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Werkvoorbereiding en IDM

Samenvatting

Binnen de sectie Produktiemiddelen, onderdeel van de vakgroep Produktietechnologie
en -automatisering, wordt onderzoek gedaan naar het integreren van het ontwerpen en
het fabriceren van een product. Uit dit onderzoeksproject voigt een ontwerp- en
werkvoorbereidingssysteem, het IDM-systeem (Integration of Design and Manufacturing),
dat de gewenste integratie moet realiseren. Dit ontwerp- en werkvoorbereidingssysteem
houdt reeds tijdens het ontwerpen van een product rekening met fabricagebeperkingen.
Na het genereren van een ontwerp door de ontwerper moet vervolgens automatisch door
het IDM-systeem een werkvoorbereidingsplan worden gegenereerd.

Het uitgangspunt voor het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM-systeem is de
Design Tree van een product. Deze Design Tree is een ontwerprepresentatie van het
product en is met behulp van het ontwerpgedeelte gegenereerd. De Design Tree van
een product bestaat uit een Initial Design State en een aantal Manufacturable Design
Transformations [Del 94]. De Initial Design State komt overeen met het
uitgangsmateriaal tijdens de fabricage. Een Manufacturable Design Transformation is
een ontwerptransformatie die tijdens het vervaardigen van het product overeenkomt met
een of meerdere fabricagebewerkingen. Na het toepassen van de Manufacturable
Design Transformations moet het gewenste ontwerp, de Final Design State, zijn bereikt.

De Design Tree moet vervolgens door het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM
systeem worden omgezet in een Manufacturing Tree. In een Manufacturing Tree worden
de gegevens opgenomen die nodig zijn om een product te kunnen vervaardigen. De
Manufacturing Tree bestaat uit het uitgangsmateriaal tijdens de fabricage en de
bewerkingsstappen die nodig zijn om het product te kunnen vervaardigen. Tevens is de
volgorde vastgelegd waarin de bewerkingsstappen worden door/open. Per
bewerkingsstap is uitgewerkt op welke wijze deze moet worden uitgevoerd.

Voor het omzetten van de Design Tree in de Manufacturing Tree zijn een aantal
activiteiten nodig. Ais eerste moeten de elementen van de Manufacturing Tree bepaald
worden. Aan de hand van de Final Design State uit de Design Tree wordt een stuk
uitgangsmateriaal gekozen. Aan de hand van de Manufacturable Design
Transformations worden de bewerkingsstappen bepaald die nodig zijn om de
betreffende Manufacturable Design Transformations te realiseren. Ais tweede moeten de
uit te voeren bewerkingsstappen worden verdeeld over een aantal set-ups. Per
bewerkingsstap wordt tevens de te gebruiken bewerkingsmachines bepaald. Als derde
wordt voor iedere set-up een opspanning worden ontworpen. Een opspanning moet het
werkstuk in de juiste positie en orientatie brengen en houden ten opzichte van de
bewerkingsmachine. Tot slot wordt de wijze bepaald waarop de verschillende
bewerkingsstappen worden uitgevoerd. Voor iedere bewerkingsstap wordt het te
gebruiken gereedschap bepaald. Tevens worden de instellingen en bewegingen van de
geselecteerde bewerkingsmachine bepaald.

Na het uitvoeren van bovenstaande activiteiten is de Design Tree omgezet in een
Manufacturing Tree. De op deze wijze gegenereerde gegevens moeten op een
overzichtelijke en bruikbare manier aan de verschillende gebruikers gepresenteerd
worden.
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Werkvoorbereiding en IDM

1. Inleiding

Ais gevolg van de huidige marktsituatie is een verkorting van de doorlooptijd van het
ontwerpen tot en met het produceren van een product gewenst. Een methode om dit te
realiseren is de integratie van het ontwerpen en fabriceren. Binnen de sectie
Produktiemiddelen van de vakgroep Produktietechnologie en -automatisering, wordt
hiernaar onderzoek gedaan. Uit dit onderzoeksproject voigt een ontwerp- en
werkvoorbereidingssysteem, het IDM-systeem, dat de gewenste integratie moet
realiseren. De letters IDM staan voor Integration of Design and Manufacturing. Dit
ontwerp- en werkvoorbereidingssysteem houdt reeds tijdens het ontwerpen van een
product rekening met fabricagebeperkingen, en moet vervolgens automatisch een
werkvoorbereidingsplan genereren. Dit kan leiden tot de volgende voordelen [Del 94]:
• een kortere doorlooptijd van ontwerp tot en met gefabriceerd product;
• een betere productkwaliteit;
• het ontworpen product is maakbaar;
• de gefabriceerde producten voldoen in principe direct aan de gestelde eisen en

wensen.

Ais van het gewenste object een productrepresentatie is gegenereerd, dient vervolgens
door het IDM-systeem de werkvoorbereiding gedaan te worden. Het ontwerpgedeelte
van het IDM-systeem is reeds ver ontwikkeld, dit in tegenstelling tot het
werkvoorbereidingsgedeelte. Het doel van deze afstudeeropdracht is het verder
uitbreiden van het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM-systeem. Bepaald moet
worden welke activiteiten uitgevoerd moeten worden en hoe deze activiteiten uitgevoerd
moeten worden. Vervolgens moeten deze activiteiten in het werkvoorbereidingsproces
van het IDM-$ysteem worden geTmplementeerd. Is dit gebeurd, dan moet het mogelijk
zijn met behulp van het IDM-systeem van een productrepresentatie een
werkvoorbereidingsplan te genereren.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe met het ontwerpgedeelte van het IDM-systeem een
ontwerp van een product gegenereerd kan worden. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het
begrip werkvoorbereiding behandeld, en hoe dit moet worden gezien in het kader van
het IDM-systeem. Tot slot worden de activiteiten die nodig zijn om een
werkvoorbereidingsplan te genereren met behulp van het IDM-systeem uitvoerig
behandeld in de hoofdstukken 4 tot en met 7.

Inleiding 5
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2. Ontwerpen en 10M

Tijdens het ontwerpproces wordt, uitgaande van een concept, een ontwerp gegenereerd.
Dit ontwerp moet een eenduidige en complete representatie zijn van het te fabriceren
product. Het ontwerp moet tevens fabriceerbaar zijn en het moet de benodigde
gegevens bevatten voor de processen nodig voor het fabriceren van het product. Indien
het product gefabriceerd is dient het een gewenste functie te vervullen. Binnen 10M zijn
voor het genereren van een ontwerp van een product twee activiteiten nodig [Del 94]:
• het specificeren van de Initial Design State;
• het specificeren en toepassen van Manufacturable Design Transformations.

2. 1 Initial Design State

De Initial Design State (IDSo) tijdens het ontwerpen van een product, komt overeen met
het, soms voorbewerkte, uitgangsmateriaal tijdens de fabricage van het product. Deze
dient als eerste gespecificeerd te worden. De benodigde gegevens hiervoor zijn [Del 94]:
• de nominale maten;
• de toleranties op de nominale maten;
• het materiaaltype;
• de oppervlakteruwheden.

Is de IDSo gespecificeerd, dan wordt gecontroleerd of het gewenste uitgangsmateriaal
voor handen is. Hiervoor wordt gecontroleerd of beschikbaar is:
• het gewenste materiaal, met;
• de gewenste oppervlakteruwheden;
• de gewenste nominaIe maten, met;
• de gewenste toleranties.

Indien er geen uitgangsmateriaal is dat aan de specificaties voldoet, wordt gekeken of dit
door middel van een aantal fabricagebewerkingen te vervaardigen is. Hierbij wordt
rekening gehouden met de aanwezige bewerkingsmachines en gereedschappen. Is dit
mogelijk, dan genereert het IDM-systeem automatisch een werkvoorbereidingsplan. Dit
werkvoorbereidingsplan beschrijft hoe het gewenste uitgangsmateriaal te verkrijgen is uit
een ander stuk materiaal, dat wei aanwezig is in het magazijn.

2.2 Manufacturable Design Transformations

Nadat de IDSo is gedefinieerd, kan door het specificeren en toepassen van
Manufacturable Design Transformations het ontwerp worden gegenereerd, uitgaande
van deze IDSo [Del 94]. Een Manufacturable Design Transformation (MDT) is een
ontwerptransformatie die tijdens het vervaardigen van een product overeenkomt met een
of meerdere fabricagebewerkingen.

Indien een MDT wordt toegepast, wordt gekeken of deze wei te verwezenlijken is
uitgaande van de IDSo of de momentane ontwerp-toestand. De momentane
ontwerptoestand wordt de Intermediate Design State (IDSn) genoemd. Door het
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toepassen van meerdere MDT's kan vervolgens het gewenste ontwerp (Final Design
State) worden bereikt (zie figuur 2.1). Omdat gecontroleerd wordt of een toegepaste
MDT wei te v"erwezenlijken is, is het op deze wjjze gegenereerde ontwerp in principe
maakbaar.

IDSo

Final Design State

Figuur 2. 1: Het genereren van een ontwerp door het toepassen van Manufacturable
Design Transformations

Ontwerpen en IDM 7



Werkvoorbereiding en IDM

Aile ontwerpstappen vanuit de IDSo tot het uiteindelijke ontwerp worden bijgehouden in
een Design Tree (zie figuur 2.2). In een Design Tree zijn de door de ontwerper
gespecificeerde IDSo en de toegepaste en gespecificeerde MDT's vastgelegd.

Design Tree

ID~2 MDT 3

','

A'

IDSn_1 MDT n

y
Final Design State

Figuur 2.2: De Design Tree

De controle of een MDT te verwezenlijken is, gebeurt ten eerste door het genereren van
een micro-werkvoorbereidingsplan [Del 94]. Hiervoor worden een aantal
fabricagebewerkingen bepaald zodanig dat de gewenste MDT verwezenlijkt kan worden.
Een gat bijvoorbeeld kan worden vervaardigd met behulp van de fabricagebewerkingen
centeren en boren. Vervolgens wordt gekeken of met de beschikbare
bewerkingsmachines en gereedschappen de geselecteerde bewerkingen uitgevoerd
kunnen worden. Als er geen micro-werkvoorbereidingsplan op te stellen is, dan is de
MDT niet te verwezenlijken. Ten tweede wordt gecontroleerd of tijdens het realiseren van
de MDT, het werkstuk te bereiken is door de gereedschappen van de ter beschikking
staande bewerkingsmachines [Del 94]. Dit wordt gecontroleerd met behulp van
ToolsVolumes. Een ToolsVolume is een volume dat wordt gevormd door het
gereedschap en de bewerkingsmachine tijdens het verwezenlijken van de MDT (zie
figuur 2.3). Een MDT is te verwezenlijken indien deze tenminste een ToolsVolume bezit,
en tenminste een ToolsVolume geen doorsnijding heeft met de als laatste
gespecificeerde IDSn• Is er wei een doorsnijding, dan treedt namelijk tijdens de fabricage
een botsing op tussen het werkstuk en de bewerkingsmachine of het gereedschap. Komt
de als laatste gespecificeerde IDSn overeen met de Final Design State, dan is het
product niet te vervaardigen. Komt de als laatste gespecificeerde IDSn niet overeen met
de Final Design State dan kan het toch mogelijk zijn het product te vervaardigen. Ais
namelijk door de ontwerper nog een of meerdere MO's of -PO's worden gespecificeerd
waardoor er geen doorsnijding meer optreedt, is de MDT toch te realiseren.

Ontwerpen en IDM 8
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Tool ToolsVolume

z

x y

Figuur 2.3: Een ToolsVolume

Tijdens de controle of een toegepaste MDT te verwezenlijken is met de beschikbare
bewerkingsmachines, wordt gebruik gemaakt van Manufacturing Machine Models [Del
94]. In een Manufacturing Machine Model van een bewerkingsmachine is opgenomen:
• de mogelijkheden van de bewerkingsmachine;
• de mogelijkheden van gereedschappen;
• de mogelijkheden van set-ups en fixtures;
• een test of een MDT te verwezenlijken is met de betreffende bewerkingsmachine.

2.2.1 Manufacturable Objects

Een MDT is het toepassen van een Manufacturable Object [Del 94]. Een Manufacturable
Object (MO) is een geometrische vorm, met toleranties, en een aantal toepassingsregels.
Deze toepassingsregels zorgen ervoor dat een MO zodanig wordt toegepast dat de dan
bereikte IDSn, in principe, te verwezenlijken is. Is een MO toegepast, dan wordt deze een
Applied Manufacturable Object genoemd. Momenteel zijn binnen het IDM-systeem drie
MO's ge'implernenteerd: de kamer, de spiebaan en het gat (zie figuur 2.4). In de Design
Tree wordt bijgehouden welke MO's worden toegepast. Van iedere toegepaste MO
worden de dimensies, de positie en orientatie en de toleranties bijgehouden.

Ontwerpen en IDM

Figuur 2.4: Manufacturable Objects
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Een Applied Manufacturable Object wordt verkregen indien wordt vastgelegd welk type
MO wordt toegepast, de dimensies van de geometrie, de positie en orientatie en de
toleranties. Oeze kunnen absoluut, met behulp van vaste waarden ten opzichte van een
vast assenstelsel, of impliciet worden vastgelegd. Binnen het 10M-systeem wordt de
tweede methode Implicit Locating genoemd [Del 94]. De dimensies, positie en orientatie
van een MO worden dan vastgelegd ten opzichte van andere MO's, PO's (paragraaf
2.2.2) of de 10So. Bijvoorbeeld de positie en de orientatie van de bodem van een kamer
kan gekoppeld worden aan het bovenvlak van de 10So. De bodem dient bijvoorbeeld
parallel aan het bovenvlak van de 10So te zijn, en de afstand tussen beide vlakken dient
een vaste waarde te zijn. Verandert de positie en/of orientatie van het bovenvlak, dan zal
de positie en/of orientatie van de bodem van de kamer ook veranderen.

2.2.2 Primitive Objects

Een andere MDT is het toepassen van een Primitive Object [Vri 95]. Een Primitive Object
(PO) is zoals een MO een geometrische vorm met toleranties, maar kan worden
afgetrokken van (-PO) of opgeteld bij (+PO) de 10So of 10Sn. Oit in tegenstelling tot MO's,
die aileen afgetrokken kunnen worden van de 10So of 10Sn. De PO's zijn zo gekozen dat
door het samenstellen van meerdere PO's de verschillende MO's gevormd kunnen
worden [Vri 95]. Een aantal PO's zijn weergegeven in figuur 2.5.

Figuur 2.5: Primitive Objects

Het aftrekken van een PO van de 10So of 10Sn is tijdens de fabricage gelijkwaardig aan
bewerkingen die materiaal verwijderen. Wordt een -PO gerealiseerd, dan kan dat leiden
tot het aanpassen van de door de -PO beschreven vorm (zie figuur 2.6). De op deze
wijze verkregen vorm is van het type MOfreeform-pocket [Vri 96A]. De contour van een
MOfreeform-pocket is opgebouwd uit lijn- en cirkelsegmenten. Bij een -PO kunnen
meerdere verschillende MOfreeform-pockets gegenereerd worden, waarbij de vrije
ruimte rondom de -PO een beperkende factor is. Oeze MOfreeform-pockets kunnen
varieren in vorm, afmetingen, maar ook in benaderingsrichting voor het gereedschap (zie
figuur 2.7). Is de MOfreeform-pocket gegenereerd, dan kan vervolgens gecontroleerd
worden of deze MO (en dus de bijbehorende -PO) verwezenlijkt kan worden. Het
aftrekken van een PO is omgezet in het aftrekken van een MOfreeform-pocket.

Ontwerpen en 10M 10
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-PO MOfreeform-pocket

Figuur 2. 6: Het aanpassen van de door de -PO beschreven vorm

Figuur 2. 7: Meerdere benaderingsrichtingen voor een -PO

Voor het omzetten van een -PO in een MO wordt gebruik gemaakt van twee Design
Trees in plaats van €len Design Tree (zie figuur 2.8) [Vri 968]. De eerste Design Tree
bevat de door de ontwerper toegepaste en gespecificeerde MO's en -PO's. Omdat aileen
de ontwerptransformatie 'aftrekken' wordt gebruikt, wordt deze Design Tree de 'pure
negative Design Tree' genoemd. De toegepaste -PO's worden vervolgens omgezet in
MO's. De tweede Design Tree bevat daarom aileen MO's en wordt de 'MO-based Design
Tree' genoemd. De Envelope uit de MO-based Design Tree komt overeen met een stuk
uitgangsmateriaal dat daadwerkelijk in het magazijn aanwezig is. De door de ontwerper
gespecificeerde IDSo komt overeen met deze Envelope of is uit deze Envelope te
vervaardigen.

