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Samenvatting 

In de Philips Machinefabrieken wordt gewerkt aan het realiseren 

van een CAD/CAM-koppeling. Vooral als het gaat om. zogenaamde "2~D"
produkten, blijkt dit niet eenvoudig te zijn. Door de grote rol 
van de werkvoorbereiding spreekt men bij dergelijke produkten liever 

van CAD/CAPP/CAM. De invoering van grondvormen speelt een sleutelrol 
in het CAD/CAPP/CAM-beleid. 

In een dergelijke koppeling wordt anders omgegaan met de informatie 

die tot nu toe op een werktuigbouwkundige tekening stond. Deze 

informatie zal via een ander medium gepresenteerd moeten worden. 
De manier waarop technische informatie wordt weergegeven moet 
mogelijk aangepast worden aan dit andere medium. 

In deze af studeeropdracht is gekeken naar andere presentatievormen 
voor technische informatie. Vervolgens wordt er meer gedetailleerd 

gekeken naar de wij ze waarop maat-, plaats- en vormtoleranties worden 
weergegeven en verwerkt. Hiervoor zijn alle fasen van de CAD/CAM
koppeling bekeken door een proefprodukt te laten maken. 

Van de alternatieve presentatievormen blijkt er geen enkele goed 

te voldoen. Problemen treden op bij de verwerking van maat-, plaats
en vormtoleranties. In de praktijk blijkt de tolerantie-informatie 

overgedragen te worden door het maken van een tekening. Via 
grondvormen kunnen wel toleranties ingevoerd worden in een CAD

model. 

Het omgaan met toleranties in CAD vergt fundamenteel andere CAD

systemen. De verdere invoering van grondvormen biedt vooralsnog 

de beste mogelijkheid om taken uit de werkvoorbereiding te 

automatiseren. Het detailleren van het CAD-model kan minder 
uitgebreid volgens het zogenaamde CAM-formaat. 
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Summary 

The Philips Machinefabrieken are werking on the realization of a 

CAD/CAM-coupling. Especially when dealing with so called "2~D"

products, this appears to be not so easy. Because of the dominant 

role of the process planning, i t's better to talk about CAD/CAPP /CAM 

with products like these. The introduction of features plays a 
central part in the CAD/CAPP/CAM-policy of the company. 

In such a coupling, the information which used to be on a mechanical 
drawing, has to be dealt with in a different way. This information 

will have to be presented by a different medium. The way in which 

certain technical information is presented, will probably have to 
be adjusted to this ether medium toa. 

In this assignment, possible ether ways of presenting technical 
information have been studied. Also the way in which dimensional, 

positional and form tolerances are presented and worked with has 
been studied. To this end, all phases of the CAD/CAM-coupling have 
been looked at by making a test product. 

None of the al ternative ways of presentation seem to satisfy. 
Problems arise at werking with dimensional, positional and form 
tolerances. In practice, the tolerance information is handed over 
by using a mechanica! drawing. Through the use of features, tolerances 

can be imported in a CAD-model. 

The dealing wi th tolerances in CAD requires fundamentally different 

CAD-systems. For the time being, the further introduction of features 

offers the best possibili ty to automate tasks of the process planner. 

Detailing of a CAD-model can be done less elaborately by using a 

so called CAM-format. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

De Philips Machinefabrieken zijn binnen de Philips organisatie 
de leveranciers van produktiemachines en gereedschappen. Tevens 
maken ze mechanische onderdelen voor professionele produkten. 

Hierbij valt onder andere te denken aan röntgenapparatuur, 
elektronenmicroscopen en matrijzen voor beeldbuizen. Klanten zijn 
de hoofdindustriegroepen van Philips, hoewel men de laatste tijd 

ook meer werk aanneemt van derden. In bijlage 2 is het organogram 
van de Philips Machinefabrieken te zien. 

De acht Machinefabrieken zijn ieder gericht op een ander deel van 

de markt. Zij hebben een eigen karakter qua produktassortiment en 

zijn voor een groot gedeelte onafhankelijk van de centrale directie. 

De algemene indeling qua produktassortiment in machines, gereedschap

pen (persen en matrijzen) en apparaten is het meest duidelijk terug 
te vinden bij de splitsing van de drie Eindhovense Machinefabrieken 
in M, G ( 1 en 2) en A. De overige fabrieken zijn ook op deze manier 

in te delen. Alkmaar en Leeuwarden nemen een bijzondere plaats in 
daar zij een geheel eigen produkt ontwerpen, fabriceren en verkopen. 

Door hun taak als toeleverancier zijn de Machinefabrieken 
capaciteitsfabrieken voor hun klanten. Zij zijn ook op deze wijze 
georganiseerd. De produktie-organisatie van de Machinefabrieken 
kan gekenschetst worden als een klassieke job-shop. Dit wil onder 
andere zeggen dat de layout van machines functioneel is en dat er 
een grote variatie in werkorders is. Er wordt vooral gewerkt in 
enkelstuks- en kleinseriefabricage. Een produktie-order wordt op 
zo goed mogelijke wijze over de verschillende functionele groepen 
(in de fabrieken Autonome Groepen genaamd) geleid. De sturing van 

de produktie-orders door de fabriek is een zeer complexe aangelegen
heid. De grootheden doorlooptijd per werkorder, bezettingsgraad 
van de machines, de hoeveelheid onderhanden werk en de levertijd

afwijking zijn hierbij doelgrootheden. 

Ontwikkeling op het gebied van CAD/CAM, produktietechnologie en 

materiaalkennis worden voor de fabrieken gezamenlijk gevolgd door 

de diensten. De activiteiten van de Ontwikkelingsdienst bevinden 
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zich op het gebied van de produktietechnologie en de CAD/CAM
afdeling ondersteunt de fabrieken bij projecten op het gebied van 
de technische automatisering. Daar er bij technische automatiserings
projecten ook veel kennis is vereist van produktietechnologie wordt 
er in sommige projecten nauw samen gewerkt tussen beide diensten. 

Van oudsher hebben de Philips Machinefabrieken voorop gelopen bij 
het invoeren van nieuwe technieken. Zowel nieuwe produktietechnie

ken als de automatisering van bestaande processen hebben hierbij 
de aandacht gekregen. Wanneer men zich als bedrijf wil concentreren 
op het "high end" van de metaalbewerking is investeren in nieuwe 
technologieên een vereiste. De CAD/CAM-afdeling en de Ontwikkelings

dienst spelen hierin een sleutelrol. Na de invoering van het numeriek 
bestuurd verspanen, de flexibele produktiecellen en het DNC off 

line programmeren van het werkstuk, ligt er nu een nieuwe uitdaging: 

de invoering van een CAD/CAM-koppeling. 

Nadat in de afgelopen jaren in en buiten de Machinefabrieken veel 

aandacht is besteed aan het invoeren van het computer ondersteund 
tekenen (CAD) en aan het computer ondersteund fabriceren (CAM), 

leek het een logisch vervolg om deze twee ontwikkelingen te koppelen. 

Het idee hierbij is om het CAD-model te gebruiken in de fabricage 
omgeving. De traditionele werktuigbouwkundige tekening zou dan zijn 

bestaansrecht verliezen of in ieder geval drastisch van gedaante 
moeten veranderen. Vaak wordt dan ook de term "tekeningloze fabriek" 

gebruikt als men het over CAD/CAM in een fabriek heeft. 

Vanuit de Ontwikkelingsdienst wil men kijken naar de rol die de 

tekening in de Machinefabrieken speelt. De informatie zoals die 
op een tekening voorkomt wordt op verschillende plaatsen gebruikt 
in de Machinefabrieken. In het CAD/CAM-tijdperk zal men moeten leven 
zonder deze tekening en zal m.en de technische informatie zoals die 
op tekening voorkomt op een andere manier aan de gebruiker moeten 
aanbieden. Tevens zal de manier waarop bepaalde technische 
informatie op de tekening voorkomt moeten worden aangepast aan de 
eisen die dit andere medium stelt. De veranderde inhoud van bepaalde 

taken in het CAD/CAM-tijdperk kan ook gevolgen hebben voor de te 
presenteren technische informatie en de wijze van presenteren. 
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In dit onderzoek is de tekening-informatie centraal gesteld in het 
benaderen van de ontwikkelingen in CAD/CAM. Na een overzicht van 
de ontwikkelingen in de CAD/CAM zowel in als buiten de Philips 
Machinefabrieken, zal in hoofdstuk 3 bekeken worden hoe met de 
technische informatie, zoals die op tekening voorkomt, wordt omgegaan. 
Belangrijke vraag is hier of er mogelijkheden zijn om de informatie 

anders te presenteren. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 gekeken naar 
een categorie informatie-elementen, namelijk de maat-, plaats- en 
vormtoleranties. Door een produkt te ontwerpen en vervolgens ook 
te laten maken en testen in de verschillende stadia van het 

wordingsproces hopen we meer te kunnen zeggen over de omgang met 
maat-, plaats- en vormtoleranties. In hoofdstuk 6 zal tenslotte 

gekeken worden hoe men in de toekomst toleranties in een CAD-model 

wil verwerken en zal een voorstel worden gedaan voor de omgang met 
toleranties in de CAD/CAM-koppeling. 

9 



Hoofdstuk 2 CAD/CAM 

2.1 Inleiding 

De technische ontwikkelingen die computers de afgelopen decennia 
hebben doorgemaakt zijn stormachtig te noemen. Door deze ontwikkelin
gen is het mogelijk om de computer op steeds meer plaatsen in de 

werktuigbouwkunde in te zetten. De opmars van de computers in de 
fabricage begint in de 50-er jaren op het MIT ( Massachusetts 
Institute of Technology) waar men in 1953 een eerste model in gebruik 
neemt van een numeriek bestuurde (NuBe of NC) machine. Daar het 

ondoenlijk is dergelijke machines met de hand te coderen, worden 
al snel speciale computertalen voor NuBe ontwikkeld zoals APT 
(Automatically Programmed Tools). Hiermee kan een werkstukprogrammeur 

met behulp van de gegevens uit een technische tekening de uit te 
voeren bewerkingen stap voor stap invoeren in een computer, die 
daarna een ponsband af levert voor aansturing van een NuBe-machine. 

Hierna wordt het numeriek besturen uitgebreid van freesbewerkingen 
naar andere verspanende bewerkingen, vonkverspanen, lasersnijden 

en dergelijke. 

Met de opkomst van de computer graphics rond 1970 wordt het ook 

mógelijk de ontwerper te ondersteunen. In eerste instantie wordt 
de computer gebruikt bij het tekenen in 2 dimensies en kan men spreken 

van een eerste aanzet tot tekenkamer-automatisering. Het tekenen 
op papier wordt op het beeldscherm nagebootst. Met de introductie 

van het 3D CAD kan men de computer niet alleen gebruiken in de 

detailleerfase van het ontwerpproces maar ook bij het modelleren 

zelf. Het 3D-denkproces van de ontwerper wordt nu ook rechtstreeks 

3D weergegeven. 

Het lijkt vanzelfsprekend dat de geometrie die tijdens het 

ontwerpproces in de computer wordt vastgelegd, direct beschikbaar 
komt voor aansturing van het numeriek bestuurde fabricageproces. 
Als men de eerste stappen zet tot de realisatie van een CAD/CAM
koppeling blijkt het echter moeilijkheden te geven dat de 
ontwikkelingen in CAD en CAM geboren zijn uit twee verschillende 
omgevingen, namelijk de tekenafdeling en de produktieafdeling. 
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Doelstellingen bij het realiseren van CAD/CAM zijn: 
* snellere en betere communicatie tussen de ontwerpafdeling en de 

fabricage-afdeling, met daaruit afgeleid een kortere doorlooptijd, 
* het niet hoeven te maken van een tekeningenpakket, (waar het CAD

systeem ook niet erg geschikt voor is), 

* het relatief goedkoop aanmaken van NC-data doordat de invoer direct 
beschikbaar is, 

* de reductie van de kans op fouten in de NC-data, 
* hogere kwaliteit door betere en meer universele werkmethoden, 

* de mogelijkheid om lastige geometrische vormen te fabriceren. 

De nadelen van een dergelijke koppeling worden ook onderkend. Nadelen 

kunnen zijn: 
* in het 3D-model bevindt zich in essentie alleen geometrie, terwijl 

de produktie meer informatie nodig heeft, 

* de te verwachten hoge kosten aan mankracht (CAD/CAM-experts) en 

computerapparatuur, 
* de noodzaak tot het maken van duidelijke afspraken met toeleveran

ciers, 
* het psychologische effect van het inperken van de ontwerpersvrijheid 

door standaardisatie van fabricagetechnieken en -methoden. 
Deze nadelen wegen echter niet op tegen de verwachte baten. 

Zoals al even is aangestipt, is de term CAD op twee verschillende 

manieren uit te leggen: 
* 2D CAD: computer ondersteund tekenen (Computer Aided Drafting) ; 

hierbij wordt op een beeldscherm het tekenen nagebootst, 

* 3D CAD: computer ondersteund modelleren (Computer Aided Design); 

waarbij het produkt rechtstreeks 3D wordt vormgegeven. 

Dit kan met behulp van: 

* draadmodellen (wire frames), 

* vlakken modellen (surface models) of 
* volume modellen (solid models). 

In het vervolg van dit verslag wordt met de term CAD steeds het 
3D Computer Aided Design bedoeld. 

Inmiddels is de computer een vertrouwd hulpmiddel bij allerlei 
activiteiten in de werktuigbouwkunde. De term Computer Aided geeft 
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duidelijk aan dat de computer een ondersteunende rol speelt bij 
activiteiten als ontwerpen (CAD), maken (CAM), engineering (CAE), 

testen (CAT), logistiek (CAL) en process planning (CAPP). Door al 

deze automatiseringseilanden te koppelen zullen we het Computer 

Integrated Manufacturing (CIM) krijgen, de "factory integrated by 
information technology" [Spur,1988]. 

2.2 CAD/CAM Bottom-up 

Zoals reeds beschreven is CAD een ontwikkeling die ontstaan is vanuit 

het ontwerp. Ook de koppeling van CAD en CAM wordt vaak benaderd 

vanuit deze invalshoek. Vanuit de fabricage wordt anders gekeken 

naar een CAD/CAM-koppeling. De benadering van CAD/CAM vanuit de 

fabricage wordt CAD/CAM bottom-up genoemd. 

