnaast zijn er, onafhankelijk van de concrete realisatie, 
ook in dit stadium reeds enige richtlijnen te geven: 

- De faciliteiten dienen in die mate voorhanden te zijn dat 
direkte confrontatie voor iedere student tot de mogelijk- 
heden hoort. We spreken immers over aspecten van en hulp- 
middelen bij het ontwerpen; zaken waarin het een gegeven 
is dat slechts door oefening en confrontatie tot resulta- 
ten kan worden gekomen. 

- De faciliteiten behoeven niet steeds de complexiteit de 
brede toepasbaarheid van een industriëel produkt te bezit- 
ten, zij dienen echter wel onderbouwd te zijn door de ont- 
wikkelde filosofie. 
Zoals in het voorgaande reeds opgemerkt is mogen we geen 
kompromissen met betrekking tot de ontwikkelde filosofie 
zelf sluiten teneinde cappaciteits- of acceptatieproblemen 
te overwinnen. 

- De in de afdeling reeds ontwikkelde filosofie over de 
mens/machine kommunicatie dient ook in dit kader betrokken 
te pwTdën7Sóftwar<pen hGdwarepvoldoeTpslechts dan aan de 
eisen als zij afgestemd zijn op de eigenschappen van de 
mens. 
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