Een PO kan ook bij de IDSo of de IDSn worden opgeteld. De ontwerptransformatie
'optellen' is tijdens de fabricage gelijkwaardig aan bewerkingen die materiaal toevoegen
zoals lassen en Iijmen. Maar de ontwerptransformatie 'optellen' kan ook worden
afgebeeld op fabricageprocessen die materiaal verwijderen, zoals boren en/of frezen [Vri
95]. Om de ontwerptransformatie 'optellen' af te kunnen beelden op fabricageprocessen
die materiaal verwijderen wordt het optellen van een PO omgezet in het aftrekken
van €len of meerdere PO's. Deze -PO's beschrijven het verwijderen van het materiaal
rondom de +PO. Hiervoor moet eventueel de IDSo worden aangepast (zie figuur 2.9). Dit
laatste dient te gebeuren als de +PO in zijn geheel of gedeeltelijk buiten de IDSo valt.
Vervolgens worden, zoals eerder beschreven, de -PO's omgezet in MO's. Tot slot kan

Ontwerpen en IDM 11
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weer een maakbaarheidscontrole worden uitgevoerd. De in de Design Tree
voorkomende +PO's worden dus uiteindelijk omgezet in het aftrekken van MO's. Het
resultaat is een Design Tree waar aileen MO's van de IDSo of IDSn worden afgetrokken.

pure negative Design Tree

-PO 3

","

.-
IDSn-1 MO n

y
Final Design State

MO-based Design Tree

Envelope MO 1

Y
IDS1 MO 2

Y
M03

","

~

IDSn-1 MO n

y
Final Design State

Figuur 2.8: De 'pure negative Design Tree' en de 'MO-based Design Tree'

IDSo'

IDSo

Figuur 2.9: Het 'optel/en' en 'aftrekken' van PO's waarbij dezelfde toestand van het
ontwerp bereikt wordt, uitgaande van een andere 1080

Ontwerpen en IDM 12
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Voor het omzetten van +PO's in -PO's wordt een extra Design Tree ge"introduceerd (zie
figuur 2.10) [Vri 968]. Deze Design Tree wordt de 'CSG Design Tree' genoemd, en bevat
de door de ontwerper gespecificeerde 1080 en toegepaste MO's, +PO's en -PO's. Oe
ontwerptransformaties 'optellen' en 'aftrekken' zijn mogelijk.

CSG Design Tree pure negative Oesign Tree MO-based Design Tree

IDSo MO 1 Envelope MO 1 Envelope MO 1

Y Y Y
IOS1 +P02 1081 -P02 IOS1 M02

Y y y
ID~h -PO 3 ID~2 -PO 3 10~2 M03-

...., . ~ .. ..... • .........

16- k k

IDSm_1 +POm ID8n_1 MOn IDSn-1 MOn

y y y
Final Design State Final Design State Final Design State

Figuur 2.10: De 'CSG Design Tree', de 'pure negative Design Tree' en de 'MO-based
Design Tree'

Ontwerpen en IDM 13
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3. Werkvoorbereiding en 10M

Ais het gewenste ontwerp met behulp van het ontwerpgedeelte van het IDM-systeem
gegenereerd is, dient door het IDM-systeem automatisch een werkvoorbereidingsplan
bepaald te worden. In dit hoofdstuk zal worden beschreven wat werkvoorbereiding
inhoudt en hoe het moet worden gezien in het kader van IDM.

3.1 Werkvoorbereiding

Een product (in wording) doorloopt in de tijd een aantal fasen [Wol 94]. Deze fasen
vormen samen de productcyclus, en zijn:
• het bepalen van de gewenste functie(s);
• het ontwerpen;
• het genereren van een werkvoorbereidingsplan;
• het fabriceren;
• het gebruiken;
• het afdanken.

Elm van deze fasen is de werkvoorbereiding. Onder werkvoorbereiding wordt verstaan:
het selecteren, gedetailleerd definieren en bepalen van de volgorde van de
fabricagebewerkingen die nodig zijn om de, in de productrepresentatie gespecificeerde,
eindtoestand van een product te kunnen vervaardigen, uitgaande van een te bepalen
uitgangsmateriaal. De gegenereerde gegevens tijdens de werkvoorbereiding worden
verzameld in een werkvoorbereidingsplan.

Het werkvoorbereidingsplan wordt vervolgens overgedragen aan de productie-afdeling.
Hier wordt het gebruikt om het gewenste product te vervaardigen. Het
werkvoorbereidingsplan geeft, tot in detail, de stappen weer die nodig zijn om een
product te kunnen vervaardigen.

De input voor de werkvoorbereiding wordt gevormd door de productrepresentatie en de
seriegrootte, de ordergrootte en de levertjjd (zie figuur 3.1). De seriegrootte, ordergrootte
en levertijd zijn van belang voor het bepalen van de te gebruiken fabricageprocessen en
bewerkingsmachines om het product te vervaardigen. Vervolgens wordt een
werkvoorbereidingsplan gegenereerd dat geoptimaliseerd kan worden naar een of
meerdere criteria (bijvoorbeeld minimaIe doorlooptijd tijdens de productie of minimaIe
kosten). Hierbij moet rekening gehouden worden met een aantal beperkingen.

Beperkingen ten aanzien van de werkvoorbereiding kunnen worden opgesplitst in
verschillende soorten. Ten eerste de technologische beperkingen van de beschikbare
fabricageprocessen, bijvoorbeeld het frezen van een rechthoekige kamer waarvan de
vier hoeken geen afrondingen hebben, is niet mogelijk. Ten tweede de beperkingen van
de ter beschikking staande fabricagemiddelen (machines, gereedschappen,
opspanelementen, enz.), bijvoorbeeld de werkruimte van een machine kan te klein zijn
om een product te vervaardigen. Ten derde de beschikbaarheid van de
fabricagemiddelen ten tijde van de productie, bijvoorbeeld een machine kan niet
beschikbaar zijn ten gevolge van onderhoud.
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Figuur 3. 1: De werkvoorbereiding

Tijdens het genereren van een werkvoorbereidingsplan kunnen problemen ontstaan. Ais
deze problemen opgelost kunnen worden door een of meerdere aanpassingen aan het
ontwerp, moet een terugkoppeling naar de ontwerper plaatsvinden. De ontwerper kan
vervolgens door het aanpassen van het ontwerp de problemen oplossen, het product
kan dan toch worden vervaardigd. Het aanpassen van het ontwerp moet wei toegestaan
zijn, het product moet zijn gewenste functie(s) blijven vervullen. Bijvoorbeeld twee
bewerkingsstappen moeten als gevolg van een nauwkeurige tolerantie-relatie in een set
up worden uitgevoerd. Ten gevolge van de beperkte mogelijkheden van de aanwezige
bewerkingsmachines is dat niet mogelijk, het gewenste product kan niet worden
vervaardigd. Door de tolerantie-relatie af te zwakken hoeven de bewerkingsstappen niet
meer in een set-up te worden uitgevoerd. Het product kan nu wei worden vervaardigd.

Het werkvoorbereidingssysteem moet, zoals hierboven vermeld, aan een aantal eisen
voldoen. Deze eisen zjjn:
• Het kunnen genereren van een compleet werkvoorbereidingsplan voor meerdere

fabricageprocessen, zoals verspanen, omvormen, assembleren en lassen.
• Het uitgangspunt moet zijn de productrepresentatie en de productiegegevens.
• Het kunnen optimaliseren van het werkvoorbereidingsplan naar een of meerdere

criteria zoals minimaIe doorlooptijd tijdens de productie of minimale kosten.
• Het moet rekening houden met de beperkingen van de fabricageprocessen, de

beperkingen van de fabricagemiddelen en de beschikbaarheid van de
fabricagemiddelen.

• Indien er problemen optreden tijdens het genereren van een werkvoorbereidingsplan,
dient een terugkoppeling naar de ontwerper plaats te vinden. Deze terugkoppeling
moet plaatsvinden als de problemen op te lossen zijn door een of meerdere
aanpassingen aan het ontwerp.

Een voorstel voor een werkvoorbereidingssysteem dat voor meerdere
fabricageprocessen een werkvoorbereidingsplan genereert valt buiten de opdracht. Dit
verslag beperkt zich tot het genereren van een werkvoorbereidingsplan voor
fabricagebewerkingen die op een freesmachine kunnen worden uitgevoerd.
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3.2 Werkvoorbereiding en het IDM-systeem

In de vorige paragraaf is werkvoorbereiding in het algemeen behandeld. In deze
paragraaf zal het werkvoorbereidingsproces met betrekking tot het IDM-systeem worden
behandeld.

3.2.1 Van MO-based Design Tree naar Manufacturing Tree

Het product waarvoor een werkvoorbereidingsplan gegenereerd moet worden is door de
ontwerper vastgelegd met behulp van de CSG Design Tree. Door het IDM-systeem wordt
deze CSG Design Tree omgezet in een pure negative Design Tree. Om de fabricage
efficienter te laten verlopen worden, zo mogelijk, MO's en -PO's uit de pure negative
Design Tree samengevoegd tot MOfreeform-pockets [Vri 96B]. De pure negative Design
Tree wordt tot slot omgezet in een MO-based Design Tree.

Het uitgangspunt voor de werkvoorbereiding is de MO-based Design Tree (zie figuur
3.2). Deze dient als input voor het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM-systeem, net
als de ordergrootte, de seriegrootte en de levertijd. Tijdens de werkvoorbereiding wordt
de MO-based Design Tree omgezet in een Manufacturing Tree. De Manufacturing Tree
is de output van het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM-systeem (zie figuur 3.2). In
een Manufacturing Tree moeten aile gegevens opgenomen worden die nodig zijn om
een product te kunnen vervaardigen.

beperkingen,
optimalisatie criteria

e

Input L-....t werkvoorbereidings-
Output

gedeelte IDM-systeem
Manufacturing Tre

Design Tree,
iegrootte, ordergrootte en

levertijd
ser

terugkoppeling naar de ontwerper

Figuur 3.2: De werkvoorbereiding met betrekking tot IDM

Tijdens het omzetten van de pure negative Design Tree naar de MO-based Design Tree
gaat informatie verloren. -PO's kunnen meer benaderingsrichtingen hebben dan de
bijbehorende MO's uit de MO-based Design Tree. Tevens kan als gevolg van het
omzetten, de keuze voor een te gebruiken bewerkingsmachine of gereedschap beperkt
worden. Met deze extra keuzemogelijkheden kan het mogelijk zijn een ander, optimaler
werkvoorbereidingsplan te bepalen. In dit verslag zal echter aileen worden uitgegaan van
de MO-based Design Tree.
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In de Manufacturing Tree wordt het uitgangsmateriaal, waaruit het product vervaardigd
wordt, opgenomen. Dit wordt de Initial Manufacturing State (IMSo) genoemd (zie figuur
3.3). De eindtoestand (het uiteindeljjke product) wordt de Final Manufacturing State
genoemd, en de tussen liggende fasen de Intermediate Manufacturing State (IMSn). De
Final Manufacturing State moet voldoen aan de door de ontwerper gestelde eisen in de
Final Design State.

In een Manufacturing Tree worden tevens de bewerkingsstappen opgenomen die nodig
zijn om tot de Final Manufacturing State te komen (zie figuur 3.3). Een bewerkingsstap is
een afgerond gedeelte tijdens het realiseren van een MO, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een bewerkingsmachine en een gereedschap. Voorbeelden van bewerkingsstappen
zijn: ruimen, nafrezen en centeren. Tevens wordt vastgelegd hoe deze
bewerkingsstappen uitgevoerd moeten worden en de volgorde waarin ze worden
uitgevoerd. Hierbij kan worden gedacht aan de te gebruiken gereedschappen, machine
instellingen en set-ups.

Manufacturing Tree

IMSo BS 1

Y
IMS1 BS 2

Y
",'

..."IMyP
Final Manufacturing State

set-up 1

~
opspanning 1

set-up 2

~
opspanning 2

bewerkingsmachine X

BS =bewerkingsstap

Figuur 3.3: De Manufacturing Tree

3.2.2 Uit te voeren activiteiten

Om een werkvoorbereidingsplan te kunnen genereren voor een product moeten een
aantal activiteiten worden uitgevoerd. De eerste activiteit die moet worden uitgevoerd is
het herkennen en analyseren van het product dat gespecificeerd is in de
productrepresentatie. Echter de resultaten van deze activiteit zijn reeds bekend na het
genereren van het ontwerp met het ontwerpgedeelte van het IDM-systeem. Dit in
tegenstelling tot bij andere werkvoorbereidingssystemen, zoals bijvoorbeeld beschreven
in [Fer 90] [Jas 95] en [Hou 91]. Vragen met betrekking tot het product worden reeds
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beantwoord in de MO-based Design Tree. In de MO-based Design Tree zijn gegevens
opgenomen met betrekking tot het uitgangsmateriaal en de te verwijderen
materiaalvolumina. Deze gegevens zijn meteen voor het werkvoorbereidingsgedeelte
beschikbaar en hoeven dus niet nog een keer bepaald te worden. Tevens is bekend dat
de materiaalvolumina daadwerkelijk te verwijderen zijn met de beschikbare
bewerkingsmachines en dat daarbij geen botsingen optreden.

De te onderscheiden activiteiten die nodig zijn om de MO-based Design Tree om te
zetten in een Manufacturing Tree, worden behandeld in de volgende hoofdstukken. Deze
activiteiten zijn:
1. Het bepalen van de elementen van de Manufacturing Tree (hoofdstuk 4). Deze

elementen zijn de IMSo en de benodigde bewerkingsstappen om de toegepaste MO's
te kunnen verwezenlijken. Per bewerkingsstap worden ook de bewerkingsmachines
en gereedschappen bepaald die in aanmerking komen om de betreffende
bewerkingsstap uit te voeren.

2. Het bepalen van set-ups (hoofdstuk 5). Om de benodigde set-ups te kunnen bepalen
moet voor ,iedere bewerkingsstap een bewerkingsmachine geselecteerd worden om
de betreffende bewerkingsstap uit te voeren. Vervolgens worden de uit te voeren
bewerkingsstappen verdeeld over een aantal set-ups.

3. Fixture planning (hoofdstuk 6). Tijdens deze activiteit wordt voor iedere gegenereerde
set-up een opspanning ontworpen.

4. Het bepalen van de wijze waarop de bewerkingsstappen uitgevoerd zullen worden
(hoofdstuk 7). Voor iedere bewerkingsstap wordt bepaald welk gereedschap gebruikt
zal worden. Tevens worden de instellingen en bewegingen van de
bewerkingsmachine bepaald, zodanig dat de bewerkingsstap op een juiste wijze wordt
uitgevoerd.

Nadat aile gegevens bepaald zijn, moet tot slot een controle worden uitgevoerd. Hierbij
moet gecontroleerd worden of de bewerkingsmachines ten tijde van de productie
beschikbaar zijn. Met behulp van de gegenereerde gegevens uit de Manufacturing Tree
kunnen vervolgens de kosten voor het vervaardigen van het product en de
bewerkingstijd van het product bepaald worden.

3.2.3 Bruikbaar werkvoorbereidingsplan

Na het uitvoeren van bovenstaande activiteiten is de MO-based Design Tree omgezet in
een Manufacturing Tree. Tijdens het omzetten van de MO-based Design Tree in een
Manufacturing Tree, zjjn door het IDM-systeem een groot aantal gegevens bepaald.
Deze gegevens varieren van de te gebruiken bewerkingsmachines tot de bewegingen
van de gereedschappen. Ais laatst uit te voeren activiteit dienen deze gegevens dan ook
bruikbaar en overzichtelijk aan de verschillende gebruikers gepresenteerd te worden. Dit
kan betekenen dat dezelfde gegevens aan verschillende gebruikers, verschillend
gepresenteerd worden. Tevens moet iedere gebruiker op het juiste tijdstip de juiste
informatie krijgen.
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4. Elementen van de Manufacturing Tree

De eerste activiteit die uitgevoerd moet worden, is het bepalen uit welke elementen de
Manufacturing Tree voor een product is opgebouwd. Deze elementen zijn de IMSo en de
bewerkingsstappen die nodig zijn om het product te kunnen vervaardigen volgens de
specificaties. Een bewerkingsstap is een afgerond gedeelte tijdens het realiseren van
een MO, waarbij gebruik wordt gemaakt van €len bewerkingsmachine en €len
gereedschap.

Vervolgens kan per bewerkingsstap bepaald worden welke bewerkingsmachines en
gereedschappen in aanmerking komen om deze bewerkingsstap uit te voeren.
Bewerkingsmachines en gereedschappen die niet in aanmerking komen om een
bewerkingsstap uit te voeren, worden op deze wijze buiten beschouwing gelaten tijdens
de andere activiteiten van de werkvoorbereiding.

4.1 Initial Manufacturing State

Het uitgangsmateriaal tijdens de fabricage van het product, de IMSo, moet eerst worden
bepaald. De in de MO-based Design Tree voorkomende Envelope kan rechtstreeks door
de werkvoorbereiding worden overgenomen als IMSo. De Envelope is namelijk zodanig
gekozen dat er een stuk uitgangsmateriaal in het magazijn aanwezig is dat overeenkomt
met deze Envelope.

Het rechtstreeks overnemen van de Envelope hoeft niet de meest gunstige situatie te
zijn, want de keuze van de Envelope is (in de meeste gevallen) niet gebaseerd op de
Final Design State. Het stuk uitgangsmateriaal met de laagste kosten, waaruit het
product vervaardigd kan worden volgens de specificaties, moet als IMSo worden
gekozen. Het materiaaltype van de IMSo moet overeenkomen met het door de ontwerper
gespecificeerde type.

Ais eerste moet bepaald worden welke stukken uitgangsmateriaal in aanmerking komen
voor IMSo. Hi~rvoor kunnen drie eisen worden opgesteld:
• Het stuk uitgangsmateriaal moet aanwezig zijn in het magazijn.
• Het materiaaltype van het stuk uitgangsmateriaal moet overeenkomen met het door

de ontwerper gespecificeerde type.
• Het product moet uit het stuk uitgangsmateriaal vervaardigd kunnen worden.