In de integratie van CAD en CAM wordt in de fabricage onderscheid 

gemaakt [Arens,1988] tussen CAD/CAM bij een: 

a) familie van bewerkingen, 

b) combinatie van complexe geometrie en eenvoudige technologie, 

c) combinatie van eenvoudige geometrie en bewerkelijke technologie. 

ad a) De 2D geometrie uit CAD kan door middel van één gereedschapsbaan 

gerealiseerd worden. Deze gereedschapsbaan vindt plaats op 

een machine waar zich enkelvoudige processen afspelen. Te 

denken valt hierbij onder andere aan het draadvonken en het 

lasersnijden. De inbreng van een werkvoorbereider is bij dit 

soort produkten en processen gering en een CAD/CAM-koppeling 

is relatief eenvoudig te realiseren. 

ad b) De produkten die een complexe 3D-geometrie hebben, zijn zeer 

moeilijk zonder.numerieke besturing te maken. De geometrie 

kan rechtstreeks omgezet worden in een gereedschapsbaan wat 

het NC-programmeerwerk aanzienlijk vereenvoudigt. Aangezien 

dergelijke produkten met één gereedschap en in één opspanning 

gemaakt worden, is ook hier de inbreng van de werkvoorbereider 

gering. De CAM-module van het CAD-systeem levert meestal 

voldoende informatie om tot fabricage over te gaan. De 

mogelijkheid om dergelijke produkten te kunnen maken, is vaak 
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motiverend bij de aanschaf van CAD. In de meeste gevallen 
wordt deze vorm van CAD/CAM bedoeld wanneer ontwerpers het 
hebben over CAD/CAM. Het is beter in dit geval te spreken 

van CAD/NC daar het creêren van NC-regels de enige activiteit 
is die vanuit het CAD-model geschiedt. 

ad c) Produkten met een relatief eenvoudige basisgeometrie en 
standaard vormen vragen in de produktie een geheel andere 

benadering. Het maken van dergelijke produkten wordt het "2~D"

werk genoemd. Immers na de positionering vinden alle 
bewegingen plaats in één vlak. In het geval van eenvoudige 

geometrie en bewerkelijke technologie dienen een aantal 

belangrijke technische handelingen verricht te worden. Deze 

handelingen hebben betrekking op: 

uitgangsmateriaal 

bewerkingsvolgorde 
op spanning 

gereedschap 

speeds/feeds 
gereedschapsbanen 

controle 
externe bewerkingen 
calculatie 

Opvallend bij deze negen technische handelingen is dat alleen 
de gereedschapsbaan rechtstreeks uit de CAD-data kan worden 
afgeleid. Voor de overige handelingen is meer informatie nodig 
zoals toleranties en ruwheden. Deze informatie, die,,essentieel 

is bij dergelijke beslissingen, ontbreekt in het CAD-model. 
Het totaal van deze handelingen wordt de werkvoorbereiding 
genoemd (of: process planning). De rol van de werkvoorbereider 
is hier erg dominant en is vooralsnog door de gebruikte 
technologie niet gemakkelijk in strakke beslissingsschema's 

te vatten. 
Deze derde variant van CAD/CAM is veruit het moeilijkste te 

realiseren. Tussen CAD en CAM is nu immers het CAPP-gedeelte 
(Computer Aided Process Planning) dominant aanwezig. Het is 

dan ook beter in dit laatste geval te spreken over CAD/CAPP/

CAM (zie figuur 2.1). In tabel 2.1 worden de belangrijkste 
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kenmerken van de 3 CAD/CAM-varianten op een rijtje gezet. 

CAM CAM 

• eenvoudige technologlé • bewerkelijke technologie 
• complexe geometrie • eenvouige geometrie 

Figuur 2.1: Onderscheid CAD/CAM en CAD/CAPP/CAM 

stempels 

eenvoudige geometrie 
20 contouren 
contour verspanen/snijden 

- een gereedschopsbaan 
een gereedschap 

minimale inbreng van 
procesplanner 

matrijzen 

complexe geometrie 
30 oppervlakken 
oppervlak frezen 

een gereedschopsboon 
een gereedschap 

minimale inbreng von 
procesplanner 

B.M./apparoten 

eenvoudige geometrie 
2.50 frezen 
positioneren 

vele gereedschapsbanen 
vele gereedschapppen 

dominerende rol van 
procesplanner 

Tabel 2.1: CAM-aspecten van de 3 CAD-varianten 

Aangezien de koppeling CAD/CAPP/CAM vooralsnog veruit de meeste 
problemen oplevert, zal in het vervolg van dit hoofdstuk daar op 

worden toegespitst. Op de andere gebieden is men binnen de Philips 

Machinefabrieken ook zeer actief. In de Gereedschapmakerij worden 
steeds meer complex geometrische produkten gefabriceerd met behulp 
van CAD/CAM. Ook de fabricage met behulp van draadvonken wordt verder 

geautomatiseerd en gekoppeld aan het ontwerp. 

2.3 CAD/CAM in de Philips Machinefabrieken 

Binnen de Machinefabrieken zijn de drie vormen van CAD/CAM (zie 

2.2) terug te vinden. In alle drie de gevallen wil men de CAD

mogelijkheden van de klanten koppelen met de eigen CAM-fabricage 
mogelijkheden om zodoende een bijdrage te leveren aan de totale 
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effectiviteit van de investeringen in CAD en CAM. 

In de Gereedschapmakerij vindt men variant a en b terug terwijl 
in de M- en Acht-fabriek het "2~D"-werk overheerst en van CAD/CAPP/CAM 

gesproken kan worden. Figuur 2.2 geeft aan hoe de CAD/CAM-situatie 
er uitziet. Duidelijk is het onderscheid tussen geometrie en 

technologie dominant en de blijvende rol van de tekening. 

c:ontouring 1 

~ 
Unigrophics 

CAM-module 

Unigrophics 

CAD-systeem 

\ 
.-1 _20_&_2-.50-! 

~ 

tekeningen 

l 
~ " M/B/S 
~--- NC-systeem 

Figuur 2.2: CAD/CAM in de Machinefabrieken. 

2.3.1 CAD en CAD-koppeling 

Onder de klanten van de Machinefabrieken zijn 3 CAD-systemen gangbaar: 
Unigraphics II, Intergraph/EMS en Computervision. Op de plaatsen 

waar binnen de Machinefabrieken gewerkt wordt met CAD, ontwerpt 
men hiermee een produkt of gereedschap. In de meeste gevallen krijgt 

men echter het ontwerp aangeleverd en moet men dit maken. CAD

activiteiten hebben dan voor de Machinefabrieken geen toegevoegde 
waarde en worden niet ontplooid. De klanten worden gestimuleerd 
om meer met CAD te ontwerpen en de gedefinieerde grondvormen meer 

te gebruiken. De grondvorm geeft de mogelijkheid om fabricage

aspecten naar het ontwerp terug te koppelen (zie 2.3.4). 

Aangezien de Machinefabrieken hun klanten niet kunnen voorschrijven 

welk CAD-systeem te gebruiken, wil men met alle CAD-systemen kunnen 

communiceren. Dit moet plaatsvinden op basis van de neutrale 

interface: IGES (Initial Graphics Exchange Specification). Vanuit 
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het CAD-systeem wordt met een preprocessor een IGES-file aangemaakt 
dat het CAM-systeem kan inlezen via zijn IGES-preprocessor (zie 
figuur 2.3). 

1 

1 CAO 

1

1 database 
, systeem A 
1 

L__J~ 

preprocessor 
systeem A 

postprocessor 1------; 

systeem A 

IGES 
file 

---- postprocessor 
systeem B 

--------1 preprocessor 
~ systeem B 

~ 
1 ; 

l
i CAO 1 

database J 

J systeem B 
1 

1 

l__j 

Figuur 2.3: IGES als intermediair tussen CAD-systemen. 

De !GES-standaard heeft zijn beperkingen en er wordt internationaal 

gewerkt aan een nieuwe, betere standaard. Om deze problemen te 

omzeilen heeft men in het pilotproject dat met Philips Lighting 

uitgevoerd is, een bypass geconstrueerd. De informatie betreffende 
de grondvormen wordt uit het 3D-model gefilterd en op een andere 

manier naar het CAM-systeem overgezet (zie bijlage 3). 

2.3.2 MAVIS/BADGE/SMASH 

Onder CAPP wordt in de Machinefabrieken zowel de werkvoorbereiding 
als de programmering van de NC-machines verstaan. Binnen de 
Machinefabrieken wil men door het invoeren van grondvormen dit gebied 
gaan invullen. Door voor iedere grondvorm de bewerkingsvolgorde 
en de gereedschappen vast te leggen afhankelijk van de gebruikte 
parameters kan de taak van de werkvoorbereider en NC-programmeur 

verlicht worden. 

Het grafisch interactief CAPP/CAM-systeem van de Machinefabrieken 
heet MAVIS/BADGE/SMASH (M/B/S) (zie bijlage 3). Hierin zorgt MAVIS 
voor de besturing van het gehele systeem, BADGE maakt het mogelijk 
om grafisch interactief gegevens in te voeren en SMASH maakt het 

tenslotte mogelijk om gebruik te maken van standaard technologie. 

BADGE is een 2~D-CAD-systeem. Dit wil zeggen dat er naast elkaar 
verschillende aanzichten van een produkt getekend kunnen worden, 
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maar deze hebben geen verdere relatie met elkaar. Bij de conversie 
van een IGES-file naar het 2~D-BADGE ontstaan enige problemen. Op 

deze problemen, die betrekking hebben op de koppeling en de 
interpretatie, wordt later ingegaan. 

Met behulp van de module DIALOOG worden de benodigde gegevens vertaald 
van BADGE naar het input bestand van de module SMASH. Aan SMASH 
zijn vier files gekoppeld: een syntax-file, die de invoer controleert, 

en voor iedere machine nog drie bestanden: 

- bestand met beschikbare gereedschappen, 

- bestand met beschikbare bewegingen, 

- bestand met technologie beschrijvingen. 

Als alle gegevens zijn ingevoerd, dan ordent het systeem de uit 

te voeren acties en kan een grafische simulatie worden gegeven van 

de uit te voeren acties. Met machine afhankelijke postprocessoren 

kan nu de uiteindelijke NC-data gecreêerd worden. 

2.3.3 CAM 

Het beleid op het gebied van CAM is gericht op het verder stimuleren 

van numerieke besturing. Nieuw aan te schaffen machines zijn bij 

voorkeur numeriek bestuurd. Het onderscheid tussen geometrisch 
complexe onderdelen (matrijzen) en het "2~D"-werk is hier erg 
belangrijk. Bij "2~D 11 -werk wordt MAVIS/BADGE/SMASH gebruikt, bij 
geometrisch complexe produkten worden de CAM-faciliteiten van CAD 
gebruikt. Op dit moment is 10% van de machines van alle Machinefabrie
ken voorzien van numerieke besturing. Van alle uren die er gemaakt 
worden, nemen deze machines 25% voor hun rekening en van de totale 
toegevoegde waarde aan alle produkten 33%. 

2.3.4 Grondvormen 

Een grondvorm is: "een verzameling geometrische en aanvullende 

informatie, die zo vaak voorkomt, dat het de moeite loont om hiervoor 

automatismen te ontwikkelen" [Lintermans,1990]. Grondvormen zijn 
gecreêerd omdat vanwege de enkelstuks- en kleinserief abricage de 

opmars van NuBe stagneerde. De NuBe-machine produceert wel sneller 
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dan een handbediende machine, maar activiteiten er omheen slokken 
deze winst op. De kosten van het programmeren, het instellen van 
het gereedschap en het inrichten van de machine maken immers ook 
deel uit van de kostprijs. 

In de enkelstuks- en kleinseriefabricage moet het maken en gebruik 
van NC-data aan twee voorwaarden voldoen om geschikt te zijn. Het 
aanmaken van NC-data mag vrijwel niets kosten en de geproduceerde 

data moet direct helemaal goed zijn. Het testen aan de machine van 
de bewerkingsafloop is niet wenselijk. Aan deze voorwaarden is te 
voldoen door grafisch interactief te werken en door het routinematig 
werk automatisch te laten aflopen. 

De geometrie waarlangs het gereedschap zich zal voortbewegen wordt 
in M/B/S grafisch interactief ingevoerd. De NC-programmeur kan zo 
op ieder moment inzicht verkrijgen in de geometrie van het te 

definiêren produkt. De freesbanen verschijnen op het scherm en 
kunnen gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd worden. Wanneer de 
!GES-koppeling operationeel is, zal men deze aanzichten vanuit het 

3D-model gaan genereren. 

De invoering van grondvormen geeft de NC-programmeur de mogelijkheid 
om voor regelmatige terugkerende vormen een standaard werkmethode 
te gebruiken. Hij hoeft dan slechts een grondvorm op te roepen, 
de parameters in te vullen en de grondvorm te positioneren. M/B/S 
roept daarna volautomatisch alle gereedschappen met voeding en 
toerentallen op, ordent deze en laat op de juiste plaats, op het 

juiste tijdstip de bewerking uitvoeren. 

Duidelijke voordelen van het invoeren van grondvormen zijn: 

* sneller genereren van 100% goede NC-data, 

* hogere kwaliteit door betere en meer universele werkmethoden, 
* verbeteringen zijn systematisch in te voeren, 

* standaardisatie van gereedschappen, waardoor er minder gereedschap
pen nodig zijn. 

Nadelen zijn de hoge kosten, het inperken van de vrijheden en de 
discussie over de vastgelegde standaard-werkmethoden. 
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Door de ontwerper gebruik te laten maken van dezelfde grondvormen 
is de koppeling naar de fabricage gemakkelijker. M/B/S koppelt aan 
de geometrische beschrijving een technologisch gedeelte dat 
bewerkingsafloop, gereedschapskeuze en bewerkingsvolgorde bevat. 
De grondvorm-informatie wordt, zoals al even is aangestipt, niet 
via IGES van CAD naar CAM overgezet, maar via een bypass. Welke 
grondvormen gekozen zijn en hoe deze zijn gelmplementeerd wordt 
verduidelijkt in bijlage 3. 

In het beleid van de Machinefabrieken staat voorop dat niet alle 
taken die er in het fabricagetraject uitgevoerd worden, te 

automatiseren zijn en zeker niet al op dit moment. Men probeert 

alle ontwikkelingen die er gaande zijn, op één lijn te krijgen en 
wil van daaruit verder bouwen aan een volledige CAD/CAM-koppeling. 