Of het product uit een bepaald stuk uitgangsmateriaal vervaardigd kan worden, hangt af
van de door de ontwerper gespecificeerde Final Design State. De Final Design State
komt overeen met de Final Manufacturing State. Omdat tijdens het vervaardigen van het
product materiaal wordt weggehaald, moet het stuk uitgangsmateriaal groter of gelijk zijn
aan de Final Manufacturing State. VaIt een vlak van het stuk uitgangsmateriaal samen
met een vlak van de Final Manufacturing State, dan moet het betreffende vlak voldoen
aan de gestelde specificaties (toleranties en ruwheden) voor het overeenkomstige vlak
van de Final Manufacturing State. Voldoet het betreffende vlak van het stuk
uitgangsmateriaal niet aan deze specificaties, dan komt het stuk uitgangsmateriaal niet
in aanmerking voor IMSo.
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De mogelijke stukken uitgangsmateriaal varieren aileen in afmetingen. Het materiaaltype
moet overeenkomen met het door de ontwerper gespecificeerde type. Uit de stukken
uitgangsmateriaal die in aanmerking komen voor IMSo moet vervolgens een keuze
worden gemaakt. Deze keuze is afhankelijk van de kosten. Het stuk uitgangsmateriaal
met de laagste kosten moet worden gekozen als IMSo. Het kan voorkomen dat de
gekozen IMSoniet overeenkomt met de Envelope uit de MO-based Design Tree.

De Envelope uit de MO-based Design Tree komt overeen met een stuk
uitgangsmateriaal dat aanwezig is in het magazijn, en is gelijk aan of groter dan de IDSo.
Komt de Envelope niet overeen met de door de ontwerper gespecificeerde IDSo, dan
worden een of meerdere -PO's of MO's bepaald die van de Envelope worden
afgetrokken. t'Ja het aftrekken van deze -PO's of MO's van de Envelope moet een
toestand bereikt zijn die gelijk is aan de 10So. Komt de gekozen IMSo niet overeen met
de in de MO-based Design Tree gespecificeerde Envelope, dan moeten de af te trekken
MO's en -PO's opnieuw bepaald worden. Oit zal resulteren in een andere pure negative
Design Tree en een andere MO-based Design Tree. Het uitgangspunt voor deze twee
Design Trees is een nieuwe Envelope (Envelope') die gelijk gesteld wordt aan de
gekozen IMSo.

Na deze activiteit is de IMSo bekend, en wei het materiaaltype en de specificaties. Deze
IMSo is het stuk uitgangsmateriaal waarop de verschillende bewerkingsstappen zullen
worden uitgevoerd die nodig zijn om het gewenste product te kunnen vervaardigen.
Komt de gekozen IMSoniet overeen met de Envelope uit de MO-based Design Tree dan
moet een nieuwe MO-based Design Tree bepaald worden. Deze gaat uit van een
Envelope' die gelijk wordt gesteld aan de gekozen IMSo. De nieuw gegenereerde MO
based Design Tree is vervolgens het uitgangspunt voor de verdere werkvoorbereiding.

4.2 Aanpassen van MO's

Tijdens het realiseren van een MO wordt van de IMSo materiaal weggehaald. Valt een
toegepaste MO gedeeltelijk buiten de IMSo, dan hoeven daar geen bewerkingen
uitgevoerd te worden die materiaal weghalen. Oaar waar de MO buiten de IMSo vaIt is
namelijk geen materiaal. De vorm en dimensies van de MO kunnen worden aangepast
aan het werkelijk te verspanen volume (zie figuur 4.1). Valt een toegepaste MO in zijn
geheel buiten de IMSodan kan deze MO buiten beschouwing worden gelaten tijdens de
rest van de werkvoorbereiding.

MO kamer

.'_ .0'

r} ;---</'
--'·1 ...

Figuur4.1: Het aanpassen van een MO indien deze buiten de IMSo valt
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Het aanpassen van MO's die buiten de IMSo vallen zal leiden tot een andere MO-based
Design Tree. MO's die in zijn geheel buiten de IMSo vallen, zullen niet zijn opgenomen in
deze MO-based Design Tree. Ook zullen de specificaties in de MO-based Design Tree
veranderen van de MO's die gedeeltelijk buiten de IMSo vallen. Er hoeft voor deze
gewijzigde MO's geen nieuwe maakbaarheidscontrole te worden uitgevoerd. Dit is niet
nodig omdat de eisen met betrekking tot ruwheden en toleranties gelijk blijven en het
werkeHjk te verwijderen materiaal binnen de oorspronkelijke MO Iigt. De aangepaste MO
is een gedeelte van de oorspronkelijke MO.

4.3 Uit te voeren bewerkingsstappen

Een toegepaste MDT kan worden gerealiseerd door het uitvoeren van een aantal
bewerkingsstappen, die in een bepaalde onderlinge volgorde moeten worden uitgevoerd.
De uit te voeren bewerkingsstappen en de onderlinge volgorde vormen samen de
benodigde set bewerkingsstappen die nodig is om de MDT te verwezenlijken. De
bewerkingsstappen van een set hoeven echter niet direct na elkaar te worden
uitgevoerd. Tussen het uitvoeren van twee bewerkingsstappen van een set mogen
andere bewerkingsstappen worden uitgevoerd.

Een gat bijvoorbeeld kan worden vervaardigd door de set bewerkingsstappen: centeren,
boren en ruimen. De bewerkingsstappen centeren, boren en ruimen moeten ook in deze
onderlinge volgorde worden uitgevoerd. Echter, tussen het centeren en boren van het
gat kan bijvoorbeeld een andere center bewerking worden uitgevoerd. Dit heeft als
voordeel dat het aantal gereedschapswissels beperkt kan worden.

Voor iedere te realiseren MDT moet een set bewerkingsstappen worden bepaald.
Hiervoor moet een keuze worden gemaakt uit meerdere mogelijke sets
bewerkingsstappen. De keuze voor de te gebruiken set bewerkingsstappen hangt af van:
• de specificaties van de toegepaste MDT;
• de specificatie van de IDSo;
• de seriegrootte, ordergrootte en levertijd.

Voor de toegepaste MO's uit de MO-based Design Tree is al een set bewerkingsstappen
bepaald. Deze set bewerkingsstappen was nodig voor de maakbaarheidscontrole van de
MO. De keuze voor de set bewerkingsstappen door het ontwerpgedeelte kan worden
overgenomen door de werkvoorbereiding. Ook is dan bekend dat de set
bewerkingsstappen uitgevoerd kan worden. Voor iedere bewerkingsstap bestaat
tenminste een combinatie van bewerkingsmachine en gereedschap die de
bewerkingsstap kan uitvoeren. Dit is tjjdens de maakbaarheidscontrole gecontroleerd.

Voor het bepalen van de benodigde set bewerkingsstappen om een MO te kunnen
verwezenlijken, zijn de gespecificeerde ruwheden en toleranties van een MO van belang.
Aan de hand van de ruwheid zal een set bewerkingsstappen geselecteerd worden. Aan
de hand van de toleranties zal eveneens een set bewerkingsstappen geselecteerd
worden. De meest nauwkeurige set bewerkingsstappen van deze twee zal uiteindelijk
gebruikt moeten worden om de MO volgens de specificaties te kunnen realiseren.

Om de verschillende gespecificeerde toleranties van een MO te kunnen vergelijken wordt
gebruik gemaakt van kwaliteitsgetallen [Vri 96B]. Een lager kwaliteitsgetal staat voor een
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meer nauwkeurige en dus moeilijker te vervaardigen tolerantie. Om het kwaliteitsgetal
van een tolerantie te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt van de volgende formule:

i(L) =10.3 * (0.45 * L1/3 + L * 10.3) [mm]

L is de karakteristieke lengte en is afhankelijk van het type tolerantie (zie figuur 4.2). De
verhouding van de waarde van de tolerantie en de waarde van i(L) komt overeen met
een bepaald kwaliteitsgetal.

tolerantie met betrekking tot de hoogte 5

=> L = (A2 + 82 + 5 2)1/2

tolerantie met betrekking tot
de evenwijdigheid van beide vlakken

=> L = 0.5 (A2 + 82 + (0.5 5)2)1/2

5

5

A

A

8

8

Figuur 4.2: De karakteristieke lengte L afhankelijk van het type tolerantie

Voor elke tolerantie van een MO kan het kwaliteitsgetal worden bepaald. De tolerantie
met het laagste kwaliteitsgetal is het moeilijkst te vervaardigen en dus bepalend voor de
benodigde set bewerkingsstappen. Voor ieder kwaliteitsgetal is bekend welke set
bewerkingsstappen gebruikt moet worden om de gewenste tolerantie te realiseren (zie
figuur 4.3).

4.3.1 Mogelijke bewerkingsmachines

De te gebruiken set bewerkingsstappen is dus bepaald door het ontwerpgedeelte van
het IDM-systeem. Per bewerkingsstap is een bewerkingsmachine gevonden, die deze
kan uitvoeren. Het is echter mogeljjk dat ook andere bewerkingsmachines gebruikt
kunnen worden om de bewerkingsstap uit te voeren.

Voor iedere MO uit de MO-based Design Tree moet per bewerkingsstap een verzameling
mogelijke bewerkingsmachines worden bepaald. ledere bewerkingsmachine uit deze
verzameling moet in staat zijn de bewerkingsstap uit te voeren. Tijdens deze activiteit
wordt dus nog niet bepaald met welke bewerkingsmachine een bewerkingsstap
daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
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Figuur 4.3: De te gebruiken set bewerkingsstappen afhankelijk van de kwaliteitsgetallen
[Vri 968J

Om te bepalen of een bewerkingsmachine kan worden opgenomen in de verzameling
mogelijke bewerkingsmachines, moet gecontroleerd worden of de bewerkingsmachine
de bewerkingsstap kan uitvoeren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de
Manufacturing Machine Models (paragraaf 2.2) van de bewerkingsmachines. Tijdens het
bepalen of een bewerkingsmachine gebruikt kan worden, moet er vanuit worden gegaan
dat de bewerkingsstap bereikbaar is.

4.3.2 Mogelijke gereedschappen

Per bewerkingsstap en per mogelijke bewerkingsmachine kan vervolgens een
verzameling mogelijke gereedschappen worden bepaald. leder gereedschap uit deze
verzameling is te gebruiken tijdens het uitvoeren van een bewerkingsstap. In een later
stadium zal een keuze uit deze verzameling worden gemaakt. Gecontroleerd moet
worden of met het gereedschap de bewerkingsstap kan worden uitgevoerd.

Is bij een mogelijke bewerkingsmachine geen verzameling mogelijke gereedschappen op
te stellen, dan kan de betreffende bewerkingsmachine niet gebruikt worden om de
bewerkingsstap uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat de bewerkingsmachine niet in de
verzameling mogelijke bewerkingsmachines kan worden opgenomen.

4.4 Volgorde-re/aties tussen bewerkingsstappen

Tijdens de werkvoorbereiding moet de volgorde worden vastgelegd waarin de
verschillende bewerkingsstappen worden uitgevoerd. De bewerkingsvolgorde wordt
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beperkt door volgorde-relaties. Een volgorde-relatie legt vast dat een bepaalde
bewerkingsstap pas kan worden uitgevoerd nadat een andere bewerkingsstap is
uitgevoerd. Deze volgorde-relaties tussen bewerkingsstappen moeten worden
vastgelegd. Volgorde-relaties ontstaan als gevolg van:
• de set bewerkingsstappen voor een MDT (paragraaf 4.4.1);
• de bereikbaarheid van de bewerkingsstappen (paragraaf 4.4.2);
• de gekozen bewerkingstechnologie voor een MDT (paragraaf 4.4.3).

De volgorde-relaties kunnen worden weergegeven in een Precedence Graph (zie figuur
4.4) [Gro 93]. Indien bewerkingsstap X voor bewerkingsstap Y moet worden uitgevoerd,
wordt dit in de Precedence Graph weergegeven met een pijl van bewerkingsstap X naar
Y. Bewerkingsstap X wordt de 'parent' van bewerkingsstap Y genoemd, bewerkingsstap
Y wordt op zijn beurt een 'child' van bewerkingsstap X genoemd. Indien bewerkingsstap
P en Q moet zijn uitgevoerd voordat bewerkingsstap R kan worden uitgevoerd, vormen
deze 'multiple parents'. Dit wordt weergegeven met een pijl van bewerkingsstap P naar R
en een pijl van bewerkingsstap Q naar R. De twee pijlen worden vervolgens met elkaar
verbonden door een dubbele boog.

IMSo

parerit --,.·.sy:] 8

1
1

BS Y BS 2

\/\

:·BS·P·······BS·Q~multiple parents. V···
BS R

BS4 BS3 BS = bewerkingsstap

Figuur 4.4: De Precedence Graph

Door volgorde-relaties is de bewerkingsvolgorde nog niet zodanig beperkt dat de
bewerkingsvolgorde definitief is vastgelegd. De bewerkingsvolgorde is verder afhankelUk
van de keuze voor de te gebruiken bewerkingsmachines, set-ups en gereedschappen.
Pas na deze keuzes kan de bewerkingsvolgorde definitief worden vastgelegd. De
volgorde-relaties vormen een beperking voor de volgorde waarin de bewerkingsstappen
worden uitgevoerd. De bewerkingsvolgorde die wordt bepaald tijdens het vervolg van de
werkvoorberefding moet altijd voldoen aan de volgorde-relaties uit de Precedence Graph.

4.4.1 Set bewerkingsstappen

Ten eerste ontstaan volgorde-relaties als gevolg van de keuze voor de set
bewerkingsstappen waarmee een MDT verwezenlijkt wordt. De bewerkingsstappen
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moeten in een bepaalde onderlinge volgorde worden uitgevoerd om de MDT te kunnen
realiseren. Bijvoorbeeld voor het vervaardigen van een gat is de volgende set
bewerkingsstappen geselecteerd: centeren, boren en ruimen. De bewerkingsstappen
moeten ook in deze onderlinge volgorde worden uitgevoerd om het gat te kunnen
realiseren.

4.4.2 Bereikbaarheid

Ten tweede ontstaan volgorde-relaties als gevolg van de bereikbaarheid van
bewerkingsstappen. Een bewerkingsstap is bereikbaar als deze kan worden uitgevoerd
zonder dat een botsing optreedt tussen het werkstuk en het gereedschap of de
bewerkingsmachine.

Een bewerkingsstap kan pas bereikbaar zijn nadat eerst een aantal bewerkingsstappen
van €len of meerdere andere MO's zijn uitgevoerd. Worden de bewerkingsstappen niet in
de juiste volgorde uitgevoerd, dan zal een botsing optreden. Bijvoorbeeld twee MO's
liggen boven elkaar (zie figuur 4.5). Het voorfrezen van MO 2 kan pas worden uitgevoerd
nadat het voorfrezen van M01 is uitgevoerd. Wordt eerst het voorfrezen van MO 2
uitgevoerd, d~n zal een botsing optreden tussen het werkstuk en het gereedschap.

gereedschap

Figuur 4.5: Een volgorde-relatie a/s gevolg van bereikbaarheid.

4.4.3 Bewerkingstechnologie

Ten derde ontstaan volgorde-relaties als gevolg van de gekozen bewerkingstechnologie.
Om het product op een goede wijze te kunnen vervaardigen met de gekozen
bewerkingstechnologieen, moeten de bewerkingsstappen in een bepaalde volgorde
worden uitgevoerd. Dit kan zich voordoen als bijvoorbeeld het product gehard moet
worden. Eerst worden aile freesbewerkingen uitgevoerd waarna het product gehard
wordt.
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5. Bepalen van set-ups

Tijdens het bepalen van de elementen van de Manufacturing Tree zijn de uit te voeren
bewerkingsstappen bepaald. Deze uit te voeren bewerkingsstappen moeten over een of
meerdere set-ups worden verdeeld. Een set-up is een positie en orientatie van de IMSo
of de IMSn op de bewerkingsmachine, plus de bewerkingsstappen die in deze positie en
orientatie dienen te worden uitgevoerd [Del 94].

Sommige bewerkingsstappen moeten (bij voorkeur) in een set-up worden uitgevoerd.
Deze bewerkingsstappen vormen dan een groep bewerkingsstappen. Om de benodigde
set-ups te kunnen bepalen, moeten eerst groepen bewerkingsstappen worden bepaald.
Tevens moet de te gebruiken bewerkingsmachine per bewerkingsstap worden bepaald.
Nadat de groepen en bewerkingsmachines zijn bepaald, kunnen de set-ups worden
gepland. Na het bepalen van de set-ups wordt de voorlopige Manufacturing Tree bereikt
die is weergegeven in figuur 5.1.

Manufacturing Tree

bewerkingsmachine X

........

Final Manufacturing State

Figuur 5. 1: De voorlopige Manufacturing Tree na het bepalen van de set-ups

5. 1 Groeperen van bewerkingsstappen

Het is meestal niet mogelijk aile bewerkingsstappen in een set-up te plannen. Ten eerste
omdat bewerkingsstappen op verschillende bewerkingsmachines worden uitgevoerd.
Ten tweede omdat de mogelijkheden van een bewerkingsmachine beperkt zijn. De
bewerkingsstappen worden dan over meerdere set-ups verdeeld. Echter, sommige
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bewerkingsstappen moeten (bij voorkeur) in een set-up worden uitgevoerd. Twee
redenen waarom het gewenst is bewerkingsstappen in een set-up uit te voeren zullen
worden behandeld. Deze twee redenen zijn:
• tolerantie-relaties (paragraaf 5.1.1);
• gelijke MO's (paragraaf 5.1.2).

Indien twee of meerdere bewerkingsstappen (bij voorkeur) samen in een set-up moeten
worden uitgevoerd, dan vormen deze samen een groep bewerkingsstappen. Indien een
bewerkingsstap van een groep wordt uitgevoerd, moeten (bij voorkeur) de andere
bewerkingsstappen van deze groep worden uitgevoerd tijdens dezelfde set-up. De
keuzes voor de te gebruiken bewerkingsmachines en set-ups zijn dus ondermeer
afhankelijk van de groepen bewerkingsstappen. Voordat deze keuzes kunnen worden
gemaakt, moeten de groepen bewerkingsstappen worden bepaald.

Indien een grqep bewerkingsstappen is gevormd, moet het volgende worden uitgevoerd.
Ais een andere bewerkingsstap uitgevoerd moet worden tussen twee bewerkingstappen
van de nieuwe groep, moet deze bewerkingsstap worden toegevoegd aan de groep.
Bewerkingsstappen A en C bijvoorbeeld vormen een groep (zie figuur 5.2). Ais
bewerkingsstap B na A en voor C moet worden uitgevoerd, kunnen bewerkingsstappen
A en C aileen in een set-up worden uitgevoerd als bewerkingsstap B in dezelfde set-up
wordt uitgevoerd. Bewerkingsstap B moet worden toegevoegd aan de groep.

Er kan een uitspraak worden gedaan of het mogelijk is de bewerkingsstappen van een
groep in een set-up uit te voeren. Er moet dan tenminste een gemeenschappelijke
bewerkingsmachine zjjn. Een gemeenschappelijke bewerkingsmachine is een
bewerkingsmachine die voorkomt in aile verzamelingen mogelijke bewerkingsmachines
van de bewerkingsstappen van een groep. Tevens moet een van deze
gemeenschappelijke bewerkingsmachines de bewerkingstappen in een set-up kunnen
uitvoeren. Er moet tenminste een positie en orientatie zijn van het werkstuk op de
bewerkingsmachine waardoor aile bewerkingsstappen in een set-up uitgevoerd kunnen
worden.

.. 1 "
: bewerkingsstap A' '1' ~

bewerkingsstap B :

: .1. j
: bewerkingsstap C
: __ ; :

'"

Figuur 5.2: Het toevoegen van een bewerkingsstap aan een groep
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5.1.1 Tolerantie-relaties

Indien twee vlakken een tolerantie-relatie hebben, moeten (bij voorkeur) de
bewerkingsstappen die deze vlakken vervaardigen in een set-up worden uitgevoerd. De
nauwkeurigheid waarmee twee bewerkingsstappen met een tolerantie-relatie ten
opzichte van elkaar kunnen worden uitgevoerd, is afhankelijk van de nauwkeurigheid van
de bewerkingsmachine. Ais daarnaast de betreffende bewerkingsstappen in
verschillende set-ups worden uitgevoerd is ook de nauwkeurigheid van de opspanning
van belang. Door het in een set-up uitvoeren van bewerkingsstappen met een tolerantie
relatie, heeft de nauwkeurigheid van de opspanning geen invloed op de nauwkeurigheid
van de bewerkingsstappen ten opzichte van elkaar. De gewenste nauwkeurigheid kan
dan met minder inspanning worden bereikt.

Of bewerkingsstappen per se of bij voorkeur in een set-up moeten worden uitgevoerd is
afhankelijk van de nauwkeurigheid van een tolerantie-relatie. Naast de nauwkeurigheid
van de tolerantie-relatie zijn tevens de te behalen nauwkeurigheid van de te gebruiken
bewerkingsmachine en opspanning van belang. Een opspanning kan echter pas bepaald
worden nadat de set-ups bepaald zijn, zodat voor de te behalen nauwkeurigheid van de
opspanning een richtwaarde moet worden gebruikt. De te gebruiken bewerkingsmachine
voor een bewerkingsstap kan wei bepaald worden voordat de set-ups gepland worden.
De te behalen nauwkeurigheid van de te gebruiken bewerkingsmachine is dan bekend.
Nadat de te gebruiken bewerkingsmachine is bepaald, kan een uitspraak worden gedaan
of een groep bewerkingsstappen ten gevolge van een tolerantie-relatie per se of bij
voorkeur in een set-up moet worden uitgevoerd.

5.1.2 Gelijke MO's

Een andere reden om bewerkingsstappen te groeperen zijn gelijke MO's. Indien
bewerkingsstappen van MO's met dezelfde specificaties binnen een set-up verwezenljjkt
worden, kan het totale aantal gereedschapswissels beperkt worden. Dit geldt
voornamelijk als voor het realiseren van MO's een gereedschap toegepast wordt dat niet
vaak gebruikt ~ordt en de gereedschapswisseltijd lang is.

Bewerkingsstappen van gelijke MO's worden daarom bij voorkeur in dezelfde set-up
uitgevoerd. Deze voorkeur is groter naarmate het te gebruiken gereedschap minder
gebruikt wordt, en de gereedschapswisseltijd langer is. Ais gevolg van gelijke MO's is het
niet mogelijk dat bewerkingsstappen per se in een set-up uitgevoerd moeten worden.
Namelijk het uitvoeren van bewerkingsstappen van gelijke MO's in verschillende set-ups
is altijd mogelijk.

5.2 Te gebruiken bewerkingsmachines

Door het IDM-systeem dient per bewerkingsstap een bewerkingsmachine gekozen te
worden. De verzameling mogelijke bewerkingsmachines voor een bewerkingsstap is
reeds bepaald. ledere bewerkingsmachine uit deze verzameling komt in aanmerking om
de bewerkingsstap uit te voeren. Uit deze verzameling moet een keuze voor de te
gebruiken bewerkingsmachine worden gemaakt.
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De keuze voor de te gebruiken bewerkingsmachine voor een bewerkingssstap is
afhankeHjk van:
• de beschikbaarheid van de bewerkingsmachines (paragraaf 5.2.1);
• de doorlooptijd (paragraaf 5.2.2);
• de groepen bewerkingsstappen (paragraaf 5.2.3).

5.2.1 Beschikbaarheid van bewerkingsmachines

De keuze v.oor de te gebruiken bewerkingsmachines is afhankelijk van de
beschikbaarheid van de bewerkingsmachines op het tijdstip van productie. Wordt tijdens
de werkvoorbereiding geen rekening gehouden met deze beschikbaarheid, dan kan dat
een aantal gevolgen hebben.

Ten eerste kan het voorkomen dat het gegenereerde werkvoorbereidingsplan niet of
maar gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, omdat geselecteerde bewerkingsmachines
tijdens de productie niet beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld ten gevolge van het produceren
van andere orders, waardoor de capaciteit van de fabricagemiddelen al volledig of bijna
volledig benut wordt, of ten gevolge van onderhoud.

Ten tweede is het mogelijk dat tijdens de werkvoorbereiding voor verschillende
producten, steeds dezelfde bewerkingsmachines geselecteerd worden. Tijdens de
productie betekent dit, dat aile producten op een paar machines vervaardigd zullen
worden en de rest van het machinepark bijna niet gebruikt wordt. Dit kan leiden tot lange
doorlooptijden. Een betere verdeling van de uit te voeren bewerkingsstappen over de
aanwezige machines kan dan leiden tot een kortere doorlooptijd. Hierbij dient echter
rekening te worden gehouden met transporttijden en wachttijden, omdat deze ook
bijdragen aan de doorlooptijd. Tijdens het bepalen van de te gebruiken
bewerkingsmachine moet dus rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van
de bewerkingsmachines.

Tijdens de productieplanning wordt bepaald wanneer de bewerkingsstappen door de
verschillende bewerkingsmachines worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de
bewerkingsstappen die nodig zijn om aile verschillende producten te kunnen
vervaardigen. Gewenst is dan ook dat werkvoorbereiding en productieplanning 'samen'
de meest optimale bewerkingsmachines selecteren voor de uit te voeren
bewerkingsstappen.

De beschikbaarheid van de bewerkingsmachines kan, in tegenstelling tot de
mogelijkheden, niet als een constante worden beschouwd. Pas op een tijdstip dat dicht
bij het productietijdstip ligt, is definitief bekend of de geselecteerde bewerkingsmachines
beschikbaar zijn om de bewerkingsstappen uit te voeren. Dit ten gevolge van het
produceren van andere (spoed)orders, storingen en onderhoud aan de
fabricagemiddelen. Op het tijdstip van productie kan het dus mogelijk zijn dat de
geselecteerde bewerkingsmachines niet meer ter beschikking staan. Moeten de
bewerkingsstappen op andere bewerkingsmachines uitgevoerd worden, dan dient een
nieuw werkvoorbereidingsplan gegenereerd te worden. Daarom is het gewenst dat de
genereringstijd van een werkvoorbereidingsplan kort is. Het veranderen van een keuze
voor een bewerkingsmachine moet echter zo veel mogelijk worden vermeden.
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5.2.2 Doorlooptijd

Voor iedere bewerkingsstap kan de meest optimale bewerkingsmachine gekozen
worden, zonder rekening te houden met de andere bewerkingsstappen. Dit leidt tot een
'optimaal' werkvoorbereidingsplan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen. De
bewerkingstijden en/of kosten zullen minimaal zijn voor iedere bewerkingsstap
afzonderlijk. Wordt deze methode toegepast, dan wordt geen rekening gehouden met
transporttijderi en wachttijden. Deze methode voldoet voor producten die in grote
aantallen gemaakt moeten worden. De transport- en wachttijden worden dan
gecompenseerd door de korte bewerkingstijden.

Voor producten die in kleine aantallen gemaakt moeten worden geldt dit niet. De
transport- en wachttjjden zullen niet worden gecompenseerd door de korte
bewerkingstijden. Voor producten die in kleine aantallen vervaardigd zullen worden, kan
beter het aantal te gebruiken bewerkingsmachines beperkt worden. Voor iedere
bewerkingsstap afzonderlijk wordt dus niet de meest optimale bewerkingsmachine
gekozen. Dit wordt echter gecompenseerd door de lage transport- en wachttjjden. Deze
methode voldoet voor producten die in een kleine aantallen gemaakt moeten worden. De
langere bewerkingstijden worden gecompenseerd door de lage transport- en wachttijden.

De gekozen methode is dus afhankelijk van de te produceren aantallen van een product.
Voor kleine aantallen kan het beste het aantal bewerkingsmachines beperkt worden.
Voor grate aantallen kan het beste de 'meest optimale' bewerkingsmachine voor elke
bewerkingsstap afzonderlijk worden bepaald. Voor het tussenliggende gebied is niet
duidelijk aan te geven welke methode beter gebruikt kan worden, het zal een combinatie
van beide zijn.

5.2.3 Groepen bewerkingsstappen

Wordt voor een bewerkingsstap een bewerkingsmachine bepaald, dan moet worden
gekeken of de bewerkingsstap deel uit maakt van €len of meerdere groepen als gevolg
van een tolerantie-relatie. Is dit het geval, dan moet worden bepaald of de groep(en) bij
voorkeur of per se in €len set-up moet worden uitgevoerd. Hiervoor zijn van belang de
nauwkeurigheid van de tolerantie-relatie en de bewerkingsmachine, en een richtwaarde
voor de nauwkeurigheid van een opspanning. Met deze gegevens moet vervolgens
bepaald worden of de bewerkingsstappen van een groep per se of bij voorkeur in €len
set-up moeten worden uitgevoerd.

Ais bewerkingsstappen van een groep per se in €len set-up uitgevoerd moeten worden,
moet voor iedere bewerkingsstap dezelfde bewerkingsmachine geselecteerd worden. De
bewerkingsmachine moet in aile verzamelingen mogelijke bewerkingsmachines
voorkomen van de betreffende bewerkingsstappen. Tevens moet deze
bewerkingsmachine aile bewerkingsstappen in €len set-up kunnen uitvoeren. Hiervoor
moet €len positie en €len orientatie van het werkstuk op de bewerkingsmachine worden
gekozen. Kan de bewerkingsmachine niet aile bewerkingsstappen in €len set-up
uitvoeren, dan moet een andere bewerkingsmachine geselecteerd worden. Is dit niet
mogelijk, dan kan, als dat toegestaan is, de tolerantie-relatie worden afgezwakt. De
groep bewerkingsstappen hoeft dan niet meer per se maar bij voorkeur in €len set-up te
worden uitgevoerd.
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Een bewerkingsstap kan bij meerdere groepen behoren. Voor iedere groep moet
bepaald worden of deze per se of bij voorkeur in een set-up moet worden uitgevoerd als
de geselecteerde bewerkingsmachine wordt gebruikt. Van de bewerkingsstappen van de
groepen die per se in een set-up moeten worden uitgevoerd, kan vervolgens bepaald
worden of dez;e op hun beurt behoren tot andere groepen. Ook voor deze groepen moet
bepaald worden of ze per se of bij voorkeur in een set-up moeten worden uitgevoerd. Dit
proces blijft zich herhalen totdat aile groepen bekend zijn die in een set-up moeten
worden uitgevoerd. De geselecteerde bewerkingsmachine moet al deze groepen tegelijk
in een set-up kunnen uitvoeren. Kunnen niet aile groepen in een set-up worden
uitgevoerd, dan kan het product met deze bewerkingsmachine niet op een juiste manier
worden vervaardigd. De bewerkingsmachine kan niet gebruikt worden, zodat een andere
bewerkingsmachine geselecteerd moet worden die de bewerkingsstappen zal uitvoeren.
Is het niet mogelijk een andere bewerkingsmachine te selecteren, dan moet worden
gekeken of een of meerdere tolerantie-relaties afgezwakt kunnen worden. Tot slot
worden de groepen die in een set-up moeten worden uitgevoerd op de geselecteerde
bewerkingsmachine, samengevoegd tot een grote groep.

Ais de bewerkingsstappen van een groep bij voorkeur in een set-up uitgevoerd moeten
worden, gaat de voorkeur uit naar die bewerkingsmachines die de bewerkingsstappen in
een set-up kunnen uitvoeren. Naarmate de voorkeur groter is de bewerkingsstappen in
een set-up uit te voeren, is de voorkeur groter voor een bewerkingsmachine die de
bewerkingsstappen in een set-up kan uitvoeren. Het is echter niet noodzakelijk dat een
dergelijke bewerkingsmachine wordt gekozen.

5.3 Set-up planning

Onder een set-up wordt verstaan, een positie en orientatie van de IMSo of de IMSn op
een bewerkingsmachine en de bewerkingsstappen die in deze positie en orientatie
moeten worden uitgevoerd. De uit te voeren bewerkingsstappen moeten over een of
meerdere set-ups worden verdeeld. Er zijn twee redenen waarom niet aile
bewerkingsstappen in een set-up uitgevoerd kunnen worden. Ten eerste omdat het
mogelijk is dat bewerkingsstappen op verschillende bewerkingsmachines moeten worden
uitgevoerd. Ten tweede omdat de mogelijkheden van een te gebruiken
bewerkingsmachine beperkt zijn.

Voor het bepalen van de set-ups is de benaderingsrichting van een MO (en dus van de
bijbehorende bewerkingsstappen) van belang. Een benaderingsrichting voor een
bewerkingsstap is een richting van waaruit het gereedschap de bewerkingsstap kan
benaderen om deze te kunnen uitvoeren. Een MO en dus een bewerkingsstap heeft
maximaal twee benaderingsrichtingen. Tijdens het uitvoeren van de bewerkingsstap
vanuit een benaderingsrichting mogen geen botsingen optreden met het werkstuk.
ledere mogelijke benaderingsrichting is een alternatief voor het uitvoeren van de
betreffende bewerkingsstap.

Bewerkingsstappen kunnen in een set-up worden uitgevoerd als wordt voldaan aan drie
voorwaarden. Ten eerste moeten de betreffende bewerkingsstappen op dezelfde
bewerkingsmachine worden uitgevoerd. Ten tweede moet de bewerkingsmachine aile
benaderingsrichtingen van de uit te voeren bewerkingsstappen kunnen bereiken.
Hiervoor moet een orientatie van de IMSo of het werkstuk ten opzichte van de
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bewerkingsmachine worden gekozen. Ten derde moeten aile bewerkingsstappen binnen
het werkbereik van de bewerkingsmachine vallen. Hiervoor moet €len positie ten opzichte
van de bewerkingsmachine worden gekozen.

5.3.1 Beperkingen

Voor de verdeling van de bewerkingsstappen over meerdere set-ups gelden een tweetal
beperkingen. Deze beperkingen komen voort uit:
• volgorde-relaties tussen bewerkingsstappen;
• groepen bewerkingsstappen die in €len set-up uitgevoerd moeten worden.