Het uitvoeren van de taken uit de werkvoorbereiding zal nog enige 
tijd een zaak blijven van interactief invoeren door de werkvoorberei

der van de technologie. De informatie die men hiervoor nodig heeft, 
zal voorlopig nog van tekening af gehaald moeten worden. De tekening 
blijft nog enige tijd bestaan naast de data-file van het 3D-model. 

De invoering van grondvormen speelt in het hele beleid een sleutelrol. 
Zonder grondvormen is er geen betaalbare koppeling te realiseren. 
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Hoofdstuk 3 Tekening-informatie in de Machinefabrieken 

In het CAD/CAM-tijdperk zal de tekening als informatiemedium onder 
druk komen te staan. De tekening zal echter blijven voor een aantal 
produkten. Ongeveer 80% van de produkten wil men in de toekomst 

zonder tekening kunnen maken. De informatie zoals die op tekening 
voorkomt, zal dan via een ander medium gepresenteerd worden. 
Tevens zal waarschijnlijk gezocht moeten worden naar een andere 
manier waarin men tekening-informatie presenteert om deze geschikt 

te maken voor dit andere medium. In dit hoofdstuk wordt als 
uitgangspunt genomen dat er een ander medium moet worden gevonden; 

er wordt nog niet gekeken naar de mogelijkheid tekening-informatie 

op een andere wijze te presenteren. 

3.1 Gebruikte tekening-informatie 

In eerste instantie wordt gekeken naar de rol van de tekening in 
de huidige organisatie. Hiervoor wordt de organisatie van de 
Machinefabrieken onder de loep genomen. Per afdeling (produktie, 
werkvoorbereiding e.d.) worden een aantal taken onderscheiden. 
Zo volgt een totaal van 24 verschillende taken of gebruiksplaatsen 
waar tekening-informatie wordt gebruikt. De omschrijving van de 
gebruiksplaatsen is te vinden in bijlage 5. 

Afhankelijk van de soort order krijgen de verschillende gebruiksplaat

sen meer of minder inhoud. Zoals in het vorige hoofdstuk is 
beschreven, varieert de rol van de werkvoorbereiding van zeer 
dominant bij "2~D" -werk tot gering bij geometrisch complexe 
produkten. De informatiestromen rond beide soort produkten worden 
meegenomen in deze analyse. 

Wat betreft de tekening-informatie wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de informatie die direct gerelateerd is aan het produkt of 

onderdelen daarvan en de meer algemene informatie uit de rechter
onderkant van de tekening (het tekening blok) • In figuur 3. 1 is het 

resultaat te zien van de analyse voor de tekening-informatie en 

in figuur 3.2 voor de informatie uit het tekeningblok. Bij verdere 

onderverdeling van deze laatste categorie worden de normen gehanteerd 
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GEBRUIKTE TEKENING-INFORMATIE: 

• • • • • • • • • • • • • • OFFERTE MAKEN (PRIJS + LEVERTIJD) • • • • • • • • • • • •I• • ORDERONTVANGST { + ACCEPTATIE) 
ORDERVOORBEREIDING 

• • • • 1 • • • • . - GROF PLANNEN 

• • • • • •I• • • - SPLITSEN 

• • • • • •I• • • - TOEWIJZEN / UITBESTEDEN 

Î 
WERKVOORBEREIDING 

- MATERIAAL UllTREKKEN 
- BEPALEN BEWERKINGSVOLGORDE 

" - BEPALEN BEWERKINGSTIJOEN 

• • • ., • • • •I• • • • • ., . • • • • • •I• .,. • • •I• • 
. +< - SPECIAAL GEREEDSCHAP 

- AANWIJZINGEN PER BEWERKING 
- SPECIALE HANDELINGEN 

(VERPAKKING E.O.) 

• • •I• • • • • • •I• • •l•I •1 
• •I • •I 

.__.__.__._..___...___...__.__..._...._l •_l_• ...... I __, MAP OPZETIEN / PLANNEN 

• • • • • 
• • • • • • • • • • 

• • • • • •I • • • • • •I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

PRODUKTIE 
- MAP UITGEVEN 
- OPSPANNING BEPALEN 
- KEUZE GEREEDSCHAP 
- SPEEDS / FEEDS 
- GEREEDSCHAPBAAN 

EXTERNE BEWERKINGEN 
- WARMTEBEHANDELING 
- OPPERVLAKTEBEHANDELING 
- VERBINDINGSTECHNIEKEN 

MONTAGE 
AFLEVEREN 

CONTROLE (TUSSEN-, EIND-) 
(MATERIAL HANDLING) 

J.M.D. 1110-01-11 

Figuur 3.1: Gebruikte tekening informatie. 
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zoals die binnen Philips gangbaar zijn. Er wordt onderscheid gemaakt 
in verplichte identificatie, andere verplichte elementen, aanbevolen 
elementen en aanvullende informatie. Opvallend is dat lang niet 
alle verplichte identificatie en andere verplichte elementen worden 
gebruikt in de Machinefabrieken. 

In figuur 3 .1 is tevens aangegeven welke taken in de huidige 
situatie worden vervuld door de NC-programmeur. Veel aandacht wordt 

er besteed aan het verlichten van deze taken door het gebruik van 
CAD-data. Duidelijk is te zien dat deze inspanningen zich vooralsnog 
richten op slechts een gedeelte van de totaal uit te voeren taken. 

3.2 Alternatieve presentatievormen 

Er zijn een aantal presentatievormen voor technische informatie 

denkbaar. Zo zou men zich kunnen indenken dat een schaalmodel uit 
kunststof met enige aanvullende informatie op papier bij het ver
vullen van enkele taken voldoende informatie levert. Ook het af

luisteren van een bandje met bewerkingsinstructies zou aan de man 
in de produktie voldoende informatie kunnen geven om een produkt 
te maken. In het computer-tijdperk zou men ook technische informatie 
digitaal kunnen opslaan en via beeldschermen zichtbaar maken. 

In eerste instantie kunnen zo 11 verschillende presentatievormen 
worden onderscheiden. De mengvormen (bij voorbeeld kunststof model 

en tekst) worden niet meegenomen. Het aantal mogelijkheden wordt 
dan al snel onoverzichtelijk. De 11 mogelijke presentatievormen 

worden ingedeeld naar de afkomst van de technische informatie. 

Uitgangspunten zijn een ontwerp dat op tekening wordt gemaakt en 
een ontwerp dat met behulp van een CAD-systeem gemaakt wordt. 
Verder wordt er bekeken hoe je kunt weergeven hoe een reeds bestaand 
produkt gemaakt moet worden, zonder daarbij over te gaan tot het 
maken van technische tekeningen. 

Bij de presentatie van de digitale CAD-informatie wordt onderscheid 
gemaakt in tactiele, auditieve, visueel permanente, visueel tijdelijke 

en digitale presentatie. Met dit laatste wordt bedoeld dat de CAD
data op een zodanige (digitale) manier wordt aangeboden dat de 
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desbetreffende taak door een computer kan worden uitgevoerd. De 

gehele indeling van presentatievormen wordt getoond in tabel 3.1. 

bron drager presentatie aan gebruiker 

l.CAD systeem 1.digitaal 1.tactiel: 3D model kunststof 

2.auditief: ingesproken bandje 

3.visueel permanent: 
l.plot/foto: 3D afbeelding 
2.plot/foto: ISOmetrisch 
3.plot/foto: 2D afbeelding 
4.tekst 

4.visueel tijdelijk: 
1.beeldscherm: 3D afbeelding 
2.beeldscherm: ISOmetrisch 
3.beeldscherm: 2D afbeelding 
4.tekst 

5.digitaal 

2.tekening 1.tekening 

2.tekening 1.tekening 1.tekening 

2.bandje 1.ingesproken bandje 

3.tekst 1.tekst 

3.herh. produkt 1.foto 1.foto 

2.beeldscherm 

2.video 1.video 

3.bandje 1.bandje 

4.tekst l.tekst 

5.flowchart !.flowchart 

Tabel 3.1: Indeling presentatievormen 

Vanzelfsprekend kleven er aan het gebruik van iedere presentatievorm 

voor- en nadelen. Per te vervullen taak zijn de eisen die gesteld 

worden aan de presentatievorm verschillend. Uitgaande van de kracht 
van de presentatievorm wordt gekeken welke voor- en nadelen deze 
vormen met zich meebrengen als men technische informatie wil 

weergeven. Het resultaat is te zien in tabel 3.2. 
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Per presentatievorm kan nu een uitspraak gedaan worden over de 

mogelijkheden om de tekening-informatie aan te bieden aan de 
gebruiker. De uitgangspunten hierbij zijn: 
* er worden geen mengvormen van alternatieven bekeken, 

* de presentatievormen worden per element beoordeeld met goed, 
redelijk of slecht, 

* 

* 

* 

er worden alleen infonnatie-elementen van de tekening zelf bekeken; 
de informatie uit het tekeningblok wordt buiten beschouwing 
gelaten, 

bij de mogelijke presentatie-elementen van een CAD-systeem wordt 
uitgegaan van de mogelijkheden van de CAD/CAPP/CAM-koppeling 
in de Machinefabrieken, 

als het in de verwachting ligt dat een bepaald informatie

element in de nabije toekomst wel in M/B/S kan worden weergegeven, 
krijgt dit element de kwalificatie "redelijk"; dit geldt in het 

bijzonder voor de informatie-elementen die bij de overgang van 

IGES naar M/B/S hun betekenis verliezen, 

* ieder element dat vanuit het CAD-systeem als tekst aan het model 

is toegevoegd is niet interpreteerbaar door een computer en krijgt 
de kwalificatie "slecht". 

Verder punten van aandacht zijn: 

In het Unigraphics CAD-systeem zijn de geometrie en de nominale 
maten eenduidig weergegeven. Maataanduiding in een 3D-model is 

echter chaotisch. Aan de verschillende lijnen van het model is 

met zogenaamde attributen extra informatie te hangen, zoals ruwheden, 

oppervlaktebehandeling en materiaalsoort. Informatie als maat-, 

plaats- en vormtoleranties is als tekst aanwezig. 

Binnen IGES wordt geometrie redelijk goed overgezet. Ook de 

maatvoering levert geen grote problemen op. De attributen echter 
verliezen hun betekenis en worden niet interpreteerbare tekst. 

Bij de conversie van IGES naar M/B/S gaat de associativiteit van 
de maatvoering verloren. Dit wil zeggen dat bij het veranderen 

van een dimensie de maataanduiding niet meer mee verandert, hetgeen 

in het oorspronkelijke CAD-systeem wel het geval was. Alle infonnatie 

die niet door BADGE herkent wordt, wordt genegeerd en weggegooid. 
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gepresenteerde tekening informatie 

D - goed 
0 - redelijk 
6 - slecht 

1. CAD-systeem 1. digitaal 

2. tekening 

2. tekening 1. tekening 
2. bandje 
3. tekst 

3. herh. produkt 1. foto 

2. video 
3. bandje 
4. tekst 
5. flowchart 

1. 30 model 
2. bandje 
3. visueel perman. 

1. 30-afbeelding 
2. ISOmetrisch 
3. 20-afbeelding 
4. tekst 

4. visueel tijdelijk 
1. 30-afbeelding 
2. ISOmetrisch 
3. 20-afbeelding 
4. tekst 

5. digitaal 

1. tekening 

1. tekening 
1. bandje 
1. tekst 

1. foto 
2. beeldscherm 
1. video 
1. bandje 
1. tekst 
1. flowchart 

66066666666066 
00600666606600 

00066660600D06 
000666L0600D06 
OOOD0660600006 
006006666D6600 

000666L0600006 
00066LLOLOOD06 
OOOD06LOL00006 
DDL006666D66DD 
00006666606:.QOD 

OOQDDODDDDDQDD 

DOQOODOODDDQOO 
OOL006666Q66QO 
006QQ6666D6LOO 
Q60666666QLLOO 
QL0666666QLLOO 
Q6D666666QDLOO 
OOLOQ6666Q66QO 
DDLQ06666DLLOO 
DDLOQ6666D66DD 

c.a.----·-

Figuur 3.3: Gepresenteerde tekening-informatie. 
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BRUIKBAARHEID AL TER~~ATIEVEN 

• •• 

l l li1:1 lii:l li:l:l l l l l l l l I 
• • • • • • • • • • • • • • • • • rn • • • • • • • ., • •I• . ,. •I • •I• •I• •1 

1•1•1•1 l•l•!•I 1•1•1•1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •I• • • • • • • •I• •1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

fj.l.1.1.1.1.1.1.1.1.1:1:1.1.1 1 1 1.1.1.1 ' 

OFFERTE MAKEN (PRIJS + LEVERTIJD) 
ORDERON1VANGST ( + ACCEPTATIE) 
ORDERVOORBEREIDING 

- GROF PLANNEN 
- SPLITSEN 
- TOEWIJZEN / UITBESTEDEN 

Î 
WERKVOORBEREIDING 

- MATERIAAL UIITREKKEN 
- BEPALEN BEWERKINGSVOLGORDE 

" - BEPALEN BEWERKINGSTIJDEN 
< - SPECIAAL GEREEDSCHAP 

t -AANWIJZINGEN PER BEWERKING 
- SPECIALE HANDELINGEN 

(VERPAKKING E.D.) 
MAP OPZETTEN / PLANNEN 
PRODUKTIE 

- MAP UITGEVEN 
- OPSPANNING BEPALEN 
- KEUZE GEREEDSCHAP 
- SPEEDS / FEEDS 
- GEREEOSCHAPBMN 

EXTERNE BEWERKINGEN 
- WARMTEBEHANDELING 
- OPPERVLAKTEBEHANDELING 
- VERBINDINGSTECHNIEKEN 

MONTAGE 
AFLEVEREN 

CONTROLE (TUSSEN-, EIND-) 
(MATERIAL HANDLING) 

Figuur 3. 4: Bruikbaarheid van de alternatieve presentatievonnen. 
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BADGE kan ook de views van het 3D-model niet interpreteren. De NC
programmeur zal zelf vanuit het 3D-model aanzichten moeten creêren. 
De view-afhankelijk ingevoerde tekening informatie is verdwenen. 

Samengevat kan worden gezegd dat in M/B/S in de verschillende 
aanzichten tekening-informatie weergegeven kan worden. Deze 
informatie is echter door tekortkomingen in IGES of BADGE niet 
rechtstreeks van het CAD-model af te leiden en zal met de hand moeten 

worden toegevoegd. Figuur 3. 3 laat zien welke informatie-elementen 
per alternatief gepresenteerd kunnen worden. 