Volgorde-relaties vormen de eerste beperking voor het bepalen van de set-ups. Na het
bepalen van de uit te voeren bewerkingsstappen zijn deze volgorde-relaties tussen de
bewerkingsstappen bepaald, en vastgelegd in de Precedence Graph. De volgorde
relaties geven aan wanneer een bewerkingsstap beschikbaar komt voor de set-up
planning. De volgorde-relaties moeten tijdens de set-up planning gerespecteerd blijven
omdat anders het product niet op een juiste wijze wordt vervaardigd.

Groepen bewerkingsstappen die binnen €len set-up uitgevoerd moeten worden, vormen
de tweede beperking. Indien tijdens het bepalen van de set-ups €len van deze
bewerkingsstappen wordt gepland, moeten meteen de andere bewerkingsstappen van
de groep in dezelfde set-up gepland worden. Groepen bewerkingsstappen die niet per
se in €len set-up gepland hoeven te worden, vormen echter geen beperking.

5.3.2 Nauwkeurige bewerkingsstappen

Tijdens de set-up planning moet rekening worden gehouden met nauwkeurige
bewerkingsstappen. Nauwkeurige bewerkingsstappen worden bij voorkeur zo laat
mogelijk uitgevoerd. Ten eerste is dan de kans kleiner dat gerealiseerde vlakken met een
kleine ruwheid beschadigen tijdens de rest van het productieproces. Ten tweede is dan
de kans kleiner dat niet meer aan reeds gerealiseerde nauwkeurige tolerantie-relaties
wordt voldaan als gevolg van vervormingen van het werkstuk. Deze vervormingen
kunnen ontstaan door bewerkingskrachten tijdens het uitvoeren van andere
bewerkingsstappen of klemkrachten als gevolg van het opspannen van het werkstuk.

Voor het plannen van set-ups kunnen twee methoden worden onderscheiden:
voorwaartse en achterwaartse planning. Bij voorwaartse planning worden de
bewerkingsstappen zo gepland dat de eerst geplande bewerkingsstap als eerste wordt
uitgevoerd. Men werkt van de IMSo naar de Final Manufacturing State toe. Bij
achterwaartse planning wordt de laatst geplande bewerkingsstap als eerste uitgevoerd.
Men werkt val') de Final Design State naar de IMSo toe. Gebruik zal worden gemaakt van
voorwaartse planning. De nauwkeurige bewerkingsstappen die zo laat mogeljjk moeten
worden uitgevoerd, worden als eerste gepland.

Om tolerantie-relaties met elkaar te kunnen vergelijken, en dus te kunnen bepalen of een
tolerantie-relatie nauwkeurig is, wordt de Tolerance Factor [Boe 90] (Bijlage D)
gerntroduceerd. De Tolerance Factor (TF) gaat uit van de kleinst toelaatbare
rotatieafwijking.
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Als eerste wordt de meest nauwkeurige bewerkingsstap (ten gevolge van een ruwheid of
tolerantie-relatie) bepaald. Vervolgens wordt bepaald of als gevolg van de gewenste
nauwkeurigheid de betreffende bewerkingsstap zo laat mogelijk moet worden uitgevoerd.
Is dit niet het geval, dan kan meteen begonnen worden met het genereren van mogelijke
oplossingen (paragraaf 5.3.3). Moet de bewerkingsstap wei zo laat mogelijk worden
uitgevoerd, dan geldt het onderstaande.

De meest nauwkeurige bewerkingsstap wordt als eerste gepland. Als de meest
nauwkeurige bewerkingsstap behoort tot een groep die in een set-up moet worden
uitgevoerd, vormen de bewerkingsstappen van deze groep samen een set-up. Dit is de
eerst geplande set-up. Ais gevolg van tolerantie-relaties is het echter mogelijk dat
bewerkingsstappen na de meest nauwkeurige bewerkingsstap moeten worden
uitgevoerd. Het is dus niet mogelijk de meest nauwkeurige bewerkingsstap altijd als
laatste uit te voeren. Echter die bewerkingsstappen die voor de meest nauwkeurige
tolerantie-relatie kunnen worden uitgevoerd, moeten hiervoor worden uitgevoerd.

Vervolgens wordt de meest nauwkeurige bewerkingsstap bepaald die nog niet aan een
set-up is toegevoegd. Is de gewenste nauwkeurigheid niet van dien aard dat de
bewerkingsstap zo laat mogeljjk moet worden uitgevoerd, dan kan worden begonnen
met het genereren van mogelijke oplossingen. Is dit wei het geval, dan kan de
bewerkingsstap gepland worden. Indien mogelijk moet de bewerkingsstap aan de vorige
set-up worden toegevoegd, als de bewerkingsstap behoort tot een groep moet hiermee
rekening worden gehouden. Kan de bewerkingsstap niet aan de vorige set-up worden
toegevoegd, dan moet een aparte set-up worden gepland. Vervolgens wordt weer de
meest nauwkeurige bewerkingsstap bepaald die nog niet gepland is. Dit proces blijft zich
herhalen totdat aile bewerkingsstappen gepland zjjn die zo laat mogelijk moeten worden
uitgevoerd.

5.3.3 Genereren van mogelijkheden

Met behulp van achterwaartse planning zijn de nauwkeurige bewerkingsstappen gepland
die zo laat mogelijk moeten worden uitgevoerd. Echter niet aile bewerkingsstappen
hoeven als gevolg van de gewenste nauwkeurigheid zo laat mogelijk te worden
uitgevoerd. Hierdoor zijn nog een aantal mogelijkheden over, waarop de
bewerkingsstappen over de set-ups kunnen worden verdeeld. ledere mogelijkheid,
waarbij rekening is gehouden met de beperkingen en het zo laat mogelijk uitvoeren van
nauwkeurige bewerkingsstappen, moet door het IDM-systeem worden gegenereerd.
Vervolgens kan met behulp van keuzecriteria bepaald worden of deze mogelijkheid tot
dan toe de meest optimale is. Op deze wijze zal, nadat aile mogelijkheden gecontroleerd
zijn, de optimale oplossing worden gevonden. De criteria waarop de keuze voor de
optimale mogelijkheid wordt gebaseerd zjjn, in volgorde van toepassing:
1. het aantal set-ups;
2. het aantal bewerkingsmachine-wisselingen;
3. het respecteren van groepen.

Het eerste criterium waarop de keuze van de optimale mogelijkheid is gebaseerd is het
aantal set-ups. Die mogelijkheid moet worden gekozen waarbij het aantal set-ups
minimaal is. Een extra set-up betekent namelijk een extra opspanning van het werkstuk.
Deze opspanning moet ontworpen en opgebouwd worden. Ais het product op de
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bewerkingsmachine wordt opgespannen betekent dit een langere doorlooptijd ten
gevolge van het opbouwen van de opspanning. Tevens is de tijd die een
bewerkingsmachine stil staat groter. Is het aantal set-ups van twee of meerdere
mogelijkheden gelijk dan wordt gebruik gemaakt van het tweede criterium, het aantal
bewerkingsmachine-wisselingen. Ais het aantal bewerkingsmachine-wisselingen
minimaal is, kunnen de transport- en wachttijden (en de bijbehorende kosten) lager
worden gehouden. Is het aantal bewerkingsmachine-wisselingen ook gelijk dan moet een
keuze gemaakt worden die gebaseerd is op het respecteren van groepen. Mogelijkheden
waarbij het aantal groepen dat gerespecteerd wordt groot is, hebben de voorkeur.

Met behulp van de Precedence Graph en de reeds geplande nauwkeurige
bewerkingsstappen wordt een bewerkingsstap geselecteerd die als eerste kan worden
uitgevoerd. Dit is de eerste bewerkingsstap van de eerste set-up. Deze set-up wordt
voorlopig de momentele set-up genoemd. Vervolgens wordt een volgende
bewerkingsstap geselecteerd. Nu wordt bepaald of de bewerkingsstap aan de
momentele set-up kan worden toegevoegd. Ais dit niet kan, vormt de laatste
bewerkingsstap een nieuwe set-up en wordt deze de momentele set-up genoemd. Kan
dit wei, dan wordt een positie en orientatie geselecteerd van het werkstuk op de
bewerkingsmachine. De orientatie van het werkstuk wordt zo gekozen dat de mogelijke
benaderingsrichtingen van het gereedschap samenvallen met de benaderingsrichtingen
van de bewerkingsstappen. De positie van het werkstuk wordt zo gekozen dat het
gereedschap aile bewerkingsstappen kan bereiken. Vervolgens wordt de volgende
bewerkingsstap geselecteerd en wordt gekeken of deze aan de momentele set-up kan
worden toegevoegd. Dit proces herhaalt zich tot aile bewerkingsstappen zijn gepland.

Na het uitvoeren van bovenstaande stappen is een mogelijkheid gegenereerd voor de
verdeling van de bewerkingsstappen over een aantal set-ups. Op deze wijze kunnen aile
mogelijkheden worden gegenereerd. Uit al deze mogelijkheden wordt met behulp van de
keuzecriteria (het aantal set-ups, het aantal machine-wisselingen en het respecteren van
groepen) de 'optimale' mogelijkheid gekozen.

5.3.4 VersneJlen zoekproces

De toegepaste methode waarbij gebruik wordt gemaakt van het genereren van aile
mogelijkheden is mogelijk als het aantal bewerkingsstappen klein is. Door de snelheid
van het zoeken naar de meest optimale oplossing te vergroten, kan deze methode ook
gebruikt worden voor een groter aantal bewerkingsstappen. De snelheid van het zoeken
naar de meest optimale oplossing kan vergroot worden door een aantal acties te
ondernemen. Deze acties kunnen worden onderscheiden in acties die de oplossing niet
be'invloeden en acties die de oplossing wei be·invloeden. Omdat de gekozen methode
niet geTmplementeerd is, kan geen goede uitspraak worden gedaan over de invloed van
de verschillende acties op de snelheid van het zoekproces.

Acties die de oplossing niet beTnvloeden kunnen altijd worden uitgevoerd. Deze acties
kunnen worden onderverdeeld in:
• Het later plannen van bewerkingsstappen.
• Het vergelijken van mogelijkheden die na een set-up een gelijke IMSn bereiken.
• Het samenvoegen van bewerkingsstappen als aile bewerkingsstappen op een

bewerkingsmachine in €len set-up uitgevoerd kunnen worden.
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Om het zoekproces te versnellen kunnen ten eerste bewerkingsstappen tijdens het
zoekproces buiten beschouwing worden gelaten. Het gaat om bewerkingsstappen die
geen andere bewerkingsstap als parent hebben in de Precedence Graph. Tevens
moeten de children (als deze bestaan) op dezelfde bewerkingsmachine uitgevoerd
worden en dezelfde benaderingsrichting hebben. Tijdens het bepalen van de optimale
mogelijkheid kunnen deze bewerkingsstappen buiten beschouwing worden gelaten. De
bewerkingsstappen kunnen later aan een set-up worden toegevoegd. Ais dat niet kan,
moet de bewerkingsstap in een aparte set-up gepland worden. Dit be"invloedt de
uiteindelijke oplossing niet. Een aparte set-up zou altijd gepland moeten worden, zodat
het resultaat .van het zoekproces niet be"invloed wordt. Ten tweede kan na iedere
geplande set-up van een mogelijkheid gecontroleerd worden of de dan bereikte IMSn al
een keer eerder, tijdens een andere mogelijkheid is opgetreden. Indien namelijk een
bepaalde IMSn bereikt is, doet het er niet toe hoe deze bereikt is. De beste oplossing die
deze IMSn bereikt moet gekozen worden, deze zal tot het beste resultaat leiden. Tot slot
kunnen bewerkingsstappen samengevoegd worden in een set-up. Dit is mogelijk indien
aile bewerkingsstappen die op een bewerkingsmachine moeten worden uitgevoerd in
een set-up kunnen worden uitgevoerd. Tevens moeten vanuit een parent aile
bewerkingsstappen te bereiken zijn.

Bovenstaande acties versnellen het zoekproces zonder het resultaat te be"invloeden. De
volgende acties zullen de oplossing wei be"invloeden. Deze acties zijn:
• Het samenvoegen van bewerkingsstappen met eenzelfde bewerkingsmachine en

benaderingsrichting.
• Het zo vroeg mogelijk plannen van bewerkingsstappen.
• Het plannen van MO's in plaats van bewerkingsstappen.

Om het vinden van een optimale oplossing verder te versnellen kunnen ten eerste
bewerkingsstappen worden samengevoegd die op dezelfde bewerkingsmachine worden
uitgevoerd, een gelijke benaderingsrichting hebben en dezelfde parent hebben. Indien
een van deze bewerkingsstappen wordt gepland moeten de andere bewerkingsstappen
aan de set-up worden toegevoegd. Dit zal leiden tot een niet optimale oplossing met
betrekking tot het respecteren van groepen. Ten tweede kunnen bewerkingsstappen zo
vroeg mogelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat bewerkingsstappen die aan de
momentele set-up toegevoegd kunnen worden ook daadwerkelijk toegevoegd worden.
Weer wordt met betrekking tot het respecteren van groepen niet de meest optimale
oplossing gevonden. Zijn er nog te veel mogelijkheden, dan kunnen tot slot MO's in
plaats van bewerkingsstappen aan set-ups worden toegekend. Tijdens het bepalen van
de bewerkingsvolgorde binnen een set-up kan dan weer worden overgestapt op
bewerkingsstappen. Indien deze methode wordt gebruikt moeten aile bewerkingsstappen
van een set op een machine worden uitgevoerd. Dit betekent dat de set
bewerkingsstappen een groep vormen die in een set-up moet worden uitgevoerd.
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6. Fixture planning

Voor iedere gegenereerde set-up moet een opspanning ontworpen worden, zodanig dat
het gewenste product (in wording) te vervaardigen is. Dit gebeurt tijdens de fixture
planning. Een opspanning moet voldoen aan een aantal eisen [Boe 90] [Gro 93] [Har 94]
[Jas 95]. Ten eerste moet het werkstuk in de gewenste positie en orientatie ten opzichte
van de bewerkingsmachine worden gebracht. Ten tweede moet het werkstuk worden
vastgeklemd zodat de gewenste positie en orientatie gehandhaafd blijven tijdens het
uitvoeren van de bewerkingsstappen. Ten derde moet het werkstuk worden ondersteund
om de op het werkstuk werkende krachten door te leiden (primaire ondersteuning) en om
vervormingen te voorkomen ten gevolge van bewerkingskrachten, klemkrachten en het
gewicht van het werkstuk (secundaire ondersteuning).

De fixture planning voor een set-up kan worden onderverdeeld in twee activiteiten [Gro
93]. Deze activiteiten moeten veor iedere set-up worden doorlopen, en zijn:
• Het selecteren van positioneervlakken, klemvlakken en ondersteuningsvlakken.
• Het selecteren van opspanelementen.

6. 1 Positioneer., klem· en ondersteuningsvlakken

Om aan bovenstaande functies van een opspanning te kunnen voldoen, moeten tijdens
de fixture planning voor iedere set-up eerst een aantal vlakken worden bepaald. Deze
vlakken kunnen worden onderverdeeld in:
• positioneervlakken (paragraaf 6.1.1);
• primaire ondersteuningsvlakken (paragraaf 6.1.2).
• klemvlakken (paragraaf 6.1.3);
• secundaire ondersteuningsvlakken (paragraaf 6.1.4).

6.1.1 Positioneervlakken

Het werkstuk moet in die positie en orientatie gebracht worden ten opzichte van de
bewerkingsmachine die bepaald is tijdens de set-up planning. Voor het in de juiste
positie en orientatie brengen van het werkstuk dienen een aantal positioneervlakken
geselecteerd te worden.

leder werkstuk heeft zes graden van vrijheid (drie translaties en drie rotaties). Bij iedere
vrijheidsgraad horen twee bewegingsrichtingen. De positioneervlakken beperken de
beweging van het werkstuk in een van de bewegingsrichtingen van de zes graden van
vrijheid. Om het werkstuk in de goede positie en orientatie te brengen zjjn zes
positioneervlakken nodig, die ieder een bewegingsrichting van een vrijheidsgraad
beperken.

De zes positioneervlakken worden verdeeld volgens het 3-2-1 principe (zie figuur 6.1)
[Boe 90] [Gro.93] [Hal 95] [Har 94] [Jas 95]. Drie positioneervlakken liggen in een vlak,
het 3-vlak. Deze positioneervlakken beperken een translatie (Iangs de z-as) en twee
rotaties (om de x-as en de y-as). Twee andere positioneervlakken liggen in een vlak, het
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2-vlak, dat loodrecht staat op het 3-vlak. Deze twee vlakken beperken een translatie
(Iangs de y-as) en een rotatie (om de z-as). Het laatste positioneervlak ligt in het vlak dat
loodrecht staat op het 3-vlak en het 2-vlak. Dit vlak beperkt een translatie (Iangs de x-as)
en wordt het 1-vlak genoemd. De positioneervlakken worden zo ver mogelijk van elkaar
geplaatst om te zorgen voor een goede stabiliteit en om het effect van
onregelmatigheden van het 3-vlak of 2-vlak te minimaliseren. Bovenstaande geldt voor
een prismatisch werkstuk.