Kijkend naar deze figuur valt op dat de presentatie door middel 
van een tekening veruit de beste is. Dit is niet verwonderlijk, 
daar alle informatie-elementen in de loop van de tijd zijn aangepast 

aan dit medium. Verder valt op dat de vorm- en plaatstoleranties 
door alle methodes slecht worden gepresenteerd. Dit komt door de 
aard van deze informatie. Men stelt immers eisen aan ruimtelijke 

figuren ten opzichte van een andere figuur. Hetzelfde valt in iets 

mindere mate te zeggen van de ruwheidsinf ormatie welke betrekking 

heeft op een enkel vlak in de ruimte. 

3.3 Bruikbaarheid van de alternatieven 

Een vergelijking van figuren 3.1en3.3 laat zien welke presentatie

vormen geschikt zijn om bepaalde taken te vervullen (zie figuur 

3.4). Uitgangspunt hierbij was dat maximaal één van de benodigde 
tekening-elementen "slecht" gepresenteerd mag worden. 

De traditionele tekening voldoet (vanzelfsprekend) voor alle 
gebruiksplaatsen. Voor de meeste gebruiksplaatsen is het aantal 

alternatieve presentatievormen schaars. De 2D-afbeelding voldoet 
redelijk; aan de andere kant zijn er maar 9 gebruiksplaatsen die 
direct geautomatiseerd zouden kunnen worden. Voor de 6 taken die 
verricht worden door de NC-programmeur, zijn geen alternatieven 
beschikbaar. 

De problemen blijken bij de meeste gebruiksplaatsen te ontstaan 
door het slecht presenteren van de maat-, plaats- en vormtoleranties 
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en de ruwheden. Indien deze elementen in het CAD-model kunnen worden 
gepresenteerd, is het mogelijk een aantal taken geheel of gedeel

telijk te automatiseren. In hoeverre deze taken zonder tussenkomst 
van een werkvoorbereider worden uitgevoerd is niet te zeggen maar 
de taken van de werkvoorbereider zullen in ieder geval verlicht 
worden. Enkele routinematige handelingen worden hem uit handen 
genomen, waardoor hij meer tijd heeft voor de uitzonderingen. In 
de volgende hoofdstuk-ken wordt nader in gegaan op de presentatie 
van en de omgang met maat-, plaats- en vormtoleranties in het traj eet 

van ontwerp tot produktie. 
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Hoofdstuk 4 Toleranties 

Een ontwerp is in eerste instantie een produkt dat exact aan de 
maatvoering voldoet. Omdat in de maakomgeving een produkt nooit 
exact gemaakt kan worden, dient de ontwerper aan te geven binnen 
welke algemene grensmaten een produkt mag liggen. Om aan te geven 
dat een bepaalde maat nauwkeuriger gerealiseerd moet worden, kan 

hij deze een kleinere maattolerantie geven. Tevens beschikt hij 

over de mogelijkheid om aan te geven dat bepaalde plaats- of 
vormeisen aan zwaardere toleranties moeten voldoen door vorm- en 
plaatstoleranties op een tekening te vermelden. 

In de produkten die met behulp van CAD geconstrueerd worden, zijn 

alle maten exact. De CAD- en CAM-systemen kunnen (tot dusverre) 

slecht omgaan met de informatie van maat-, plaats-en vormtoleranties. 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de omgang met toleranties zoals 
die volgens de normen zou moeten zijn. Tevens wordt bekeken hoe 
er met toleranties wordt omgegaan in de grondvormen. 

4.1 Maattoleranties 

Alle huidige normen betreffende maattoleranties zijn gebaseerd op 
het principe van Taylor voor de uitvoering en het gebruik van 
kalibers. Volgens deze regel van Taylor zijn de grensmaten bedoeld 
om zowel de vorm als de afmeting van een element te beheersen. Deze 
betekenis wordt het envelopsysteem genoemd. 

De maximum-materiaal-grensmaat is de envelop van de geometrisch 

zuivere vorm van de betreffende oppervlakken. Als een individueel 
element overal haar maximum-materiaal-grensmaat heeft, moet het 
perfect van vorm zijn. Indien het element niet haar maximum

materiaal-grensmaat heeft, zijn vormfouten toegestaan op voorwaarde 
dat: * geen enkel gedeelte van de oppervlakken de maximum-materiaal-

envelop doorkruist, 
* de lokale maat de minimum-materiaal-grens nergens overschrijdt. 

Wanneer deze vormfouten onacceptabel zijn, kunnen door het vermelden 

van vormtoleranties deze worden beperkt. 
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Het maximum-materiaal-principe heeft betrekking op het samenspel 

van maten bij de montage. De maximum-materiaal-toestand geeft voor 
samenpassende onderdelen de minimale speling aan. Grotere speling 

is er wanneer één van beide onderdelen niet de maximum-materiaal
toestand bezit. De vorm- en plaatstoleranties kunnen dan groter 
zijn mits zij niet de minimum-materiaal-toestand overschrijden. 
De maximum-materiaal-toestand wordt op tekening aangeduid door het 

symbool~bij de betreffende maat te vermelden. 

Steeds meer produkten worden echter niet meer nagemeten met behulp 
van kalibers. Andere meetprincipes en de beperkingen van het 
envelopsysteem, hebben een ander systeem van maattolereren doen 
ontstaan: het onafhankelijkheidssysteem, ook wel "Local Size System" 
genoemd. 

Wanneer een element is gedefinieerd volgens dit onafhankelijkheidssys
teem, bepalen de grensmaten alleen de lokale maten (tweepunts
meting) van een element en niet haar vormafwijkingen. Indien men 

toch eisen wil stellen aan de vormafwijking van het produkt, kan 
men deze vermelden door gebruik te maken van individuele vormtoleran

ties. 

In bijlage 6 worden het envelop- en het onafhankelijkheidssysteem 
met enige figuren verduidelijkt. Tevens is opgenomen een vergelijking 
van beide maattolerantiesystemen [Jenniskens,1982,1]. 

4.2 Vorm- en plaatstoleranties 

vaak wordt om een bepaalde vorm- of plaatsnauwkeurigheid te garanderen 

de maatnauwkeurigheid ten onrechte verhoogd. Dit gebeurt met de 

regel van Taylor in het achterhoofd. Om echter tot de meest 

economische fabricagemethode te komen zal in een dergelijk geval 

de toevoeging van een vorm- of plaatstolerantie de voorkeur te 
verdienen. 

Andere redenen voor het gebruik van vorm- of plaatstolerantie zijn: 
* het toevoegen van eisen welke niet door maattoleranties gedekt 

worden (bv. haaksheidtolerantie), 
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* het toevoegen van eisen wanneer door de gestelde maateisen te 
hoge of te lage eisen aan de vormzuiverheid zouden worden gesteld 
(bv. evenwijdigheid of cilindriciteit), 

* het vervangen van lange en dubbelzinnige teksten door internationaal 
genormaliseerde symbolen, 

* het vervangen van maattoleranties welke onvoldoende zijn 
gedefinieerd (bv. bij een stapmaat), 

* het maximaal kunnen goedkeuren van bruikbare produkten middels 
het maximum-materiaal-principe. 

Een kort overzicht van de gebruikte toleranties is te vinden in 

bijlage 7. Voor de exacte definities wordt verwezen naar de normen 
NEN 3310 en Philips UN-D-602. 

4.3 Tolerantiegebruik in de grondvormen 

Via de parameters van de grondvormen heeft de ontwerper de 

mogelijkheid om tolerantie-eisen met betrekking tot de maatvoering 
op te geven. Tevens heeft hij een parameter voor de plaatsnauwkeu
righeid tot zijn beschikking. 

Zonder dit uitdrukkelijk te vermelden, werkt men in deze definities 

met het envelopsysteem. Een afzonderlijke eis qua vorm of plaats 
is (met uitzondering van de plaatsnauwkeurigheid) niet op te geven. 
Een dergelijke eis dient vertaald te worden naar een nauwkeurigere 

maattolerantie. 

Aangezien in een latere fase de waarden van de parameters omgewerkt 

worden tot een kwaliteitsklasse en van daaruit de bewerkingsaf loop 
berekend wordt (zie bijlage 3), is het geen slecht uitgangspunt 

om niet alle mogelijke vorm- en plaatstoleranties te kunnen invoeren. 

Eisen met betrekking tot maat, plaats, vorm of ruwheid kunnen immers 

leiden tot dezelfde kwaliteitsklasse en dus tot dezelfde bewerkingsaf

loop. 

Alle voorkomende plaats- en vormtoleranties kunnen met de gegeven 

parameters en het envelopsysteem direct of indirect beschreven worden. 
Problemen zijn er bij eisen met betrekking tot de symmetrie van 
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bepaalde vormen en bij SINKl bij eisen met betrekking tot de 
coaxialiteit (zie figuur B7.l, bijlage 7). 

Onder de plaatszuiverheidstolerantie in de grondvormdefini ties wordt 

verstaan dat het middelpunt van een grondvorm moet liggen in de 
tolerantiezone bepaald door middellijn "t" van een cirkel waarvan 

het middelpunt ligt op de voorgeschreven plaats van het beschouwde 

punt. Het bepalen van de voorgeschreven plaats van het middelpunt 

is bij de grondvormen geen probleem. Bij het controleren of het 
uiteindelijke middelpunt van de grondvorm in de tolerantiezone ligt, 

leveren de rotatiesymmetrische grondvormen een eenduidig middelpunt. 
Echter bij de freesgrondvormen is de ligging van dit punt niet 

vastgelegd. Voorgesteld wordt om hiervoor het zwaartepunt van het 
negatief volume te nemen. Van alle lijnen zijn de afzonderlijke 
zwaartepunten te bepalen, wat resulteert in een middelpunt voor 
de grondvorm. Verscheidene software-pakketten voor coördinatenmeet
machines zijn uitgerust met de mogelijkheid om op deze wijze het 
middelpunt van een vorm te bepalen. 
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Hoofdstuk 5 Het proefprodukt 

Om meer in detail te kunnen bestuderen hoe er gewerkt wordt en gewerkt 

zou kunnen worden met maat-, plaats- en vormtoleranties, wordt er 

een produkt ontworpen dat via de gerealiseerde CAD/CAM-koppeling 

gemaakt zal gaan worden. Tevens zal met behulp van VALISYS en het 

30-draadmodel een meetprotocol worden gegenereerd waarmee het 

proefprodukt wordt nagemeten. 

5.1 Het ontwerp 

Het proefprodukt dient aan een aantal eisen te voldoen om de 

doelstellingen van dit project tot uitvoer te kunnen brengen. 

Vanzelfsprekend zal er speciale aandacht moeten zijn voor de 

maat-, plaats- en vormtoleranties, maar ook aan de geometrie zullen 

eisen worden gesteld. 

De belangrijkste eisen aan het produkt zijn: 

* het produkt dient opgebouwd te zijn uit eenvoudige geometrische 

elementen, 

* er dient in beperkte mate geometrie in het produkt te zitten die 

het 30 maakt in plaats van 2~D, 

* er dienen grondvormen in te zitten: rotatie-symmetrische zowel 

als freesgrondvormen, 

* er worden twee vormtoleranties verlangd: één die de vorm van een 

afzonderlijk element beschrijft en één die een eis stelt aan de 

ligging van verbonden elementen, 

* er moet een plaatstolerantie in het produkt zitten, 

* er dient een speciale ruwheidseis gedefinieerd te worden, 

Verder beperkingen aan het ontwerp zijn er doordat bij voorkeur 

het gebruikte materiaal uit het assortiment van het Magazijn 4500 

moet komen, de grondvormparameters aan grenzen gebonden zijn, het 

produkt niet te groot mag zijn en het in één (maximaal twee) 

opspanningen te maken moet zijn. 

Er wordt gekozen voor het relatief eenvoudig te verspanen materiaal: 

aluminium T633 (AlSilMgMn 100HV UN-T633). 
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5.2 Unigraphics II 

Op de CAD/CAM-afdeling van de Gereedschapmakerij wordt het ontwerp 
ingevoerd in Unigraphics II en wordt -in korte tijd- opgebouwd als 
wireframe. Het creëren van de benodigde aanzichten (views) om te 
kunnen detailleren gaat ook zeer snel, maar het detailleren zelf 

gaat moeizaam. Gedeeltelijk is dit te wijten aan een gebrek aan 
ervaring met de mogelijkheden van Unigraphics op dit gebied. Toch 

heeft ook een ervaren tekenaar hier zeker net zoveel tijd voor nodig 
als voor het modelleren. Bij dit proefprodukt is 2 uur besteed aan 

het modelleren en 3 uur aan het detailleren. De tekening van het 

proefprodukt is bijlage 8. 

In hoofdstuk 2 is al beschreven dat de Gereedschapmakerij een andere 

grondvormset hanteert. De gekozen grondvormen uit de fabrieken M 

en Acht kunnen maar ten dele als grondvorm worden ingevoerd: de 
rotatiesymmetrische wel, de frees-grondvormen echter niet. Zij 
worden opgebouwd uit elementaire geometrische elementen. 

Het aangeven van de maat-, plaats- en vormtoleranties gaat bij 

Unigraphics via het menu. Elke variant van de maataanduiding is 

hiermee te definiëren. Bij het aangeven van de vorm- en plaatstoleran
ties kunnen enige zaken niet volgens de normen weergegeven worden. 
Zo is bijvoorbeeld de aanduiding van referentievlak A in de tekening 

niet geheel correct. 

Het detailleren van de grondvormen geeft geen enkel probleem. De 
rondheidseis op de buitendiameter van SINKl wordt echter vervangen 

in de parameters door een maattolerantie. Dit is mogelijk daar er 
gewerkt wordt met het envelopsysteem. Voor de duidelijkheid wordt 

de rondheidseis nog wel als tekst toegevoegd op de tekening. 

Hoewel in de verschillende views nu de maten alsmede de maat

plaats- en vormtoleranties en de ruwheden getekend zijn, kan het 
systeem hier toch weinig mee doen. Op de maatlijnen en maten na, 
is deze informatie uit de detailleerfase niet interpreteerbaar voor 

een ander CAD-systeem. 
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5.3 !GES-conversie 

Het geometrische model wordt met behulp van de neutrale IGES
standaard naar het MAVIS/BADGE/SMASH-systeem geconverteerd. Voor 

de conversie wordt de IGES-preprocessor van de Gereedschapmakerij 
gebruikt. De grondvorminformatie uit het CAD-model wordt bij de 

!GES-conversie automatisch uit het produkt-file gefilterd en via 
de bypass overgestuurd (zie bijlage 3). 

Het oversturen van het produktf ile gaat nog niet zonder problemen 
(zie [Lodewijks,1990] en [Staassen,1990]). Deze problemen zijn 

onder andere te wijten aan het feit dat M/B/S 2~D is en dat de IGES

standaard nog onvolkomenheden heeft. Alle informatie die door BADGE 

niet herkend wordt, wordt geweigerd en verschijnt niet op het 

beeldscherm. Aangezien deze koppelingsproblemen niet tot het 
onderzoeksgebied behoren, wordt besloten om alleen het 3D-draadmodel 
over te sturen. De overige informatie die view-dependent is toegevoegd 
zal in M/B/S, waar nodig, met de hand moeten worden toegevoegd. 

Het 3D-draadmodel wordt zonder grote problemen overgezet. Er is 
slechts één geometrisch element verdwenen doordat in deze IGES
overgang de ellips niet is gedefinieerd. Verder is er in een 
zijvlak een niet eerder gedefinieerde lijn ontstaan en is het 
ruwheidsteken in de CAV5 overgekomen. Met enkele simpele handelingen 
zijn echter deze foutjes te herstellen. De grondvorminformatie is 

zonder problemen door de bypass gekomen. 

5.4 MAVIS/BADGE/SMASH 

De meeste aandacht (en naar later bleek ook de meeste tijd) wordt 

besteed aan het verwerken van de produktgegevens tot een NC-pad. 

Voordat we gereedschapsbanen kunnen definiêren, dienen we het 

produktfile vanuit de postprocessor in te lezen in M/B/S. 

5.4.1 Creatie van aanzichten voor M/B/S 

Tijdens het inlezen moet het 3D-draadmodel in de 2~D-ruimte omgezet 
worden. Hiervoor staan twee mogelijkheden ter beschikking: "Folding" 
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en "2D-Drawing". Met Folding kan van het 3D-model in ieder wille
keurige richting een aanzicht gegeven worden door het aanwijzen 
van twee lijnen in het gewenste vlak. Tevens is de gewenste 

bandbreedte aan te geven. Hierdoor worden alle entiteiten binnen 
de bandbreedte geselecteerd en in het aanzicht getoond. 

Wanneer wordt gekozen voor 2D-Drawing, verschijnt er geen 3D aanzicht 

van het model. Men kan slechts aanzichten kiezen in de hoofdrichtingen 
van het produkt en het is niet mogelijk om een bandbreedte te 

definiëren. De aanzichten van dit proefprodukt worden gecreëerd 
met behulp van Folding. Hierbij is rekening gehouden met de gekozen 

opspanning (zie figuur 5.1). 

' 
·- - - - - - - - - - - - - - - - - - J 

Figuur 5 .1: Opspanning van het proefprodukt in een universele 
spanklem. 

Het bypass-file met de grondvorminformatie wordt gesplitst per 
aanzicht en per z-niveau. De grondvormen worden gepositioneerd in 
de verschillende aanzichten. De gehele conversie is nu voltooid 

en het produktfile kan door M/B/S verwerkt worden. 

5.4.2 Creatie NC-paden 

zoals in de meeste NC-systemen, dient men in M/B/S de geometrische 
elementen aan te geven waarlangs met een eventuele compensatie 

het gereedschap wordt gestuurd. Bij iedere gereedschapsbaan wordt 
een begindiepte gedefinieerd en het gebruikte gereedschap aangegeven. 

Dit gereedschap wordt gecontroleerd op vereiste lengte en diameter. 

De volgorde waarin de verschillende paden (inclusief grondvormgeome

trie) worden afgelopen, wordt aangegeven met de commando's "Begprg" 
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en "Execut". Aan de hand van de prioriteit die aan een Begprg hangt 
wordt de bewerkingsvolgorde bepaald. Onder iedere Begprg volgt 

minstens één Execut. De paden die tussen twee van deze commando's 
gedefinieerd zijn, kunnen door SMASH geoptimaliseerd worden. De 
NC-programmeur moet zelf tot op zekere hoogte bijsturen in welke 

volgorde de gecreêerde banen doorlopen worden. 

Er wordt bijna 11 uur besteed aan het definiêren van de NC-paden. 
Het produkt blijkt te dik om van een zijde verspaand te worden. 
Verder is er bij Folding een te ruime bandbreedte opgegeven, wat 
nu nadelig werkt, en kost het schuine vlak enige hoofdbrekens. 

De omgang met de toleranties levert geen problemen op. De 
asymmetrische maattoleranties moeten met de hand gecorrigeerd 

worden om de freesbaan in het midden van het tolerantieveld te 

krijgen. Om de toleranties op de vorm te realiseren worden de 
desbetreffende vormen in één op spanning gemaakt en nauwkeurig 

nagefreesd. 

Na het def iniêren van de geometrie en de gereedschappen wordt met 
behulp van de Dialoog SMASH aangesproken. Er kan nu een simulatie 
van de banen worden uitgevoerd. Beha! ve de banen wordt het 
uitgangsmateriaal en het gereedschap (in de juiste afmetingen) 
getoond. De volgorde van de banen, eventueel botsingsgevaar en 
onjuiste banen zijn nu te bekijken (zie bijlage 9). 

5.5 Deckel 30 

Er ziJn een aantal redenen waarom is gekozen voor de Deckel 30 om 
het proefprodukt op te maken. Allereerst is de Deckel 30 één van 

de machines waarvoor met behulp van M/B/S een NC-programma geschreven 
kan worden. Ten tweede zorgt de 4e as ervoor dat het gehele produkt 
in één opspanning gefreesd kan worden. Voor één scherpe hoek en 
voor het nafrezen van het lossingsvlak zijn andere opspanningen 

nodig. 

In de 4 uur die er nodig zijn om het produkt te maken blijken er, 
ondanks de uitvoerige simulatie, nog enige fouten in het NC-
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programma te zitten. De meeste fouten zijn gemaakt bij het definiêren 

van de uitgangsgegevens: de nulpunten in de drie standen van het 
draaiblok, de Z-niveaus en de oorspronkelijke afmetingen van het 

blok. Verder blijkt er twee keer een verkeerd gereedschap geselecteerd 
te zijn. Hoewel het gereedschap zelf lang genoeg was, kwam de houder 
in aanraking met de spanklem. Hier was bij het programmeren geen 

rekening mee gehouden. Deze fouten zijn te wijten aan onervarenheid 
in het programmeren voor de Deckel 30. 

5.6 VALISYS 

VALISYS is een programma dat kwaliteit integreert in het ontwerp 

en het produktieproces. VALISYS verifieert of de gemaakte produkten 

voldoen aan de door de ontwerper gestelde eisen. 

VALISYS controleert de in het CAD-model gedefinieerde maten en 
toleranties op eventuele fouten in vergelijking tot de normen. Ten 
tweede voert VALISYS metingen uit op een coördinaten-meetmachine 
(CMM) en verzamelt de informatie die nodig is om het produkt te 
controleren. Dit laatste gebeurt door het maken van meetpaden op 
het produkt in dialoog met de gebruiker. 

De resultaten van deze metingen worden getoetst aan zogenaamde 
Softgauges. De gebruiker geeft in het CAD-model aan ten opzichte 
van welke datums bepaalde vormen getolereerd zijn, alsmede de soort 

tolerantie en de waarde. VALISYS berekent hiermee een Softgauge 
waarbinnen het gerealiseerde produkt dient te liggen. 

Door softwarematige problemen zijn er geen metingen verricht aan 

het proefprodukt. Een demonstratie aan een ander produkt heeft echter 
voldoende duidelijkheid verschaft over de omgang van VALISYS met 

maat-, plaats- en vormtoleranties. 

5.7 Conclusies 

Het ontwerpen van een produkt en het vervolgens realiseren, gebruik 

makend van de CAD/CAM-koppeling, heeft meer tijd gekost dan in eerste 

instantie werd gedacht. Gedeeltelijk is dit te wijten aan het feit 
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dat er niet ontworpen werd door een ervaren ontwerper en niet NC

geprogrammeerd door een ervaren werkvoorbereider. 

Vooral het creêren van de NC-paden kostte veel tijd. Het definiêren 

van de juiste banen in de verschillende Z-niveaus was niet erg 

gebruikersvriendelijk. Ook werd veel tijd besteed aan het ruw 

voorbewerken van het produkt: het weg frezen van grote delen materiaal 

en het vlakfrezen van boven- en onderkant. Het werken met z-niveaus 

in M/B/S zou overzichtelijker gemaakt kunnen worden. Tevens zou 

een grondvorm voor het weg- en vlakf rezen van grotere brokken 

materiaal nuttig zijn bij dergelijke produkten. 

De in het ontwerp aangegeven toleranties worden in Unigraphics goed 

weergegeven. De rondheidseis in de grondvorm wordt echter omgezet 

in een maattolerantie. In VALISYS krijgen de vorm- en plaatstoleran

ties geometrische betekenis door tegelijk de geometrische elementen 

aan te wijzen waar deze betrekking op hebben. 

De toleranties worden niet door !GES gestuurd. Asymmetrische 

toleranties worden in BADGE aangepast. De overige toleranties hebben 

in het draadmodel geen invloed, maar worden gebruikt om de opspanning 

te bepalen en om nauwkeuriger te verspanen. 
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Hoofdstuk 6 Ontwikkelingen in CAD/CAM 

In dit hoofdstuk worden enkele ontwikkelingen op het gebied van 
CAD/CAM geschetst. Allereerst is er aandacht voor de manier waarop 
in CAD met toleranties zou kunnen worden omgegaan. Door in het CAD

systeem de technische informatie aan het produktmodel te koppelen 
is dit beter bruikbaar in de CAM-fase. Vervolgens is er kort aandacht 
voor de manier waarop enkele deelfuncties uit het maaktraject worden 

geautomatiseerd. We kijken hierbij speciaal naar de omgang met 

toleranties. Tot slot zal de rol van deze ontwikkelingen voor de 
Machinefabrieken geschetst worden. Er zal een voorstel gedaan worden 

voor de daar gewenste CAD/CAM-koppeling. 

6.1 Toleranties in een CAD-model 

Door de normen, waarin wordt beschreven hoe toleranties weergegeven 
worden, aan te passen aan de eisen die een CAD-systeem stelt, zou 
het mogelijk moeten zijn om de tolerantie-informatie aan het CAD

model te koppelen. Eén van de ontwikkelingen vanuit deze invalshoek 
is het "Vectorial Tolerancing" [Wirtz, 1989]. Een produkt wordt volgens 
dit concept vastgelegd door een samenspel van richting- en 
plaatsvectoren en scalars. De toleranties op het produkt zijn dan 
te schrijven als een combinatie van hoektoleranties voor de vectoren 
en plus- en mintoleranties voor de scalars. Op deze manier zijn 
zowel het produkt als de toleranties eenduidig vastgelegd in de 
CAD-database. Invoering van dit concept zou grote veranderingen 

te weeg brengen voor de bestaande CAD-systemen en voor de normen 
voor maat-, plaats- en vormtoleranties. 

z 

Figuur 6. l: Aanduiding van een produkt met toleranties volgens 
Vectorial Tolerancing. 
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Een tweede manier om toleranties in het CAD-model te verwerken is 

door gebruik te maken van standaardvormen. De CAM-I-organisatie 

heeft een sterk hiërarchisch concept ontwikkeld voor features waarmee 

ieder produkt zou kunnen worden opgebouwd [Butterfield e.a. , 1986] . 

Aan deze features zijn, net als bij de al eerder besproken 

grondvormen, parameters te koppelen die interpreteerbaar zijn door 

systemen die van dit CAD-model gebruik moeten maken. CAM-I gaat 

bij de definitie van deze features uit van de process planning. 

Het CAM-I-concept vereist een verandering van de huidige CAD

systemen. Het beschrijven van de maaktechnologie achter al deze 

features zal veel tijd en geld kosten. CAM-I studeert nog op de 

manier waarop de relaties tussen de verschillende features moeten 

worden aangegeven en de nauwkeurigheid die daarmee verbonden is. 

Voordeel van dit concept is dat de ontwerper rechtstreeks in features 

kan ontwerpen en dat er verder op dat zelfde (hogere) niveau 

gecommuniceerd kan worden. Er is geen vertaalslag nodig naar 

lijnen, cirkels en dergelijke. 

Een derde aanpak is het Computer Aided Functional Tolerancing 

[Charles, Clement e.a., 1989). In de detailleerfase van het ontwerpen 
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worden volgens dit concept de maten, die bij een assemblage een 
rol spelen, automatisch getolereerd. Men kijkt hierbij voornamelijk 
naar het assembleren. De functionele maat uit de samenstelling wordt 
verdeeld in maten en toleranties van de losse onderdelen. Uitgangspunt 
bij het Functional Tolerancing is dat de contactvlakken tussen de 
onderdelen, delen zijn van oneindige cilindrische vlakken: Technolo

gically and Topologically Related Surf aces ( TTRS). Uit de combinatie 
van de TTRS-en volgt een bepaalde soort tolerantie. 

Het is niet duidelijk of deze toleranties bij het verder gebruik 
van het CAD-model interpreteerbaar zijn. Als iedere keer dat er 
gebruik gemaakt moet worden van toleranties, dit hele procédé 
doorlopen moet worden, is het nut niet erg groot. 

6.2 Automatiseren van deelfuncties 

Het reeds eerder beschreven VALISYS is een goed voorbeeld van het 
automatiseren van één functie uit het gehele maaktraj eet. Met gebruik 

van het 3D-CAD-model en het opnieuw invoeren van de toleranties, 

worden er meetpaden gegenereerd. Met de gegevens uit de meting 
kan na vergelijking met het CAD-model een uitspraak worden gedaan 

over de kwaliteit van het produkt. 

Een tweede systeem is het in Twente ontwikkelde FIXES [Boerma, Kals, 
1988]. FIXES is één van de modulen van het CAPP-systeem PART, dat 
men in Twente ontwikkelt. FIXES is ontworpen om de opspanning te 
bepalen en het opspangereedschap te selecteren. De invoer van FIXES 
bestaat uit features en de relatie tussen deze features. In PART 
wordt een CAD-model ontleed in features, waarmee de verschillende 
modules kunnen gaan rekenen. 
De ontwikkelingen in Twente tonen aan hoe moeilijk het is de taken 
van de werkvoorbereiding in vaste algoritmen vast te leggen en te 
automatiseren. Het herkennen van features uit een model kost veel 
rekentijd. 