~ positioneervlak

Figuur 6. 1: Het 3-2-1 principe om een werkstuk in de gewenste positie en oriffmtatie te
brengen

Voor de selectie van de positioneervlakken kunnen twee uitgangspunten gekozen
worden [Gro 93]. Ten eerste kinematica en stabiliteit en ten tweede tolerantie-relaties
van de te bewerken vlakken met reeds bewerkte vlakken of vlakken van de IMSo. De
voorkeur gaat uit naar het uitgangspunt tolerantie-relaties, omdat hierdoor de
nauwkeurigheid van het product beter gewaarborgd kan worden. Nadat met dit
uitgangspunt de positioneervlakken zijn bepaald, wordt gecontroleerd of wordt voldaan
aan de eisen met betrekking tot kinematica en stabiliteit. Wordt met behulp van
tolerantie-relaties niet het vereiste aantal van zes positioneervlakken behaald, dan moet
de rest van het aantal positioneervlakken bepaald worden met het uitgangspunt
kinematica en stabiliteit.

Indien als uitgangspunt de tolerantie-relaties van de te bewerken vlakken met reeds
bewerkte vlakken of vlakken van de IMSo worden genomen, moeten tolerantie-relaties
met elkaar worden vergeleken. Ais gevolg van een opspanning wordt een afwijking in de
positie en orientatie van het werkstuk ten opzichte van de bewerkingsmachine
ge"introduceerd. De afwijking in de positie van een werkstuk op een bewerkingsmachine
kan door moderne NC gestuurde bewerkingsmachines gereduceerd worden door een
nulpuntsversc~uiving [Gro 93]. Dit geldt niet voor de afwijking in de orientatie. Voor het
vergelijken van tolerantie-relaties hoeft dus aileen te worden uitgegaan van
rotatieafwijkingen. Hiervoor kan de eerder ge'introduceerde Tolerance Factor (TF)
gebruikt worden (bjjlage D), waarbij wordt uitgegaan van de kleinst toelaatbare
rotatieafwijking.
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De selectie van positioneervlakken is gebaseerd op de meest nauwkeurige tolerantie
relaties tusseri de te bewerken vlakken en de bewerkte vlakken of vlakken van de IMSo.

De bewerkte vlakken of vlakken van de IMSo worden gebruikt om het werkstuk te
positioneren en orienteren. Ais eerste wordt het 3-vlak bepaald, een werkstuk uitljjnen
om twee assen is moeilijker dan een werkstuk uitlijnen om een as [Boe 90]. Ais 3-vlak
komt in aanmerking het bewerkte vlak of vlak van de IMSo behorende bij de meest
nauwkeurige tolerantie-relatie (de kleinste TF) die een rotatie om twee assen beperkt.
Vervolgens wordt het 2-vlak bepaald. Hiervoor komen de bewerkte vlakken of vlakken
van de IMSo in aanmerking die loodrecht staan op het 3-vlak. Gekozen wordt dat vlak
behorende bij de meest nauwkeurige tolerantie-relatie. Deze tolerantie-relatie beperkt
een rotatie om de as die niet door het 3-vlak wordt beperkt.

Is er geen tolerantie-relatie die een rotatie om twee assen beperkt, dan worden twee
bewerkte vlakken of vlakken van de IMSo geselecteerd die loodrecht op elkaar staan en
behoren bij de meest nauwkeurige tolerantie-relaties. Op grond van kinematica en
stabiliteit wordt een van deze vlakken als 3-vlak gekozen. Het andere vlak is het 2-vlak.

Tot slot wordt het 1-vlak bepaald, dat loodrecht staat op beide andere vlakken. Het 1
vlak beperkt aileen een translatie, waardoor de TF niet gebruikt kan worden. Het 1-vlak
wordt gekozen op grond van stabiliteit en kinematica.

Zijn het 3-, 2-. en 1-vlak bepaald, dan kunnen over deze vlakken de positioneervlakken
worden verdeeld. Is dit gebeurd, dan moet vervolgens worden gecontroleerd of de
positioneervlakken voldoende groot zijn om plaats te bieden aan de
positioneerelementen. Tevens moeten de positioneerelementen de gekozen
positioneervlakken kunnen bereiken. Tot slot moet gecontroleerd worden of voldaan
wordt aan de eisen met betrekking tot kinematica en stabiliteit.

Ais met behulp van tolerantie-relaties niet het gewenste aantal positioneervlakken is
bereikt, moet gebruik worden gemaakt van het uitgangspunt kinematica en stabiliteit.
Hiervoor zijn de volgende criteria van belang [San 94]:
• de grootte en vorm van de vlakken van het werkstuk;
• de ruwheid van de vlakken van het werkstuk;
• de te bewerken (gedeelten van) vlakken van het werkstuk;
• de orientatie van het werkstuk ten opzichte van de optredende krachten.

6.1.2 Primaire Ondersteuningsvlakken

Het werkstuk moet ondersteund worden om de klemkrachten, bewerkingskrachten en de
zwaartekracht op te vangen en door te leiden naar de bewerkingsmachine (primaire
ondersteuning). De vlakken die hiervoor gebruikt worden, worden primaire
ondersteuningsvlakken genoemd [Boe 90].

Ten aanzien van primaire ondersteuningsvlakken kunnen een aantal regels worden
opgesteld [Nee 95]. Ten eerste, plaats de primaire ondersteuningsvlakken, zo mogelijk,
direct tegenover de optredende krachten om vervormingen te minimaliseren. Ten
tweede, primaire ondersteuningsvlakken die niet gebruikt worden om het werkstuk te
positioneren mogen pas met het werkstuk in contact komen nadat de klemkrachten zijn
aangebracht.
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In de praktijk komt de plaats van de primaire ondersteuningsvlakken bijna altijd overeen
met die van de positioneervlakken [Jas 95]. Voor de geselecteerde positioneervlakken
kan gecontroleerd worden of deze voldoen als primair ondersteuningsvlak. De
positioneervlakken moeten dan voldoende groot zijn om plaats te bieden aan de
ondersteuningselementen. De positioneervlakken moeten bereikbaar zijn voor de
steunelementen. Ook moeten de positioneervlakken de op deze vlakken werkende
krachten kunnen weerstaan, er mogen geen plastische vervormingen optreden.

Voldoet een positioneervlak niet als primair ondersteuningsvlak, dan kan een ander vlak
als primair ondersteuningsvlak worden gekozen. Dit vlak dient zo dicht mogelijk in de
buurt van het positioneervlak te liggen en dezelfde orientatie te hebben. Ook moet het
voldoen aan de eisen met betrekking tot grootte, bereikbaarheid en sterkte.

Het is mogelijk dat niet zes primaire ondersteuningsvlakken gevonden worden die
verdeeld zijn volgens het 3-2-1 principe en voldoen aan de gestelde eisen. Ten eerste
kunnen dan de bewerkingskrachten in de richting van de missende
ondersteuningsvlakken worden beperkt [Boe 90]. Positioneervlakken die niet voldeden
als ondersteuningsvlak, omdat de op het vlak werkende krachten te groot waren, komen
nu wei weer in aanmerking. Economisch gezien geniet deze methode niet de voorkeur.
Ten tweede kan de eis met betrekking tot het 3-2-1 principe worden versoepeld [Boe 90].
Het is namelijk niet nodig dat de ondersteuningsvlakken een complete 3-2-1 verdeling
vormen. In dit geval moeten wrijvingskrachten worden gebruikt om het werkstuk in de
juiste positie en orientatie te houden. Deze laatste methode heeft de voorkeur. Een
voorbeeld van een niet complete 3-2-1 verdeling voor de primaire ondersteuningsvlakken
is een machineklem. Bij een machineklem vormen de primaire ondersteuningsvlakken
een 3-2-0 verdeling.

6.1.3 Klemvlakken

Om het werkstuk in de gewenste positie en orientatie te houden tijdens het uitvoeren van
de bewerkingen, moeten klemkrachten worden aangebracht. Gebeurt dit niet, dan zal de
gewenste positie en orientatie ten gevolge van bewerkingskrachten worden verstoord.
De plaatsen waar de klemkrachten dienen aan te grijpen op het werkstuk worden
klemvlakken genoemd.

Bij ieder primair ondersteuningsvlak wordt een klemvlak geselecteerd, dat een
tegengestelde orientatie heeft. Een klemvlak moet groot genoeg zijn om plaats te bieden
aan de klemelementen, en bereikbaar zijn voor deze klemelementen. Tevens moeten de
klemvlakken de op deze vlakken werkende krachten kunnen weerstaan. Een klemvlak
mag niet op een gedeelte van een vlak liggen dat bewerkt wordt, anders zal namelijk een
botsing optreden tussen het klemelement en het gereedschap.

Bij voorkeur is de plaats van een klemvlak tegenover het primaire ondersteuningsvlak.
De verdeling van de klemvlakken is dan gelijk aan de verdeling van de primaire
ondersteuningsvlakken. Ais bjjvoorbeeld de primaire ondersteuningsvlakken een 3-2-1
verdeling vormen, dan vormen de klemvlakken ook een 3-2-1 verdeling (zie figuur 6.2).
Het is niet altijd mogelijk de klemvlakken tegenover de primaire ondersteuningsvlak te
plaatsen. Een ander vlak kan dan als klemvlak gekozen worden. Dit vlak moet zo dicht
mogelijk bij de ideale plaats liggen en dezelfde orientatie hebben.
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~ primair ondersteuningsvlak

D klemvlak

• klemkracht

. Figuur 6.2: De plaats van de klemvlakken op een werkstuk

Om het aantal klemvlakken en dus het aantal te gebruiken opspanelementen te
verminderen, kunnen de klemvlakken die in een vlak liggen samen genomen worden. Dit
resulteert in een nieuw klemvlak dat tussen de oorspronkeljjke klemvlakken ligt. Het
nieuwe klemvlak moet wei voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot een
klemvlak. Het reduceren van het aantal klemvlakken kan echter een grotere vervorming
van het werkstuk tot gevolg hebben.

6.1.4 Secundaire ondersteuningsvlakken

Ais gevolg van de krachten die op het werkstuk aangrijpen, zal het werkstuk gaan
vervormen. Deze vervormingen kunnen zo groot worden dat dit leidt tot een product dat
niet aan de gewenste specificaties voldoet. Door het werkstuk te ondersteunen op die
plaatsen waar te grote vervormingen plaatsvinden kunnen deze vervormingen worden
tegengegaan. Dit wordt secundaire ondersteuning genoemd [Boe 90]. De
steunelementen mogen pas in contact komen met het werkstuk nadat de klemkrachten
zijn aangebracht. Is dit niet het geval, dan dienen deze secundaire
ondersteuningsvlakken namelijk als positioneervlakken. De vervormingen kunnen ook
worden tegengegaan door het verrninderen van de bewerkingskrachten. Dit resulteert in
langere bewerkingstijden, wat vanuit een economisch gezichtspunt niet gewenst is.

Voor het bepalen van de vervormingen kan een Eindige Elementen analyse worden
uitgevoerd. Met behulp van de resultaten van deze analyse kan bepaald worden waar te
grote vervormingen plaats vinden, en waar een secundair ondersteuningsvlak geplaatst
moet worden.

6.2 Opspanelementen

Na het bepalen van de positioneer-, klem- en ondersteuningsvlakken moet de
opspanning gerealiseerd worden. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van
opspanelementen. De opspanelementen moeten het werkstuk positioneren,
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ondersteunen en klemmen op de plaatsen van de positioneer-, ondersteunings- en
klemvlakken. Onderstaande methode kan gebruikt worden voor een modulair
opspansysteem.

6.2.1 Desirable Fixture Configuration

De in de vorige paragraaf (paragraaf 6.1) gevonden verdeling van positioneer-, klem- en
ondersteuningsvlakken wordt de Desirable Fixture Configuration (DFC) genoemd [Boe
90]. De te realiseren opspanning moet voldoen aan de verdeling van de verschillende
vlakken in de DFC. De DFC kan op de volgende wijze worden weergegeven:

A-B-C/D-E-F/G-H-I/J-K-L

Hierin geeft A-B-C de verdeling van de positioneervlakken weer, deze zal gelijk zijn aan
3-2-1. D-E-F, G-H-I en J-K-L geven respectievelijk de verdeling van de primaire
ondersteuningsvlakken, de klemvlakken en de secundaire ondersteuningsvlakken weer.
Een voorbeeld van een DFC wordt gegeven in figuur 6.3.

6.2.2 Benodigde gegevens van opspanelementen

Naast de DFC moet voor ieder opspanelement dat gebruikt kan worden om de
opspanning te realiseren, een aantal gegevens bekend zijn. Deze gegevens van een
opspanelement zijn:
• de eigenschappen van de vlakken die in contact komen met het werkstuk;
• de verdeling van de positioneer-, klem- en/of ondersteuningsvlakken;
• de geometrie.

Voor de verdeling van de verschillende vlakken kan een gelijke notatie worden
aangehouden als bij de DFC. Aileen wordt nu geen onderscheid gemaakt tussen
primaire en secundaire ondersteuningsvlakken. De weergave van de verdeling van een
opspanelemerit ziet er als voigt uit:

P-Q-R/S-T-UN-W-X

Hierin geven P-Q-R, S-T-U en V-W-X respectievelijk de verdeling voor de
positioneervlakken, ondersteuningsvlakken en klemvlakken weer. Voor een machineklem
met een extra positioneerelement bijvoorbeeld geldt de verdeling: 3-2-1/3-2-0/0-2-0. Is
geen extra positioneerelement aanwezig, dan geldt de verdeling: 3-2-0/3-2-0/0-2-0.

6.2.3 Selectie

Er moet naar worden gestreefd om het aantal opspanelementen dat gebruikt zal worden
om de gewenste opspanning te realiseren, zo laag mogelijk te houden. Op deze wijze is
de kans op botsingen tussen de opspanning en de bewerkingsmachine kleiner en is het
werkstuk beter bereikbaar voor het gereedschap. Het aantal te gebruiken
opspanelementen kan klein worden gehouden door te kijken of gebruik gemaakt kan
worden van opspanelementen die meerdere functies tegelijk uitvoeren.
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verdeling van de positioneervlakken

=> A-B-C = 3-2-1

verdeling van de primaire
ondersteuningsvlakken

=> D-E-F = 3-2-0

verdeling van de klemvlakken

=> G-H-I = 0-2-0

verdeling van de secundaire
ondersteuningsvlakken

=> J-K-L = 0-0-1

,/~~ .

~....

'~.

de totale verdeling wordt weergegeven door A-B-C/D-E-F/G-H-I/J-K-L

=> DFC = 3-2-1/3-2-0/0-2-0/0-0-1

Figuur 6.3: Een Desirable Fixture Configuration (DFC)

Ais eerste wordt het element met de meest complete verdeling van de verschillende
vlakken bepaald. Vervolgens wordt gecontroleerd of dit element gebruikt kan worden.
Ten eerste moet de nauwkeurigheid van het contactvlak van het element groter of gelijk
zijn aan de nauwkeurigheid van het contactvlak van het werkstuk [Gro 93]. Ten tweede
moet het element de verschillende vlakken kunnen bereiken. Hierbij mogen geen
doorsnijdingen met het werkstuk optreden. Ten derde moet bij een klemelement de
klemkracht grC?ot genoeg zijn om het werkstuk in de juiste positie en orientatie te houden.
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Ais na het toepassen van het opspanelement voldaan wordt aan de DFC, kan gestopt
worden. Is dit niet het geval, dan kan geprobeerd worden het kandidaat element nog een
keer toe te passen. Is dit niet mogelijk dan moet het gehele proces herhaald worden voor
het volgende opspanelement. Dit is het element met de meest complete verdeling dat
nog niet behandeld is.

Is bepaald met welke opspanelementen de opspanning opgebouwd zal worden, dan
moet een controle worden uitgevoerd. Hierbij moet gecontroleerd worden of tussen de
gerealiseerde opspanning en de bewerkingsmachine of gereedschappen geen botsingen
optreden. Voor deze controle moet de geometrie van de opspanelement bekend zijn.
Tevens moet gecontroleerd worden of ten gevolge van het op elkaar stapelen van
toleranties (tolerance stack) door het gebruik van meerdere opspanningen het product
voldoet aan de gestelde eisen.

Eist een set-up een zeer nauwkeurige positie en orientatie van het werkstuk ten opzichte
van de bewerkingsmachine, dan kan gebruik gemaakt worden van 'soft jaws' [Boe 90].
Bij deze methode worden de positioneervlakken vervaardigd (door de
bewerkingsmachine) nadat het opspanelement op de bewerkingsmachine is
aangebracht. Het aanbrengen van het opspanelement hoeft hierdoor niet zo nauwkeurig
uitgevoerd te worden. Zjjn de positioneervlakken vervaardigd, dan kan vervolgens het
werkstuk opgespannen worden. Door het gebruik van deze methode wordt het werkstuk
gepositioneerd en georienteerd met een nauwkeurigheid gelijk aan die van de
bewerkingsmachine. Afwijkingen in de positie en orientatie van de opspanning en
systematische fouten van de bewerkingsmachine worden gecompenseerd. Voor het
vervaardigen van de positioneer- en ondersteuningsvlakken moet een NC-programma
worden gege~ereerd.