6.3 Ontwikkelingen in de Machinefabrieken 

De ontwikkelingen in de Machinefabrieken zijn gericht op het feature

concept. De benadering is echter verschillend van die van CAM-I. 
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De Machinefabrieken willen een aantal grondvonnen eerst in het SMASH

systeem implementeren. In tweede instantie wordt gekeken naar de 
verdere uitbreiding van dit concept naar meer grondvonnen. Het kunnen 
werken met een aantal grondvormen heeft voorrang boven het invoeren 
van een theoretisch perfecte en complete set grondvonnen. 

De overige ontwikkelingen worden door de Machinefabrieken nauwgezet 
gevolgd, maar er wordt op deze gebieden geen eigen onderzoek 

gedaan. Door de afhankelijkheid in de huidige configuratie van IGES, 
is men niet gelnteresseerd in systeem-afhankel.ijke oplossingen voor 
de hantering van tolerantie-informatie, maar kijkt men liever naar 
manieren om deze begrijpelijk te kunnen omzetten. Hiervoor zijn 

aanpassingen nodig aan zowel de IGES-standaard als aan de CAD 

systemen, waaronder natuurlijk ook BADGE. 

6.4 Voorstel technische informatiestromen 

De meest complexe en meest moeilijk te automatiseren functies zijn 
te vinden in de werkvoorbereiding. Als men de technische informatie
stromen bekijkt, blijken hier ook de knelpunten te zitten. Zodra 

de rol van de werkvoorbereider meer invloed gaat krijgen, is het 
koppelen van CAD met CAM niet meer zo eenvoudig. Zoals hiervoor 

is beschreven, dienen de CAD-systemen fundamenteel anders opgebouwd 

te worden om de voor de werkvoorbereiding benodigde inf onnatie te 
kunnen bevatten. Standaarden als IGES dienen hieraan aangepast te 

worden. Totdat het zover is, voldoet de nu volgende werkwijze. 

Wezenlijk in het realiseren van een CAD/CAM-koppeling zijn de 

geïntroduceerde grondvormen. Men dient de ontwerper te stimuleren 

om te werken met de door de Machinefabrieken gedefinieerde 
grondvormen. Op deze manier is via de parameters van de grondvormen 
inf onnatie voor de fabricage betreffende toleranties en ruwheden 
te gebruiken in CAPP en CAM. Een ontwerper dient verder zo veel 
mogelijk symmetrisch te tolereren en de tolerantievelden te kiezen 
uit enkele standaardvelden. 

Het overzetten van het geometrische model geschiedt op basis van 
IGES. De grondvonn-infonnatie loopt parallel hieraan door de bypass. 
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Tot dusverre maakt de ontwerper naast het !GES-file ook een volledig 

gedetailleerde werktekening. Echter het CAD-model bevat veel van 

de informatie die op de werktekening voorkomt. Voorgesteld wordt 
daarom om op een andere manier te detailleren, namelijk volgens 
het zogenaamde CAM-formaat. 

In dit CAM-formaat worden afspraken gemaakt over de nieuwe, korte 
wijze van detailleren. Op deze tekening hoeven nu niet meer alle 

maten te staan. Ook de grondvormen kunnen hierin ontbreken. Deze 

detailtekening dient wel te bevatten: 

* ruwheden, 
* maattoleranties die afwijken van de algemene tolerantie, 
* plaats- en vormtoleranties (alleen de eisen die scherper zijn 

dan met het envelopsysteem wordt opgegeven), 
* opmerkingen over verbindingstechnieken, oppervlaktebehandelingen 

en dergelijke. 
Een voorbeeld van een op een andere wijze gedetailleerd produkt 
is te zien in bijlage 10. Hier is de tekening van het proefprodukt 
uit hoofdstuk 5 weergegeven volgens dit CAM-formaat. 

De totale technische informatiestroom tussen ontwerper en 
Machinefabriek zou er dan als volgt moeten uitzien: 

a) het produktmodel zonder aanvullende informatie wordt via IGES 

overgezet, 
b) de grondvorm-informatie wordt via de bypass overgezet, 
c) alle overige informatie wordt via het CAM-formaat overgedragen 

naar de werkvoorbereiding. 

detoillering 

Unlgraphic• 1-------. 
CM:>-oysleem 

M/B/S 
llC-oyslMm 

Figuur 6. 3: Overzicht van de technische informatiestromen tussen 

CAD en CAM. 
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Het werken met het CAM-formaat is slechts mogelijk bij produkten 
die volledig NC gemaakt worden. Als problemen met betrekking tot 
het archiveren van CAD-modellen opgelost zijn en het CAD-model ook 

gebruikt wordt om het produkt na te meten (bijvoorbeeld met VALISYS), 
kan het CAD-model aangevuld met CAM-formaat in de gehele fabriek 
gebruikt worden. 

6.5 Voorstel maat-, plaats- en vormtoleranties 

De in theorie niet correcte hantering van het envelopsysteem in 

de definities van de grondvormen voldoet in de praktijk prima. 

Weliswaar worden de grondvormen in theorie nauwkeuriger gemaakt 

dan noodzakelijk is, maar dit zelfde mechanisme zat ook al verwerkt 
in de bepaling van de kwaliteitsklassen. Juiste hantering van alle 

parameters en het envelopsysteem, betekent een forse uitbreiding 

van de parameters en de te beschrijven technologie. 

Het met behulp van extra parameters def iniêren van toleranties 
als haaksheid en evenwijdigheid (externe toleranties) bij de 
freesgrondvormen is van meer belang in latere aanpassingen van de 
grondvormdefinities dan de hantering van het local size systeem 
in de grondvormen zelf, waarbij rondheid en rechtheid apart zouden 
kunnen worden ingevoerd. Hiervoor zal het echter eerst mogelijk 
moeten zijn de relaties tussen de grondvormen onderling vast te 
leggen. 

In plaats van het uitbreiden van het aantal parameters in de 
grondvormen is er ook een andere benadering mogelijk. Uitgangspunt 
hierbij is het werken met kwaliteitsklassen. Daar een aantal eisen 
toch worden samengevat tot een kwaliteitsklasse, zou men de ontwerper 
ook kunnen leren denken in deze klassen. Hij dient aan te geven 

in welke klasse de vlakken en vormen van zijn produkt vallen. Het 

overdragen van deze ene parameter is eenvoudiger dan het overzetten 

van ruwheid, maat-, plaats- en vormtolerantie. Aan de kwaliteitsklasse 
wordt dan in de fabricage een bepaalde bewerkingsaf loop gekoppeld. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

* Voorlopig is het werken zonder tekening in een fabriek onmogelijk. 
Het CAD-model bevat niet alle informatie die nodig is om het produkt 

te kunnen fabriceren. We zijn nog ver af van de in de titel van 
dit verslag genoemde tekeningloze fabriek. 

* In de Machinefabrieken speelt de werkvoorbereiding een dermate 
belangrijke rol dat het juister is te spreken van CAD/CAPP/CAM 
dan van CAD/CAM. Verdere ontwikkelingen dienen gestuurd te worden 

uit deze richting. De informatiestromen in de werkvoorbereiding 
zijn lastig te automatiseren en verdienen dus de meeste aandacht. 

* Met behulp van grondvormen is het mogelijk om gedeelten van de 
werkvoorbereiding automatisch te laten verlopen. Tevens is het 

met grondvormen mogelijk om informatie uit de maakomgeving in 
het ontwerp op te laten nemen. De grondvormen zijn daarom essentieel 
in de benadering van CAD/CAPP/CAM. Zonder de grondvormen is een 

koppeling niet betaalbaar. 

* Alle alternatieven voor overdracht van informatie die in plaats 
zouden moeten komen van de traditionele tekening, voldoen slechts 
gedeeltelijk. Geen enkele presentatievorm kan de tekeniag
informatie zo weergeven dat de tekening vervangen kan worden. 

Op het gebied van de maat-, plaats- en vormtoleranties en ruwheden 

is alleen de traditionele tekening bruikbaar. 

* In de grondvormdefini ties wordt stilzwijgend gebruik gemaakt van 

het envelopsysteem voor de interpretatie van maattoleranties. 
Hoewel dit theoretisch onjuist is en te nauwkeurige eindprodukten 

oplevert, blijkt het in de praktijk goed te werken. 

* Het middelpunt van de freesgrondvormen kan bepaald worden door 

het zwaartepunt te nemen van het negatieve volume. Verscheidene 

software-pakketten voor coördinaten meetmachines beschikken over 
de mogelijkheid om op deze manier het referentiepunt van de kamer 

te bepalen. 
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* Ondanks gebruik van grondvormen en aanzichten uit een CAD-model 
vergt het maken van NC-paden veel tijd. Het verder invoeren van 
grondvormen moet dit kunnen verkorten. Tevens zou het werken met 
Z-niveaus in M/B/S overzichtelijker moeten kunnen. 

* Het detailleren van een produkt in een CAD-systeem is voor een 
groot gedeelte het toevoegen van reeds in het model aanwezige 
informatie. Door goede afspraken te maken over een te hanteren 
CAM-formaat is de detailleerfase te verkorten. 

* Bij verdere uitbreiding van de parameterset van de grondvormen 
dient de mogelijkheid tot def iniêren van toleranties tussen bepaalde 
vormen (zoals haaksheid, evenwijdigheid en plaatsnauwkeurigheid) 

voorrang te krijgen boven het hanteren van het Local Size System. 

* Een reductie van het aantal parameters is te verkrijgen door de 
ontwerper te laten specificeren in welke kwaliteitsklasse een 

bepaalde vorm gemaakt dient te worden. Immers de parameters 
betreffende nauwkeurigheid van een grondvorm worden herleid tot 
een kwaliteitsgetal. Het gaat hierbij om de nauwkeurigheid van 

een bepaalde grondvorm, niet om relaties tussen grondvormen 
onderling. 
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Bijlage 1: Opdrachtsomschrijving 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 31-05-1990 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA 

Afstudeeropdracht Camiel Schijven 

Afstudeerhoogleraar prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf 

Begeleiders ir. J.M. Deurwaarder (Philips) 
ir. P.J.C. Mikkers 

Onderwerp 

Toelichting 

: Technische informatiestromen van 
een tekeningloos bedrijf. 

De informatie zoals die op een tekening voorkomt wordt op 
verschillende plaatsen, op verschillende manieren in een bedrijf 
gebruikt. In het CAD/CAM-tijdperk zal·men moeten leven zonder de 
traditionele werktuigbouwkundige tekening. De technische informatie 
die op de tekening voorkomt zal met behulp van een ander medium 
gepresenteerd moeten worden. Tevens zal de manier waarop bepaalde 
technische informatie op de tekening voorkomt moeten worden aangepast 
aan __ de eisen die dit andere medium stelt. 

Opdracht 

1. Analyseer waar de tekening-informatie in de Machinefabrieken 
gebruikt wordt. 

2. Analyseer per gebruiksplaats de alternatieve vormen waarin de 
informatie gepresenteerd mag worden. 

3. Ontwerp een produkt en volg het traj eet van ontwerp tot de aanmaak 
van het produkt in de huidige wijze van CAD/CAM-koppeling in 
de Machinefabrieken. 

4. Analyseer de problemen die hierbij optreden en let daarbij in 
het bijzonder op de weergave en verwerking van maat-, plaats
en vormtoleranties. 

5. M,aak een voorstel voor het gebruik van maat-, plaats- en vorm
toleranties in de voorgestelde CAD/CAM-koppeling binnen de 
Machinefabrieken. 

~vl h1, M,., hl ~ 
prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf Deurwaarder 

ir. P.J.c. Mikkers 

~ 
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Bijlage 2: Organogram Philips Machinefabrieken 

Philips Machinefabrieken 
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Begroting 1990, aantal medewerkers: 3354 

PHILIPS 
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Bijlage 3: Grondvormen 

In hoofdstuk 2 is het belang besproken dat de Machinefabrieken 
er aan hechten grondvormen in te voeren en te gebruiken. Een 
grondvorm is: "een verzameling geometrische en aanvullende informatie, 
die zo vaak voorkomt, dat het de moeite loont om hiervoor automatismen 
te ontwikkelen" [Lintermans, 1990]. Men heeft in het project 
nGrondvormen", dat momenteel in de fabrieken Men Acht loopt, een 
keuze gemaakt voor 11 grondvormen, die men op korte termijn in gebruik 

wil hebben (zie figuur B3.l). Met enkele klanten lopen projecten 
om deze grondvormen ook daar te introduceren. De grondvorm

informatie uit een CAD-model wordt door middel van een bypass 

oversturen van klant naar Machinefabriek, terwijl de overige geometrie 
met IGES wordt overgezet (zie figuur B3.2). 

In de gereedschappensector hebben de standaard vormen een andere 
verscheidingsfrequentie. Vandaar dat men in de Centrale Gereedschapma
kerij een andere set grondvormen heeft gekozen. Deze zijn opgenomen 

in Bijlage 4. Men gebruikt de benaming "Basic Shapes" voor deze 

grondvormen. 

Wanneer een produkt in BADGE beschreven is, kunnen met behulp van 
de module DIALOOG de benodigde gegevens vertaald worden naar het 
input bestand van de module SMASH. SMASH selecteert aan de hand 
van de ingevulde parameters van een grondvorm een bewerkingsmethode 
met bijbehorende gereedschappen en bewegingen. De machine-afhankelijke 

postprocessoren zorgen tenslotte voor een geschikte NC-data set. 
De opbouw van het M/B/S-systeem is weergegeven in figuur B3.3. 

De opbouw van de grondvormen sluit nauw aan bij de SMASH-architectuur 

en is onder te verdelen in gegevens over de: 

1. definities :syntax 

2. werkmethode :methods 

3. gereedschappen :tools 
4. bewegingen :motions 

ad 1) De parameters waarmee de grondvormen te beschrijven zijn vallen 
uiteen voor HOLE 1 (zie figuur B3.4) in (tabel B3.1): 
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... PHILIPS MACHINEFABRIEKEN 

ROTATIE-SYMMETRISCHE GRONDVORMEN: 

HOLE 1 HOLE 2 TAP 1 TAP 2 SINK 1 

FREES-GRONDVORMEN: 

CAV 1 CAV 2 CAV 5 

SLOT 1 SLOT 2 SLOT 5 

Fi~uur B3.1: Overzicht grondvormen in de Machinefabrieken. 
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CAD/CAM-koppellng met Grondvormen 

Grondvormen 
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UNIGRAPHICS 
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UG · Part flle compleet 
Part met grondvormen 
ftla 

Geometrte 

UG 
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H/B/s Mach. Fab 
!GES post-
procassor 

H/B/S 

product 
f'\t• 

H/B/S NC-

i.....----------1111progra•••1r 
syst ... 