Het gebruik van deze methode heeft echter ook een aantal nadelen. Omdat de
opspanning op de bewerkingsmachine moeten worden vervaardigd, wordt een extra
bewerkingstijd gei"ntroduceerd op de bewerkingsmachine. Ook als een soft jaw van de
bewerkingsmachine wordt verwijderd, betekent dit dat de bereikte nauwkeurigheid
verloren is. Indien gebruik gemaakt wordt van pallets waarop het werkstuk wordt
opgespannen is de nauwkeurigheid van de opspanning gelijk aan de nauwkeurigheid
van het positioneren en orienteren van de pallet.
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7. Wijze van uitvoeren van de bewerkingsstappen

Nadat de set-ups en de te gebruiken bewerkingsmachines bekend zijn, kan bepaald
worden op welke wijze de bewerkingsstappen uitgevoerd zullen worden. Hiervoor moet
voor iedere bewerkingsstap het te gebruiken gereedschap bepaald worden. Daama
kunnen de instellingen en bewegingen van de bewerkingsmachine bepaald worden.
Deze gegevens kunnen voor iedere set-up worden weergegeven in een NC-programma.
Ais bepaald is op welke wijze de bewerkingsstappen worden uitgevoerd, is de MO-based
Design Tree omgezet in de Manufacturing Tree.

7.1 Te gebruiken gereedschappen

Per bewerkingsstap is de verzameling mogelijke gereedschappen vastgelegd. Elk
gereedschap uit deze verzameling kan gebruikt worden om de bewerkingsstap uit te
voeren. Tijdens het bepalen van het te gebruiken gereedschap voor een
bewerkingsstap, moet uit deze verzameling een keuze worden gemaakt.

Voor iedere bewerkingsstap afzonderlijk, kan een keuze voor het te gebruiken
gereedschap worden gemaakt. Dit hoeft niet te leiden tot de optimale oplossing. Van
belang is tevens de gereedschapswisseltijd, de tijd die nodig is om een gereedschap te
wisselen op de bewerkingsmachine. De keuze voor het 'optimale' gereedschap is dan
ook gekoppeld aan de keuze van een gereedschap voor de andere bewerkingsstappen.
Hierbij hoeft aileen rekening te worden gehouden met de bewerkingsstappen binnen
dezelfde set-up. Bijvoorbeeld een snellere bewerkingstijd door het toepassen van een
grotere frees moet worden afgewogen tegen een extra gereedschapswissel.

De selectie van de te gebruiken bewerkingsmachines voor de bewerkingsstappen is
afhankelijk van de beschikbaarheid van de bewerkingsmachines op het tijdstip van
productie. Werkvoorbereiding en productieplanning moeten dan ook samenwerken, om
tot een goede keuze voor de te gebruiken bewerkingsmachine te komen. Is het aantal
aanwezige gereedschappen beperkt, dan geldt dit ook voor de selectie van het te
gebruiken gereedschap. De keuze voor het te gebruiken gereedschap is dan ook
afhankelijk van de beschikbaarheid van de mogelijke gereedschappen op het tijdstip
van productie. In dit verslag zal hiervan niet worden uitgegaan.

7.2 Optimalisatie bewerkingsvolgorde

Na de keuzes voor de te gebruiken bewerkingsmachines, set-ups en gereedschappen
gemaakt te hebben, kan de bewerkingsvolgorde definitief worden vastgelegd. Dit wordt
gedaan door de bewerkingsvolgorde binnen een set-up te optimaliseren, binnen de
mogelijkheden die er nog zijn. Geprobeerd moet worden de bewerkingstijd zo laag
mogelijk te houden. Het aantal gereedschapswissels moet zo laag mogelijk zijn. Tevens
kan de bewerkingsvolgorde zo worden aangepast dat de afstand die het gereedschap
aflegt tussen de afzonderlijke bewerkingsstappen minimaal is. Op deze wijze wordt de
bewerkingstijd 'minimaal'. Hierbij moet wei rekening worden gehouden met de volgorde
relaties die zijn vastgelegd in de Precedence Graph
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7.3 Ne-programma

Voor iedere bewerkingsstap moet tot slot de instellingen en bewegingen van de te
gebruiken bewerkingsmachine bepaald worden. De gegenereerde gegevens kunnen
worden weergegeven in een NC-programma. Voor iedere bewerkingsstap afzonderlijk
kan een deel van een NC-programma worden bepaald. Vervolgens moeten de
afzonderlijke delen behorende bij de bewerkingsstappen van een set-up worden
samengevoegd tot een NC-programma. Hierbij moet de bewerkingsvolgorde
gehandhaafd blijven. Daarnaast moet het NC-programma op een juiste manier worden
begonnen en afgesloten. De te gebruiken NC-code om het NC-programma op te bouwen
is afhankelijk van de bewerkingsmachine waarop de bewerkingsstappen worden
uitgevoerd.

7.3.1 Instellingen van de bewerkingsmachines

Om een bewerkingsstap uit te kunnen voeren met het gereedschap moeten de
instellingen van de te gebruiken bewerkingsmachine bepaald worden. Voor verspanende
bewerkingsprocessen moeten de volgende parameters worden bepaald:
• de aanzet;
• de snijsnelheid;
• snedediepte.

Deze parameters kunnen vervolgens worden omgezet in instellingen van de
bewerkingsmachine. Bijvoorbeeld de gekozen snijsnelheid kan worden omgerekend naar
het in te stellen spindeltoerental van de freesmachine.

Tevens dienen andere instellingen van de geselecteerde bewerkingsmachine bepaald te
worden die niet van deze parameters kunnen worden afgeleid. Bijvoorbeeld, moet het
frezen met of zonder koelmiddel worden uitgevoerd, en wat is de draairichting van de
spindel?

7.3.2 Bewegingen van de bewerkingsmachines

Voor het uitvoeren van de bewerkingsstappen is een relatieve beweging nodig tussen
het werkstuk en het gereedschap. Deze bewegingen moeten bepaald worden. Ook
dienen bewegingen gegenereerd te worden die ervoor zorgen dat het productieproces
goed verloopt Gedacht kan worden aan het terugtrekken van een frees indien een
bewerkingsstap is uitgevoerd.

Voor iedere MO uit de MO-based Design Tree moeten de bewegingen van het
gereedschap ten opzichte van het werkstuk worden bepaald. Hiervoor wordt de baan
beschreven die het gereedschapsmiddelpunt moet afleggen om het materiaal te
verwijderen. Deze baan wordt de gereedschapsbaan genoemd. Gebruik zal worden
gemaakt van de methode beschreven in [Lam 96]. Het uitgangspunt van deze methode
zijn 2.50 vormen, waarbij de contour is opgebouwd uit lijn- en cirkelsegmenten. Binnen
deze contour mogen een of meerdere eilanden aanwezig zijn waar geen materiaal mag
worden weggehaald. De methode is vooral geschikt voor MOfreeform-pockets.
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De methode gaat uit van 'offset curve zones' om de gereedschapsbaan te bepalen. Bij
ieder lijn- of cirkelsegment waaruit de contour is opgebouwd hoort een offset curve zone.
Binnen deze offset curve zone loopt de gereedschapsbaan parallel aan het bijbehorende
lijn- of cirkelsegment. Het genereren van de offset curve zones kan gebaseerd worden
op het Voronoi diagram. Dit is beschreven in [Lam 96]. Een voorbeeld van de offset
curve zones van een MO-kamer is gegeven in figuur 7.1 .

..T

.........:, :,'" offset curve zone

Figuur 7. 1: De offset curve zones voor een MO-kamer

Nadat de offset curve zones voor een MO zijn bepaald, kan vervolgens de
gereedschapsbaan bepaald worden. De gereedschapsbaan binnen een offset curve
zone loopt evenwijdig aan het betreffende Iijn- of cirkelsegment (zie figuur 7.2). De
afstand tussen de banen is afhankelijk van de diameter van het te gebruiken
gereedschap en de overlapping van twee banen.

gereedschapsbaan

Figuur 7.2: De banen van het gereedschap binnen een offset curve zone

Voor het bepalen van de gereedschapsbaan wordt gebruik gemaakt van 'monotonous
areas'. Een monotonous area is een gebied met minimaal een punt (het 'inner point')
vanwaar de minimale afstand tot de contour continu afneemt als men beweegt vanuit dit
punt naar de contour toe [Lam 96]. Ten gevolge van deze eigenschap is het mogelijk om
een monotonous area met een spiraalvormige gereedschapsbaan te vervaardigen.

De gereedschapsbaan voor een MO begint bij het inner point met de grootste minimaIe
afstand tot de contour. Vervolgens wordt een spiraalvormige gereedschapsbaan
gegenereerd totdat een nieuwe monotonous area wordt bereikt. Het gereedschap
beweegt zich naar het inner point van deze nieuwe monotonous area en genereert
vervolgens de gereeedschapsbaan totdat het punt bereikt is waar de gereedschapsbaan
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de monotonous area is ingekomen. De twee contouren worden samengenomen, en de
gereedschapsbaan wordt voortgezet totdat een nieuwe monotonous area wordt bereikt.
Vanaf dit punt wordt de gehele procedure herhaald.

Binnen de contour van een MOfreeform-pocket kunnen een of meerdere eilanden liggen.
Met deze eilanden moet rekening worden gehouden tijdens het bepalen van de
gereedschapsbanen. Voor ieder eiland wordt een 'brug' gevormd, de kortste verbinding
tussen de contour van het eiland en de buitencontour van de MO. Ais tijdens het
genereren van de gereedschapsbaan een brug wordt bereikt, wordt eerst de
gereedschapsbaan om het eiland gegenereerd. Daarna wordt verder gegaan bij het punt
waar de brug bereikt was.

Ais een kamer wordt nagefreesd beweegt het gereedschap langs de contour van de
kamer. Gezorgd moet worden voor een cirkelvormige inloop en uitloop van het
gereedschap. Op deze wijze kan de gewenste nauwkeurigheid niet worden verstoord
door het inlopen en uitlopen van het gereedschap.
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8. Conclusies en aanbevelingen

8. 1 Conc/usies

De MO-based Design Tree kan als uitgangspunt voor het werkvoorbereidingsgedeelte
van het IDM-systeem worden gebruikt. In de door de ontwerper gegenereerde MO-based
Design Tree zijn aile gegevens betreffende het product opgeslagen die nodig zijn tijdens
het genereren van een werkvoorbereidingsplan. Deze gegevens hoeven dus niet nog
een keer door het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM-systeem te worden
gegenereerd.

Door het gebruik van de MO-based Design Tree als uitgal1gspunt voor de
werkvoorbereiding, kan de ontwerper meteen de gevolgen bekijken van zijn ontwerp met
betrekking tot de fabricage. Aanpassing aan het ontwerp kunnen op deze wijze met
minder inspanning worden doorgevoerd.

In dit verslag worden de activiteiten beschreven, nodig om een werkvoorbereidingsplan
te genereren voor fabricagebewerkingen die op een freesmachine kunnen worden
uitgevoerd. Om een MO-based Design Tree om te zetten in een Manufacturing Tree voor
fabricagebewerkingen die op een freesmachine kunnen worden uitgevoerd, moeten de
volgende activiteiten worden uitgevoerd:
• het bepalen van de elementen van de Manufacturing Tree;
• het bepalen van de set-ups;
• het bepalen van de opspanningen;
• het bepalen van de wijze waarop de bewerkingsstappen worden uitgevoerd.
Bovenstaande activiteiten moeten binnen het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM
systeem worden ge"implementeerd.

Niet voor aile (gedeelten van) activiteiten is in dit verslag aangegeven hoe deze moeten
worden uitgevoerd. Voordat aan de werkelijke implementatie van de activiteiten binnen
het IDM-systeem kan worden begonnen, moet dit wei worden gedaan.

Het IDM-systeem kan uitgebreid worden met andere fabricagebewerkingen, zoals
bjjvoorbeeld buigen. Hiervoor moet ook het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM
systeem met deze fabricagebewerkingen worden uitgebreid. De activiteit die de
elementen van de Manufacturing Tree (de IMSo en de uit te voeren bewerkingsstappen)
en de Precedence Graph bepaald, kan dan eveneens worden uitgevoerd. Vervolgens zal
voor elke fabricagebewerking afzonderlijk een aantal activiteiten moeten worden
uitgevoerd om de Design Tree om te zetten in een Manufacturing Tree.

8.2 Aanbeve/ingen

Voor die (gedeelten van) activiteiten waarvoor niet is aangegeven hoe deze moeten
worden uitgevoerd, moet dit alsnog worden gedaan. Pas hierna kan aan de
implementatie van deze activiteiten binnen het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM
systeem worden begonnen.
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De verschillende activiteiten om de MO-based Design Tree om te zetten in een
Manufacturing Tree moeten in het werkvoorbereidingsgedeelte van het IDM-systeem
worden ge·implementeerd. Dit geldt ook voor het omzetten van de gegevens in de
Manufacturing Tree naar een bruikbaar werkvoorbereidingsplan. Na het implementeren
zal getest moeten worden of deze activiteiten op een goede wijze worden uitgevoerd.
Hierbij is tevens de tijd van belang die nodig is om een werkvoorbereidingsplan te
genereren uitgaande van een MO-based Design Tree.

In dit verslag is voor het bepalen van het werkvoorbereidingsplan aileen uitgegaan van
de informatie uit de MO-based Design Tree. Tijdens het omzetten van de pure negative
Design Tree in de MO-based Design Tree gaat echter informatie verloren. Onderzocht
moet worden wat de invloed zal zijn op het werkvoorbereidingsplan als de pure negative
Design Tree en de MO-based Design Tree of aileen de pure negative Design tree als
uitgangspunt wordt genomen
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Het IOM-systeem (Integration of Design and Manufacturing) is een prototype
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werkvoorbereiding en fabricage.
Een van de onderwerpen binnen 10M die nog niet voldoende zijn uitgewerkt is het
werkvoorbereidings proces. Oelen van het werkvoorbereidings proces zijn reeds
aanwezig binnen 10M, andere delen, zoals het ontwerpen van set-up's en het
genereren van opspanningen, zijn niet of slechts gedeeltelijk aanwezig.

Opdracht:

• Onderzoek welke deeI activiteiten er binnen de werkvoorbereiding aanwezig
dienen te zijn.

• Inventariseer wat binnen 10M aan werkvoorbereidings activiteiten aanwezig is.
• Onderzoek welke werkvoorbereidings activiteiten binnen 10M moeten worden

geimplementeerd om het gehele traject van ontwerp tot en met fabricage te
implementeren.

• Geef aan hoe deze activiteiten binnen het werkvoorbereidings deer van 10M
dienen te worden uitgevoerd.

• Implementeer de gevonden oplossingen binnen het werkvoorbereidings proces
van 10M.

• Test de kwaliteit van de gerealiseerde implementatie door middel van het
werkvoorbereiden van een typisch produkt met behulp van 10M.
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prof. dr. ir. A.C.H. van der Wolf

J. Mertens
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Bijlage B: Gebruikte afkortingen

DFC
10M
IDSo
IDSn

IMSo
IMSn

MO
MDT
PO
TF

Desirable Fixture Configuration
Integration of Design and Manufacturing
Initial Design State
Intermediate Design State
Initial Manufacturing State
Intermediate Manufacturing State
Manufacturable Object
Manufacturable Design Transformation
Primitive Object
Tolerance Factor
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Sij/age C: Uitgewerkt voorbee/d

De uit te voeren activiteiten tijdens de werkvoorbereiding zullen worden verduidelijkt met
behulp van een voorbeeld. Dit voorbeeld is een realistisch produkt, en wei een
lagerstoel. Voordat een Manufacturing Tree voor dit produkt gegenereerd zal worden,
wordt getoond hoe het produkt met behulp van het IDM-systeem ontworpen is. De hieruit
volgende MO-.based Design Tree is het uitgangspunt voor de werkvoorbereiding.

Het genereren van een produktrepresentatie

Het specificeren van de IDSo

De eerste stap die uitgevoerd moet worden is het specificeren van de IDSo. Er wordt
gekozen voor het materiaaltype aluminium en de afmetingen 40 x 100 x 185 [mm]. Nadat
de IDSo is gespecificeerd wordt door het IDM-systeem gecontroleerd of er een stuk
uitgangsmateriaal aanwezig is dat overeenkomt met de IDSo. Aangenomen wordt dat dit
het geval blijkt te zijn, de Envelope in de MO-based Design Tree komt overeen met de
IDSo,

Het specificeren en toepassen van MDT's

De tweede stap die uitgevoerd moet worden is het specificeren en toepassen van MDT's.
Dit moet resulteren in de Final Design State van het voorbeeld produkt. De door de
ontwerper gespecificeerde en toegepaste MO's en PO's worden vastgelegd in de CSG
Design Tree. De CSG Design Tree wordt vervolgens omgezet in de pure negative
Design Tree. De -PO's en MO's uit de pure negative Design Tree worden zo mogeljjk
samengevoegd en de -PO's worden omgezet in MO's. Dit is het omzetten van de pure
negative Design Tree in de MO-based Design Tree.

De MO-based Design Tree is het uitgangspunt voor de werkvoorbereiding. In figuur C.1
zijn de MO's uit de MO-based Design Tree weergegeven die van de (gestippelde)
Envelope worden afgetrokken.

Het bepalen van de elementen van de Manufacturing Tree

Het bepalen van de IMSo

Als eerste wordt het uitgangsmateriaal bepaald waarop de verschillende
bewerkingsstappen worden uitgevoerd. Hiervoor worden de stukken uitgangsmateriaal
bepaald die aanwezig zijn in het magazijn en waaruit het gewenste produkt kan worden
vervaardigd. Het stuk uitgangsmateriaal met de laagste kosten wordt gekozen als IMSo.
Dit stuk uitgangsmateriaal blijkt overeen te komen met de Envelope uit de MO-based
Design Tree. Er hoeft dus geen nieuwe pure negative en MO-based Design Tree
bepaald te worden.
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6 8 7 9 II (~

Figuur C. 1: De MO's die afgetrokken moeten worden van de Envelope

Het aanpassen van MO's

Er vallen geer, MO's buiten de IMSo, er hoeven dus geen MO's te worden aangepast.
Voor de MO's uit de MO-based Design Tree kunnen meteen de benodigde
bewerkingsstappen worden bepaald.

Het bepa/en van de uit te voeren bewerkingsstappen

Tijdens het werkvoorbereidingsgedeelte is voor iedere MO uit de MO-based Design Tree
de benodigde set bewerkingsstappen bepaald. Voor de MO's zullen de sets
bewerkingsstappen worden gegeven. Tijdens het bepalen van de benodigde
bewerkingsstappen om een MO te realiseren worden tevens de verzamelingen mogelijke
bewerkingsmachines en gereedschappen bepaald. De verzameling mogelijke
gereedschappen geldt voor iedere bewerkingsmachine uit de verzameling mogelijke
bewerkingsmachine van een bewerkingsstap. Het bljjkt dat drie bewerkingsmachines
voorkomen in de verschillende verzamelingen mogelijke bewerkingsmachines.
Bewerkingsmachine X en V zijn 3-assige bewerkingsmachines. Bewerkingsmachine Z is
een 5-assige bewerkingsmachine waarbij de spindel een horizontale en verticale positie
kan innemen.

omschrjjving bewerkingsmachine gereedschap

MO 1 bewerkingsstap 1.1
MO 2 bewerkingsstap 2.1
MO 3 bewerkingsstap 3.1
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frezen
frezen
frezen

X,Ven Z
X,Ven Z
X,Ven Z

frees, diameter 3-7.5
frees, diameter 3-7.5
frees, diameter 3-7.5
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MO 4 bewerkingsstap 4.1 frezen X,V en Z
MO 5 bewerkingsstap 5.1 centeren V en Z

bewerkingsstap 5.2 boren V en Z
MO 6 bewerkingsstap 6.1 frezen X,V en Z
MO 7 bewerkingsstap 7.1 frezen X,V en Z
MO 8 bewerkingsstap 8.1 voorfrezen X,V en Z

bewerkingsstap 8.2 nafrezen X,V en Z
MO 9 bewerkingsstap 9.1 voorfrezen X,V en Z

bewerkingsstap 9.2 nafrezen X,V en Z
MO 10 bewerkingsstap 10.1 voorfrezen X,V en Z

bewerkingsstap 10.2 nafrezen X,V en Z
MO 11 bewerkingsstap 11.1 frezen X,V en Z
MO 12 bewerkingsstap 12.1 centeren V en Z

bewerkingsstap 12.2 boren V en Z
bewerkingsstap 12.3 schroefdraad tappen V en Z

MO 13 bewerkingsstap 13.1 centeren V en Z
bewerkingsstap 13.2 boren V en Z
bewerkingsstap 13.3 schroefdraad tappen V en Z

MO 14 bewerkingsstap 14.1 centeren V en Z
bewerkingsstap 14.2 boren V en Z
bewerkingsstap 14.3 schroefdraad tappen V en Z

MO 15 bewerkingsstap 15.1 centeren V en Z
bewerkingsstap 15.2 boren V en Z
bewerkingsstap 15.3 schroefdraad tappen V en Z

MO 16 bewerkingsstap 16.1 voorfrezen X,V en Z
bewerkingsstap 16.2 nafrezen X,V en Z

MO 17 bewerkingsstap 17.1 frezen X,V en Z
MO 18 bewerkingsstap 18.1 centeren V en Z

bewerkingsstap 18.2 boren V en Z
MO 19 bewerkingsstap 19.1 frezen X,Ven Z
MO 20 bewerkingsstap 20.1 frezen X,V en Z
MO 21 bewerkingsstap 21.1 frezen X,V en Z

Het bepalen van de volgorde-relaties

frees, diameter 3-7.5
centerboor
boor, diameter 5
frees, diameter 4-14
frees, diameter 4-14
frees, diameter 3-10
frees, diameter 3-10
frees, diameter 3-10
frees, diameter 3-10
frees, diameter 4-12
frees, diameter 5-10
frees, diameter 4-12
centerboor
boor, diameter 5
tap, diameter 5
centerboor
boor, diameter 5
tap, diameter 5
centerboor
boor, diameter 5
tap, diameter 5
centerboor
boor, diameter 5
tap, diameter 5
frees, diameter 4-12
frees, diameter 5-10
frees, diameter 4-12
centerboor
boor, diameter 5
frees, diameter 4-14
frees, diameter 4-14
frees, diameter 3-4

Nadat de bewerkingsstappen zijn bepaald die nodig zijn om het produkt te kunnen
vervaardigen, moeten de volgorde-relaties worden bepaald. Hiervoor wordt de
Precedence Graph gegenereerd. De Precedence Graph voor bovenstaande
bewerkingsstappen is weergegeven in figuur C.2.

Set-up planning

Het bepalen van groepen bewerkingsstappen

Ais gevolg van tolerantie-relaties worden de volgende groepen gevormd:
groep 1: de bewerkingsstappen 10.2 en 16.2
groep 2: de bewerkingsstappen 12.2, 13.2, 14.2 en 15.2
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Ais gevolg van gelijke MO's worden de volgende groepen gevormd:
groep 3: de bewerkingsstappen 12.1, 13.1, 14.1 en 15.1
groep 4: de bewerkingsstappen 12.2, 13.2, 14.2 en 15.2
groep 5: de bewerkingsstappen 12.3, 13.3, 14.3 en 15.3
groep 6: de bewerkingsstappen 6.1, 7.1, 19.1, en 20.1
groep 7: de bewerkingsstappen 8.1 en 9.1
groep 7: de bewerkingsstappen 8.2 en 9.2
groep 8: de bewerkingsstappen 17.1 en 11.1
groep 9: de bewerkingsstappen 10.1 en 16.1
groep 10: de bewerkingsstappen 10.2 en 16.2

Het bepalen van de te gebruiken bewerkingsmachines

Ais gevolg van een nauwkeurige tolerantie-relatie moet aileen groep 1 per se in een set
up worden uitgevoerd, hiervoor komt bewerkingsmachine Z in aanmerking. Voor de
andere bewerkingsstappen kan aan de hand van de criteria doorlooptijd, kosten en
beschikbaarheid voor iedere bewerkingsstap een bewerkingsmachine worden
geselecteerd.

omschrijving bewerkingsmachine

MO 1 bewerkingsstap 1.1 frezen X
MO 2 bewerkingsstap 2.1 frezen X
MO 3 bewerkingsstap 3.1 frezen X
MO 4 bewerkingsstap 4.1 frezen X
MO 5 bewerkingsstap 5.1 centeren Y

bewerkingsstap 5.2 boren Y
MO 6 bewerkingsstap 6.1 frezen X
MO 7 bewerkingsstap 7.1 frezen X
MO 8 bewerkingsstap 8.1 voorfrezen Y

bewerkingsstap 8.2 nafrezen Y
MO 9 bewerkingsstap 9.1 voorfrezen Y

bewerkingsstap 9.2 nafrezen Y
MO 10 bewerkingsstap 10.1 voorfrezen Z

bewerkingsstap 10.2 nafrezen Z
MO 11 bewerkingsstap 11.1 frezen X
MO 12 bewer~ingsstap 12.1 centeren Y

bewerkingsstap 12.2 boren Y
bewerkingsstap 12.3 schroefdraad tappen Y

MO 13 bewerkingsstap 13.1 centeren Y
bewerkingsstap 13.2 boren Y
bewerkingsstap 13.3 schroefdraad tappen Y

MO 14 bewerkingsstap 14.1 centeren Y
bewerkingsstap 14.2 boren Y
bewerkingsstap 14.3 schroefdraad tappen Y

MO 15 bewerkingsstap 15.1 centeren Y
bewerkingsstap 15.2 boren Y
bewerkingsstap 15.3 schroefdraad tappen Y

MO 16 bewerkingsstap 16.1 voorfrezen Z
bewerkingsstap 16.2 nafrezen Z
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MO 17 bewerkingsstap 17.1 frezen
MO 18 bewerkingsstap 18.1 centeren

bewerkingsstap 18.2 boren
MO 19 bewerkingsstap 19.1 frezen
MO 20 bewerkingsstap 20.1 frezen
MO 21 bewerkingsstap 21.1 frezen

Het bepalen van de set-ups

x
y
y
X
X
X

De beperkingen voor de set-ups worden gevormd door de Precedence Graph en groep1,
bewerkingsstappen 10.2 en 16.2 moeten in een set-up worden uitgevoerd. Als gevolg
van een nauwkeurige tolerantie-relatie moeten deze twee bewerkingsstappen tevens zo
laat mogelijk worden uitgevoerd. De bewerkingsstappen van de MO's 5, 12, 13, 14, 15
en 18 kunneri in eerste instantie buiten beschouwing worden gelaten. Zij kunnen later
gepland worden zonder het resultaat te be"invloeden. Het bepalen van de set-ups
resulteert in de volgende verdeling:

set-up 1:
set-up 2:
set-up 3:
set-up 4:
set-up 5:
set-up 5:
set-up 6:

bewerkingsstappen 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1 en 7.1
bewerkingsstap 21.1
bewerkingsstappen 19.1 en 20.1
bewerkingsstappen 8.1, 8.2, 9.1 en 9.2
bewerkingsstap 10.1 en 16.1
bewerkingsstappen 11.1 en 17.1
bewerkingsstappen 10.2 en 16.2

Vervolgens worden de bewerkingsstappen die nag niet gepland zijn aan de set-ups
toegevoegd. Is dit niet mogelijk, dan moet een nieuwe set-up gepland worden. De
uiteindelijke verdeling over de set-ups is als voigt:

set-up 1:
set-up 2:
set-up 3:
set-up 4:
set-up 5:
set-up 6:

set-up 7:
set-up 8:
set-up 9:

bewerkingsstappen 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1 en 7.1
bewerkingsstap 21.1
bewerkingsstappen19.1 en 20.1
bewerkingsstappen 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 9.1 en 9.2

.bewerkingsstappen 18.1 en 18.2
bewerkingsstappen 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3,
15.1, 15.2 en 15.3
bewerkingsstappen 10.1 en 16.1
bewerkingsstappen 11.1 en 17.1
bewerkingsstappen 10.2 en 16.2

Het bepalen van de wijze waarop de bewerkingsstappen worden uitgevoerd

Het bepalen van het te gebruiken gereedschap

Voor iedere bewerkingsstap wordt een gereedschap bepaald. Hiervoor hoeft aileen
rekening te worden gehouden met de bewerkingsstappen binnen een set-up. De andere
bewerkingsstappen hebben geen invloed op deze keuze.
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omschrijving

MO 1 bewerkingsstap 1.1 frezen
MO 2 bewerkingsstap 2.1 frezen
MO 3 bewerkingsstap 3.1 frezen
MO 4 bewerkingsstap 4.1 frezen
MO 5 bewerkingsstap 5.1 centeren

bewerkingsstap 5.2 boren
MO 6 bewerkingsstap 6.1 frezen
MO 7 bewerkingsstap 7.1 frezen
MO 8 bewerkingsstap 8.1 voorfrezen

bewerkingsstap 8.2 nafrezen
MO 9 bewerkingsstap 9.1 voorfrezen

bewerkingsstap 9.2 nafrezen
MO 10 bewerkingsstap 10.1 voorfrezen

bewerkingsstap 10.2 nafrezen
MO 11 bewerkingsstap 11.1 frezen
MO 12 bewerkingsstap 12.1 centeren

bewerkingsstap 12.2 boren
bewerkingsstap 12.3 schroefdraad tappen

MO 13 bewerkingsstap 13.1 centeren
bewerkingsstap 13.2 boren
bewerkingsstap 13.3 schroefdraad tappen

MO 14 bewerkingsstap 14.1 centeren
bewerkingsstap 14.2 boren
bewerkingsstap 14.3 schroefdraad tappen

MO 15 bewerkingsstap 15.1 centeren
bewerkingsstap 15.2 boren
bewerkingsstap 15.3 schroefdraad tappen

MO 16 bewerkingsstap 16.1 voorfrezen
bewerkingsstap 16.2 nafrezen

MO 17 bewerkingsstap 17.1 frezen
MO 18 bewerkingsstap 18.1 centeren

bewerkingsstap 18.2 boren
MO 19 bewerkingsstap 19.1 frezen
MO 20 bewerkingsstap 20.1 frezen
MO 21 bewerkingsstap 21.1 frezen

Het bepalen van de definitieve bewerkingsvolgorde

De definitieve bewerkingsvolgorde ziet er als voigt uit:

gereedschap

frees, diameter 7.5
frees, diameter 7.5
frees, diameter 7.5
frees, diameter 7.5
centerboor
boor, diameter 5
frees, diameter 14
frees, diameter 14
frees, diameter 10
frees, diameter 10
frees, diameter 10
frees, diameter 10
frees, diameter 10
frees, diameter 8
frees, diameter 10
centerboor
boor, diameter 5
tap, diameter 5
centerboor
boor, diameter 5
tap, diameter 5
centerboor
boor, diameter 5
tap, diameter 5
centerboor
boor, diameter 5
tap, diameter 5
frees, diameter 10
frees, diameter 8
frees, diameter 10
centerboor
boor, diameter 5
frees, diameter 14
frees, diameter 14
frees, diameter 4

bewerkingsmachine X:
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set-up 1:

set-up 2:
set-up 3:

bewerkingsstap 1.1
bewerkingsstap 2.1
bewerkingsstap 3.1
bewerkingsstap 4.1
bewerkingsstap 6.1
bewerkingsstap 7.1
bewerkingsstap 21.1
bewerkingsstap 19.1
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bewerkingsstap 20.1
bewerkingsmachine Y: set-up 4: bewerkingsstap 5.1

bewerkingsstap 5.2
bewerkingsstap 8.1
bewerkingsstap 8.2
bewerkingsstap 9.1
bewerkingsstap 9.2

set-up 5: bewerkingsstap 18.1
bewerkingsstap 18.2

set-up 6: bewerkingsstap 12.1
bewerkingsstap 13.1
bewerkingsstap 14.1
bewerkingsstap 15.1
bewerkingsstap 12.2
bewerkingsstap 13.2
bewerkingsstap 14.2
bewerkingsstap 15.2
bewerkingsstap 12.3
bewerkingsstap 13.3
bewerkingsstap 14.3
bewerkingsstap 15.3

bewerkingsmachine Z: set-up 7: bewerkingsstap 10.1
bewerkingsstap 16.1

bewerkingsmachine X: set-up 8: bewerkingsstap 11.1
bewerkingsstap 18.1

bewerkingsmachine Z: set-up 9: bewerkingsstap 10.2
bewerkingsstap 16.2
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Bijlage D: Tolerance Factor

De Tolerance Factor (TF) wordt ge'introduceerd om toleranties met elkaar te kunnen
vergeljjken. Dit is nodig voor het bepalen van set-ups en opspanningen. De TF gaat uit
van de kleinst toelaatbare rotatieafwijking en niet van de positieafwijking. Dit is
toegestaan omdat modeme bewerkingsmachines afwijkingen in de positie kunnen
compenseren [80e 90].

De TF komt overeen met de waarde van de tolerantie gedeeld door de relevante lengte
[80e 90]. De relevante lengte is afhankelijk van het type tolerantie en de afmetingen van
het werkstuk. In formulevorm kan de TF worden weergegeven als:

TF =tolerantiewaarde / L

met: TF =Tolerance Factor
L =relevante lengte

Een voorbeeld voor het berekenen van de TF wordt gegeven in figuur D.1. In dit
voorbeeld gaat het om een haaksheidstolerantie. Het gehele vlak 8 moet binnen het
(gestippelde) tolerantiegebied vallen. De afwijking van het vlak 8 kan bestaan uit een
positieafwijking in de z-richting en een rotatieafwjjking om de y-as. Omdat het gaat om
een rotatieafwijking om de y-as is de relevante lengte voor de TF gelijk aan de lengte
van het vlak 8 in de x-richting. De TF in dit voorbeeld is gelijk aan:

TF =0.02/30 =6.67 x 10.4

30

Z L...-+- ----l

· .· .· .

50

zL....-+-- --'
x y

Figuur D. 1: De TF in het geval van een haaksheidstolerantie

Een ander voorbeeld voor het berekenen van de TF wordt gegeven in figuur D.2. In dit
voorbeeld gaat het om een evenwijdigheidstolerantie. Ook in dit voorbeeld geldt dat vlak
8 binnen het (gestippelde) tolerantiegebied moet vallen. De afwijking van het vlak 8 kan
echter bestaan uit een rotatieafwijking om de x-as en de y-as. Daarom zijn de
afmetingen van het vlak in respectievelijk y-richting en x-richting van belang. De
relevante lengte is in dit geval gelijk aan de diagonaal van vlak 8. De TF in dit voorbeeld
is gelijk aan:
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30

Z 1---+- -----1

· .· .· .

50

z'--+- ---'

x y
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Figuur 0.2: Oe TF in het geval van een evenwijdigheidstolerantie
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