.J.,,., ...... 
CADIC.Nt-9fdl l lng 
Hlct'l ln. tabrl..., 
tS!ID-02-14 
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product 
ftl• 

CAM Job 

Weer compleet 

Figuur B3.2: CAD/CAM-koppeling met grondvormen. 
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Figuur B3.3: M/B/S-NC-systeem. 
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HOLE 1 
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Figuur B3.4: Grafische weergave van grondvorm HOLE 1. 

geometrie bepalend 
nauwkeurigheid bepalend 
omgeving beschrijvend 
randvoorwaarde vastleggend 

hl,dl,bev,alpha 
toldll,toldl2,rghl,postl,isodl 
denv,henv 
endprl,endpr2,startd 

Tabel B3.1: Parameters van grondvorm HOLE 1. 

De tekenomgeving is verantwoordelijk voor de geometrische 

parameters (geometrie en nauwkeurigheid), terwijl de tech

nologische parameters (omgeving en randvoorwaarden) pas in 

de maakomgeving kunnen worden toegevoegd. 

Voor een aantal parameters is een default-waarde gedefinieerd. 
De parameters zonder default moeten verplicht worden ingevoerd. 

Tevens zijn de meeste parameters aan grenzen gebonden. Een 

overzicht hiervan in te vinden in tabel B3.2. Op bladzijde 
63 tot en met 73 zijn de beschrijvingen van alle op bladzijde 

56 getoonde grondvormen gespecificeerd. 
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parameters default 
HOL El uiterste grenzen waarde 

dl dlmin < dl < dlm ax nee - -toldll ja 
to1dl2 ja 
isodl isomin < isodl ja 
hl hui in < hl < hui ax nee - -pos tl postlmin i postl ja 
rghl rghlmin i rghl ja 
bev bevmin < bev < bevmax ja -alpha constant ja 
denv denvmin < denv < denvmax ja 
he nv henvmin < henv < henvmax ja - -endprl ja 
endpr2 ja 
options 
- startd start~ 1 n < startd < start~ax ja - -
hl/dl (hl/dl)min < hl/dl < (hl/dl)max - -

Tabel B3.2: Parameters en bijbehorende grenzen van HOLE 1. 

ad 2) Door gebruik te maken van zogenaamde kwaliteitsklassen heeft 
men het aantal mogelijke bewerkingsaflopen gereduceerd. Aan 

de hand van een combinatie van parameters wordt een bewer
kingsaf loop gekozen. De zwaarste eis is doorslaggevend. Men 
onderscheid vier klassen: 

CONCLS = 6 
CONCLS = 10 
CONCLS = 13 
CONCLS = 16 

passing bewerken 
nabewerken 

: voorbewerken 
: ruw voorbewerken 

In figuur B3. 5 wordt voor HOLE 1 de bepaling van de kwali tei ts
klassen getoond. 
Aan de hand van deze kwaliteitsklassen en de geometrische 
parameters van de grondvormen wordt de geschikte bewer
kingsaf loop bepaald. Deze bewerkingsvolgorde is bepaald in 

zeer nauwe samenspraak met de fabrieken (zie figuur B3.6). 

ad 3) Om de grondvormen te kunnen realiseren zijn voor alle in 
de methoden opgenomen bewerkingen de juiste gereedschappen 

met hun bijbehorende houders in het systeem opgenomen. Het 

tool-file legt voor ieder gereedschap-houder-combinatie gegevens 

vast met betrekking tot de: 
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KWALITEITSKLASSEN 
dl 

told ; postl 
J.BAX 
CAM Af'O. MF-M 

Figuur B3.5: Kwaliteitsmodel. 

HOLE1/2 NK=6 

ru 
drie! ( opbo) 
ko(k) 
bo pako 
ce nako 

i---....;___,..~---; bo 

ru/pako 
nako 
bo 

pako 
nako 
bo 

ce ce 

ce 

dl 

ALUM. 

pako 
nako 
fr 

pako 
nako 
bo 
vbo 
ce 

Figuur B3.6: Bepaling bewerkingsafloop HOLE 1. 
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- geometrie (afmetingen van het gereedschap en de houder) , 

- technologie (snijsnelheid, aanzet e.d.). 

De invulling van de tool-file is uitgevoerd door de fabrieken 

zelf. 

ad 4) Tenslotte worden de bewegingen van de gereedschappen vast

gelegd. Zaken als circulaire in- en uitloop, het afbouwen 

van de voeding, het circulair kamerfrezen en dergelijke worden 

wiskundig uitgewerkt en in een motion-file opgeslagen. Hierbij 

is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande bewegingspa

tronen, bijvoorbeeld de G81 ten behoeve van het boren van 

een gat. 

De elf grondvormen die bij de Machinefabrieken M en Acht worden 

ingevoerd, worden op de nu volgende pagina's toegelicht. Van iedere 

grondvorm zal de geometrische representatie alsmede een korte 

toelichting op de gebruikte parameters gegeven worden [Bax, Biemans, 

1989/90]. Achtereenvolgens worden getoond: 

benaming bladzijde 
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HOLE 1 

y 

post 1 

x 

h 1 

bev. 

referentie unt 

> c 
Cl> 

"O 

Figuur B3.7: Grafische representatie HOLEl. 

dl 
toldll 
toldl2 
isodl 
hl 
pos tl 
rghl 
bev 
alpha 
denv 
henv 

:diameter van het gat 
:bovenwaarde tolerantie dl 
:onderwaarde tolerantie dl 
:genormaliseerde passing op diameter dl 
:diepte van het gat 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van de wand 
:bevel (afschuining) 
:hoek van de afschuining 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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HOLE 2 

y 

os tl 

h1 

bev. 

referentie unt 

> c 
Q1 

'"O 

Figuur B3.8: Grafische representatie HOLE2. 

dl 
toldll 
toldl2 
isodl 
hl 
tolhll 
tolhl2 
h2 
tolh21 
tolh22 
pos tl 
rghl 
bev 
alp ha 
de nv 
henv 

:diameter van het gat 
:bovenwaarde tolerantie dl 
:onderwaarde tolerantie dl 
:genormaliseerde passing op diameter dl 
:diepte van punt gereedschap 
:bovenwaarde tolerantie hl 
:onderwaarde tolerantie hl 
:diepte met diameter dl 
:bovenwaarde tolerantie h2 
:onderwaarde tolerantie h2 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van de wand 
:bevel (afschuining) 
:hoek van de afschuining 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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h.t 

TAP1 

y 

post 1 

d 1 

h2 

bev. 

he nv 

> 
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'"O 

Figuur B3.9: Grafische representatie TAPl. 

dl 
isodl 
d2 
told21 
told22 
hl 
h2 
tolh21 
tolh22 
pos tl 
rghl 
bev 
alpha 
denv 
henv 

:diameter van het kerngat 
:genormaliseerde passing op diameter dl 
:diameter schroefdraad 
:bovenwaarde tolerantie d2 
:onderwaarde tolerantie d2 
:diepte 
:diepte van schroefdraad 
:bovenwaarde tolerantie h2 
:onderwaarde tolerantie h2 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van de wand 
:bevel (afschuining) 
:hoek van de afschuining 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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TAP '> 

y 
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d 2 

d 1 
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Figuur B3.10: Grafische representatie TAP2. 

dl 
isodl 
d2 
told21 
told22 
hl 
tolhll 
tolhl2 
h2 
tolh21 
tolh22 
pos tl 
rghl 
bev 
alpha 
de nv 
henv 

:diameter van het kerngat 
:genormaliseerde passing op diameter dl 
:diameter schroefdraad 
:bovenwaarde tolerantie d2 
:onderwaarde tolerantie d2 
:diepte van punt gereedschap 
:bovenwaarde tolerantie hl 
:onderwaarde tolerantie hl 
:diepte van schroefdraad 
:bovenwaarde tolerantie h2 
:onderwaarde tolerantie h2 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van de wand 
:bevel (afschuining) 
:hoek van de afschuining 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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h 1 

SINK1 
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Figuur B3.11: Grafische representatie SINKl. 

dl 
toldll 
told12 
isodl 
d2 
told21 
told22 
isod2 
hl 
h2 
tolh21 
tolh22 
pos tl 
rghl 
rgh2 
bev 
alpha 
de nv 
he nv 

:diameter van binnenste gat 
:bovenwaarde tolerantie dl 
:onderwaarde tolerantie dl 
:genormaliseerde passing op diameter dl 
:diameter buitenste gat 
:bovenwaarde tolerantie d2 
:onderwaarde tolerantie d2 
:genormaliseerde passing op diameter d2 
:diepte van gehele gat 
:diepte van buitenste gat 
:bovenwaarde tolerantie h2 
:onderwaarde tolerantie h2 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van wand binnenste gat 
:ruwheid van wand buitenste gat 
:bevel (afschuining) 
:hoek van de afschuining 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 

67 



N 
""O 

CAVl 

h
l 

1 
N 

·-·-·-· 

dl 

hl 

Figuur B3.12: Grafische representatie CAVl. 

dl 
toldll 
told12 
isodl 
d2 
told21 
told22 
isod2 
d3 
told31 
told32 
hl 
angle 
pos tl 
rghl 
rgh2 
denv 
he nv 

:lengte van de kamer 
:bovenwaarde tolerantie dl 
:onderwaarde tolerantie dl 
:genormaliseerde passing op diameter dl 
:breedte van de kamer 
:bovenwaarde tolerantie d2 
:onderwaarde tolerantie d2 
:genormaliseerde passing op diameter d2 
:afrondingsstraal 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:diepte van de kamer 
:hoekverdraaiing t.o.v. x-as 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van lange zijden 
:ruwheid van korte zijden 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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CAV2 

dl 

hl 

Figuur B3.13: Grafische representatie CAV2. 

dl 
toldll 
toldl2 
isodl 
d2 
told21 
told22 
isod2 
d3 
told31 
told32 
hl 
tolhll 
tolhl2 
angle 
pos tl 
rghl 
rgh2 
rgh3 
de nv 
henv 

:lengte van de kamer 
:bovenwaarde tolerantie dl 
:onderwaarde tolerantie dl 
:genormaliseerde passing op diameter dl 
:breedte van de kamer 
:bovenwaarde tolerantie d2 
:onderwaarde tolerantie d2 
:genormaliseerde passing op diameter d2 
:afrondingsstraal 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:diepte van de kamer 
:tolerantie bovenwaarde hl 
:tolerantie onderwaarde hl 
:hoekverdraaiing t.o.v. x-as 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van lange zijden 
:ruwheid van korte zijden 
:ruwheid van de bodem 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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henv 
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dl 

Figuur B3.14: Grafische representatie CAV5. 

dl 
toldll 
told12 
isodl 
d2 
told21 
told22 
isod2 
d3 
told31 
told32 
hl 
angle 
pos tl 
rghl 
rgh2 
de nv 
he nv 

:lengte van de kamer 
:bovenwaarde tolerantie dl 
:onderwaarde tolerantie dl 
:genormaliseerde passing op diameter dl 
:breedte van de kamer 
:bovenwaarde tolerantie d2 
:onderwaarde tolerantie d2 
:genormaliseerde passing op diameter d2 
:afrondingsstraal 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:diepte van de kamer 
:hoekverdraaiing t.o.v. x-as 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van lange zijden 
:ruwheid van korte zijde 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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Figuur B3.15: Grafische representatie SLOTl. 

dl 
toldll 
toldl2 
d2 
told21 
told22 
isod2 
d3 
told31 
told32 
d4 
told41 
told42 
hl 
angle 
pos tl 
rghl 
de nv 
he nv 

:lengte van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie dl 
:onderwaarde tolerantie dl 
:breedte van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie d2 
:onderwaarde tolerantie d2 
:genormaliseerde passing op d2 
:afrondingsstraal van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:lengte - breedte van slobgat 
:bovenwaarde tolerantie d4 
:onderwaarde tolerantie d4 
:diepte van het slobgat 
:hoekverdraaiing t.o.v. x-as 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van lange zijden 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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SLOT2 

oost 1 

d4 

dl 
h1 

Figuur B3.16: Grafische representatie SLOT2. 

dl 
toldll 
toldl2 
d2 
told21 
told22 
isod2 
d3 
told31 
told32 
d4 
told41 
told42 
hl 
tolhll 
tolhl2 
angle 
pos tl 
rghl 
denv 
henv 

:lengte van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie dl 
:onderwaarde tolerantie dl 
:breedte van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie d2 
:onderwaarde tolerantie d2 
:genormaliseerde passing op d2 
:afrondingsstraal van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:lengte - breedte van slobgat 
:bovenwaarde tolerantie d4 
:onderwaarde tolerantie d4 
:diepte van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie hl 
:onderwaarde tolerantie hl 
:hoekverdraaiing t.o.v. x-as 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van lange zijden 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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Figuur B3.17: Grafische representatie SLOTS. 

dl 
toldll 
toldl2 
d2 
told21 
told22 
isod2 
d3 
told31 
told32 
d4 
told41 
told42 
hl 
angle 
pos tl 
rghl 
de nv 
henv 

:lengte van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie dl 
:onderwaarde tolerantie dl 
:breedte van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie d2 
:onderwaarde tolerantie d2 
:genormaliseerde passing op d2 
:afrondingsstraal van het slobgat 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:bovenwaarde tolerantie d3 
:lengte - breedte van slobgat 
:bovenwaarde tolerantie d4 
:onderwaarde tolerantie d4 
:diepte van het slobgat 
:hoekverdraaiing t.o.v. x-as 
:positienauwkeurigheid t.o.v. nulpunt werkstuk 
:ruwheid van lange zijden 
:d environment: afstand tot obstakel 
:h-environment: afstand tot obstakel 
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Bijlage 4: Basic Shapes van de Centrale Gereedschapmakerij 

In deze bijlage wordt een overzicht getoond van de in de Centrale 
Gereedschapmakerij gebruikte grondvormen. Door het karakter van 
het produktassortiment hanteert men een andere set grondvormdefini
ties dan in de Machinefabrieken Men Acht. In de Gereedschapmakerij 
worden voornamelijk stempels en matrijzen gemaakt. In dergelijke 
produkten zitten vele en verschillende gaten, zodat men hier meer 
rotatiesymmetrische grondvormen heeft gedefinieerd. Voorlopig heeft 
men geen freesgrondvormen in gebruik. 

De benaming van deze grondvormset, "Basic Shapes", stamt af van 

de benaming die in het Cobash-systeem werd gehanteerd voor deze 
vormen. Het Cobash-systeem wordt inmiddels niet meer gebruikt, maar 

de benaming voor de grondvormen heeft men gehandhaaft. 

Op pagina 77 is de groepsstructuur van de grondvormen te zien. De 

grondvormdef ini ties hebben in de Gereedschapmakerij vooral het doel 
om de vormen in de verschillende aanzichten gemakkelijk te kunnen 

tekenen. Nadat in het 30-model de vorm is gespecificeerd met naam, 
parameters en toleranties, zijn in de verschillende aanzichten heel 
eenvoudig de aanzichten van de grondvorm te tekenen en te detailleren. 
Bij de creatie van zogenaamde coördinatenlijsten, blijven de 
centerlijnen staan en wordt de rest van de geometrie uit het 3D
model gefilterd. De parameters blijven vanzelfsprekend bewaard. 
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Bijlage 5: Omschrijving onderdelen matrix 

Offerte maken : 

Orderontvangst : 

ordervoorbereiding 
grof plannen : 

splitsen van het pakket : 

toewijzen 

werkvoorbereiding 
materiaal uittrekken 

aan de hand van alle gegevens van het 
produkt wordt een prijs en levertijd aan 
de klant overhandigd 

terugmelding van de machinefabrieken dat 
de order geaccepteerd is en controle op 
eventuele wijzigingen van de opdracht 

order wordt op algemene criteria ingepland 
(aantal bewerkingen, wanneer moet er 
gestart worden) 

het splitsen van het te maken produkt 
in onderdelen naar produktgroepen 

het gesplitste pakket wordt aan een Autonane 
Groep ( AG) toegewezen op grond van 
functionele kenmerken, materiaal en 
nauwkeurigheid. Er kan ook besloten worden 
de order of een gedeelte ervan uit te 
besteden. Tevens acceptatie van de AG 

het zorgen dat het juiste materiaal op 
de juiste plaats is, m.a.w. het reserveren 
van het benodigde materiaal voor dit 
onderdeel of het bestellen ervan 

bepalen bewerk.volgorde : het bepalen van de volgorde in de 
verschillende bewerkingen (vb eerst 
frezen, dan harden, dan slijpen) 

bepalen bewerk.tijden : 

speciaal gereedschap 

per onderdeel in deze volgorde worden 
de bew.tijden bepaald 

vermelding van en eventueel inkoop, 
aanmaak en reservering van benodigde 
speciale gereedschappen 

aanwijzingen per bewerk. : per onderdeel in de bew. volg. worden 
globale aanwijzingen vermeld 

speciale handelingen : 

map opzetten/plannen 

het treffen van voorzieningen rond de 
produktie die dit produkt vereisen (vb 
verpakking, slijpsel bij magneten, 
ontvetten tussendoor) 

het bundelen van de benodigde gegevens 
in de map en de planning hiervan aan de 
hand van de levertijd en aanwezigheid 
van het materiaal 
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produktie 
map uitgeven : 

opspanning bepalen : 

keuze gereedschap 

speeds/feeds 

gereedschapbaan 

externe bewerkingen 
warmtebehandeling : 

oppervlaktebehandeling : 

verbindingstechnieken 

montage : 

af leveren 

controle : 

material handling : 

het "plantechnisch" vrijgeven en het 
fysiek overhandigen van de map aan de 
machinebediener 

opspanning bepalen, opspannen en uitrich
ten, "machine nullen" 

het juiste gereedschap wordt geselec
teerd en indien nodig in de machine 
gezet 

bepaling van speeds en feeds, rekening 
houdend met materiaal, gereedschap, 
machine en vereiste nauwkeurigheid 

aflopen van contour als in NC programma 
of als omschreven in het bewerkings
voorschrift 

aan de hand van de vereiste specifica
ties wordt een warmtebehandeling uitgevoerd 

aan de hand van de vereiste specifica
ties wordt een oppervlaktebehandeling 
uitgevoerd 

aan de hand van de vereiste specifica
ties worden de betrokken onderdelen 
verbonden (gelast, gesoldeerd of gelijmd) 

controle op aanwezigheid van alle 
onderdelen en samenbouwen volgens 
montagetekening van al deze onderdelen 
die samenkomen uit de AG' s en van externe 
leveranciers 

controle of al les van een order bij 
elkaar staat en gereedmaking voor 
verzending (vb meetrapport, alle onderde
len, speciaal transport) 

controle van de produkten op maatvoe
ring en toleranties 

alle vervoers- en verplaatsfuncties 
binnen dit traject 
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Bijlage 6: Vergelijking envelop- en onafhankelijkheidssysteem 

In de onderstaande figuren wordt de betekenis van het envelop- en 
het onafhankelijkheidssysteem verduidelijkt. Er wordt getoond hoe 
de maataanduiding zoals die op de tekening voorkomt gelnterpreteerd 
moeten worden. De interpretaties tonen de extreme vormfouten. 

Aanduiding op tekening 

0 
20 - 0, 1 

+0, 1 
1!120 0 

20 

19,9 

Interpretatie 

20 

19,9 

19,9 

20 

Figuur B6 .1: Interpretatie van grensmaten volgens het envelopsysteem. 
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Aanduiding op tekening 

0 
!i!S25 -o, l 

Interpretatie 

Opmerking: De vorm is niet bepaald. Er is 
geen beperking van de onrechtheid. 
Metingen a, b en c moeten liggen tussen 
25,0 en 24,9 mm (tweepunts-meting). 

minimum maat 

maximum onrondheids
afwijking (drie
hoeks-onrondheid) 

b 

Opmerking: De vorm is niet bepaald. Er is 
geen beperking van de onrondheid. 
Metingen a en b moeten liggen tussen 
25,0 en 24,9 mm (tweepunts-meting). 

Figuur B6.2: Interpretatie vangrensmaten volgens het onafhankelijk

heidssysteem. 

In de onderstaande tabel worden de verschillen tussen beide systemen 
verder uitgewerkt. Er wordt hierbij gekeken naar de bruikbaarheid 
van beide systemen bij het def iniêren van passingen, het toepassen 
van het maximum-materiaal-principe, de mogelijkheden tot opmeting 
van vormfouten en de toepassing van diverse meetprincipes. 
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Schatting van de 
toepassing als beide 
systemen genorma
liseerd zouden zijn 

Noodzaak voor de 
toevoeging van 
vormtoleranties. 

Kans op onnodig 
stellen van vormeisen 

Bruikbaarheid van het 
systeem voor 
passingen. 

Toepassing van het 
maximum materiaal 
principe. 

envelopsysteem 

20% 
Het zullen veelal de 
zeer belangrijke 
eisen zijn. 

Alleen noodzakelijk 
in gevallen waarin de 
toelaatbare vorm
afwij king veel kleiner 
of veel groter is dan 
de vormafwijking welke 
volgens de maat
tolerantie mag 
voorkomen. 

Kans aanwezig, vooral 
bij de huidige 
normalisatie waar 
alleen het 
envelopsysteem is 
opgenomen. 

Aan te bevelen voor 
alle gevallen waarbij 
de funktionele eis 
een passing is. 

Het maximum materiaal 
principe sluit juist 
aan bij maten in het 
envelopsysteem. 

(vervolg tabel B6.l zie volgende pagina) 
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onafhank.systeem 

80% 
Het zullen veelal de 
minder belangrijke 
eisen zijn. 

Voor iedere maat 
moeten een of meer 
vormtoleranties 
gespecificeerd worden. 
Het verwijzen naar 
algemene toleranties 
heeft het nadeel dat 
de ontwerper zich 
veelal niet reali
seert of de algemene 
tolerantie in over
eenstemming is met de 
funktionele eis. 

Kans gering. 

Erg omslachtig als in 
dit systeem een 
passing gerealiseerd 
moet worden. 

Alleen mogelijk als 
vanwege de gestelde 
vormtoleranties en de 
maattoleranties in de 
maximum materiaal 
toestand het passen 
gewaarborgd is. 
Praktisch gesproken 
dus niet. 



vervolg tabel B6.1 

envelopsysteem onafhank.systeem 

Gebruik van Ja. Niet toegestaan omdat 
genormaliseerde deze kalibers op het 
asringkalibers en envelopsysteem 
gatpenkalibers. gebaseerd zijn. 

Gebruik van 2-punts Alleen toelaatbaar Ja. 
handmeetmiddelen als van het fabricage-
toelaatbaar. proces vastgesteld is 

dat de vormafwijking 
verwaarloosbaar is. 

Toepassing van Ja. Wordt bemoeilijkt 
Computer Aided omdat de maat altijd 
Measurements. uit 2 tegenover 

elkaar gelegen punten 
moet worden bepaald. 

Tabel B6.1: Vergelijking van envelop- en onafhankelijkheidssysteem 
[Jenniskens,1982,1]. 
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Bijlage 7: Overzicht vorm- en plaatstoleranties 

De vorm- en plaatstoleranties die gebruikt worden om geometrische 

vormen te tolereren zijn in te delen in 4 categorieën; namelijk 
toleranties betreffende: 

* de vorm van een afzonderlijk element, 
* de ligging van verbonden elementen 
* de plaats van verbonden elementen en 
* de slag. 

De genormaliseerde symbolen van deze toleranties zijn weergegeven 
in figuur B7.1. Voor de exacte definities wordt verwezen naar de 

NEN 3310 en Philips UN-D-602. 

Tevens is in deze figuur aangegeven hoe met de toleranties wordt 
omgegaan in de in de Machinefabrieken gedefinieerde grondvormen. 
Hiervoor is onderscheid gemaakt tussen: 

a) toleranties die niet van belang zijn bij een bepaalde grondvorm, 

b) toleranties die direct met een parameter beïnvloed kunnen worden, 
c) toleranties die via de maattolerantie beïnvloed kunnen worden 

(door middel van de werking van het envelopsysteem), 
d) toleranties die niet beïnvloed kunnen worden. 

Bij deze indeling wordt er uitgegaan van de relaties van de grondvorm 

tot het produkt-referentiepunt en de relaties tussen de geometrische 
eenheden van de grondvorm zelf. Zo is bijvoorbeeld de eis van 

evenwijdigheid bij CAVl geïnterpreteerd als een evenwijdigheid tussen 

de zijden van de kamer en is de haaksheid geinterpreteerd als een 

vormeis tussen zijde en bodemvlak. Er is niet gekeken naar de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld de evenwijdigheid van een kamer aan 

een referentievlak aan te duiden. 
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Bijlage 8: Unigraphics-tekening van het proefprodukt 

Los bijgevoegd is de tekening die met Unigraphics is gemaakt van 

het proefprodukt. 

Het produkt wordt getoond in drie aanzichten. Tevens is een 3D

aanzicht getekend. Dit kan de interpretatie van de 2D~aanzichten 

vergemakkelijken. Het produkt is volledig gedetailleerd. 
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Bijlage 9: Simulatie van de NC-paden in M/B/S 

Op de volgende pagina's zijn enkele screenprints te vinden die gemaakt 
zijn tijdens het werken met M/B/S. De screenprints van de simulatie 
zijn aangegeven per gebruikt gereedschap. Om in detail alle bewegingen 

te kunnen volgen, kan de simulatie ook worden getoond vanuit ieder 

vlak van het produkt. Er is dan beter te controleren op botsingen 

en de gewenste en bereikte diepte. 
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Figuur B9. 1: overzicht van aanzichten en gereedschapsbanen in BADGE. 
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Figuur B9.2: Simulatie vlakfrezen met KFHM 63.00mm. 
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Figuur B9.3: Simulatie voorfrezen met TWSSAL 20.00mm. 
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Figuur B9.4: Simulatie nafrezen met MEHMAL 10.00mm. 
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Figuur B9.5: Simulatie nafrezen TWSSAL 20.00mm. 
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Figuur B9.6: Simulatie bewerken van grondvormen. 
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Figuur B9. 7: Simulatie van frezen vlak onder 45° met TWSSAL 20.00mm. 
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Figuur B9. 8: Simulatie van frezen kamer onder 45° met TWSSAL 10. OOmm. 
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Figuur B9. 9: Simulatie losfrezen gehele produkt met TWSSAL 16. OOmm. 
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Figuur B9.10: Overzicht alle freesbanen. 
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NR BENAMING DIAM S'1 KODE GL WL UL om 
121420 KFHM 63.00 HM 120.0 95.0 40.0 
201120 'IWSSAL 20.00 ss 154.0 51.0 54.0 
240320 MEHMAL 10.00 HM 115.0 32.0 35.0 
390720 C3SS 20.00 ss 181.0 10.0 81.0 
390544 C3SS 12.00 ss 266.0 6.0 116.0 
651310 a:lSSAL 16.50 ss 233.0 159.0 183.0 
200920 'IWSSAL 16.00 ss 144.0 41.0 44.0 
460810 a:lSSAL 6.80 ss 201.0 69.0 79.0 
200620 'IWSSAL 10.00 ss 112.0 29.0 32.0 

Figuur B9.11: Gereedschapslijst. 
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Bijlage 10: Detaillering proefprodukt volgens CAM-formaat 

Los bijgevoegd is de detail tekening van het proefprodukt van bij lage 

8, zoals die zou zijn volgens het CAM-formaat. 

Alle informatie die reeds in het CAD-model aanwezig is, wordt niet 

gedetailleerd. Het aantal maataanduidingen is drastisch verlaagd. 

Ook de grondvorm-informatie is niet meer weergegeven. 

Volgens het CAM-formaat wordt wel gedetailleerd: 

* maattoleranties welke afwijken van de algemene tolerantie (in 

dit geval ~0.5mm), 
* vorm- en plaatstoleranties (alleen de vormeisen welke scherper 

zijn dan door middel van de maattolerantie wordt opgegeven, 

* ruwheden welke afwijken van de algemene ruwheid van het produkt 

(in dit geval 3.2), 

* opmerkingen over verbindingstechnieken, oppervlaktebehandelingen 

en dergelijke (in dit geval niet aanwezig). 
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