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Samenvatting 
De huidige marktsituatie wordt gekenmerkt door de vraag naar een steeds grotere 
diversiteit in produkten. Dit betekent dat de economische levensduur van produkten 
voortdurend korter wordt. Hierdoor zullen de machines die deze produkten 
vervaardigen steeds sneller beschikbaar moeten zijn. Aan de Technische Universiteit 
Eindhoven wordt, in samenwerking met Philips Lighting Eindhoven, onderzocht op 
welke wijze in een korte tijd goed functionerende produktiemachines ontworpen en 
gerealiseerd kunnen worden. Voor een succesvolle realisatiefase (onderdelenfabricage 
en assemblage) is het noodzakelijk om modules op de juiste wijze uit onderdelen en 
subsamenstellingen te assembleren en goed getest af te leveren. Voor het 
assembleren en testen is er behoefte aan informatie. 

Het probleem ten aanzien van de informatiebehoefte bij assemblage bestaat uit twee 
delen. Ten eerste wordt er met de huidige manier van informatieoverdracht naar 
assemblage, door mid del van 2D-samenstellingstekeningen, niet optimaal in de 
informatiebehoefte van de assemblage voorzien. Ten tweede wordt er toegegroeid 
naar een nieuwe manier van ontwerpen en vervaardigen (CADCAM), waarbij 
tekeningloze informatieoverdracht tussen ontwerpen en onderdelenfabricage kan 
worden gerealiseerd. Door deze nieuwe manier van ontwerpen en vervaardigen 
ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor informatieoverdracht naar assemblage. Er 
moet onderzocht worden welke manier van informatieoverdracht voor de assemblage 
het me est optimaal zal zijn. 

Om het probleem van de informatiebehoefte bij assemblage op te lossen is een nieuw 
informatieoverdracht-systeem ontworpen, met bijbehorende informatiemiddelen. Het 
nieuwe informatieoverdracht-systeem is gebaseerd op top-down modulair ontwerpen 
en bottom-up modulair realiseren. Hierdoor is het mogelijk om ontwerpinformatie, op 
een gelijk hierarchisch niveau, per module, om te zetten in assemblage-informatie. De 
nieuwe informatiemiddelen zijn gebaseerd op de informatie die tijdens top-down 
modulair ontwerpen is vastgelegd. In het top-down modulaire ontwerp worden de 
functie en geometrie van modules en de, voor assemblage belangrijke, interfaces 
tussen modules bepaald. De nieuwe, op assemblage gerichte, grafische representaties 
zijn 3D exploded views van moduleruimtes, waarin de interfaces tussen modules door 
middel van geavanceerde shading technieken zichtbaar zijn gemaakt. De nieuwe 
grafische representaties dragen aIleen de, voor assemblage, absoluut noodzakelijke 
informatie over. 

Door informatieoverdracht en informatiemiddelen specifiek op de assemblage af te 
stemmen, kan beter in de informatiebehoefte van assemblage worden voorzien. 



Summary 
The contemporary market situation is characterized by the demand for an increasing 
variation of products. This means that the economic life of products constantly 
decreases. Because of this, the machines that manufacture these products will have to 
be available increasingly sooner. At the Eindhoven University of Technology, in 
cooperation with Philips Lighting Eindhoven, it is being investigated how, well 
functioning production machines can be designed and realized in a short period of 
time. For a successful realization phase it is essential to assemble parts and 
subassemblies into modules in a correct way and to deliver these modules well tested. 
For assembly and testing, information is needed. 

The problem of the need for information consists of two parts. First of all, with the 
present way of information transfer, by means of 2D drawings, the assembly's need 
for information is not optimally met. Secondly a new way of design and manufacture 
is being developed (CADCAM), in which paperless information transfer between 
design and manufacture can be realized. From this new way of design and 
manufacture, new opportunities for information transfer to assembly arise. It should 
be investigated which way of information transfer will be the most optimal for 
assembly. 

To solve the problem of the assembly's need for information, a new information 
transfer system has been designed, with accompanying means of information. The new 
information transfer system is based on top down modular design and bottom up 
modular realization. Because of this, it is possible to convert design information, on 
an equal hierarchical level, per module, into assembly information. The new means of 
information are based on the information which is recorded during top down modular 
design. In the top down modular design, the function and geometry of modules and 
the, for assembly important, interfaces between modules are being determined. The 
new, especially for assembly made, graphic representations are 3D exploded views of 
black boxes, in which the interfaces between modules are shown by means of 
advanced shading techniques. The new graphic representations only transfer the, for 
assembly, definitely necessary information. 

By tuning information transfer and means of information specifically to assembly, the 
need for information by assembly can be met better. 
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1. Inleiding 
1.1 Produktiemachines 

Vanuit de markt vraagt de consument naar een steeds grotere diversiteit in 
produkten. Dit betekent dat de economische levensduur van produkten voortdurend 
korter wordt. Hierdoor wordt de beschikbare ontwerptijd van produkten ook korter 
en zullen produkten steeds sneller op de markt gelntroduceerd moeten kunnen 
worden. Indien de produkten in massaproduktie vervaardigd worden, zullen de 
hiervoor benodigde specifieke produktiemachines steeds sneller beschikbaar moeten 
zijn. 

Produktiemachines worden vervaardigd in enkelstuks- en kleinseriefabricage. Het 
betreft vaak zeer grote en complexe machines. Omdat de machines sneller 
beschikbaar moeten zijn, zal de ontwerptijd van deze machines verkort moeten 
worden. Door de vraag naar produktiemachines met een korte levertijd, is er in de 
bedrijfsmechanisatie een tend ens naar het in korte tijd uitvoeren van grote, complexe, 
multidisciplinaire mechanisatieprojecten. 

Binnen de vakgroep Produktietechnologie en -Automatisering van de faculteit 
Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven houdt de sectie 
Specifieke Produktiemiddelen zich bezig met onderzoek naar het ontwerpen van 
produktiesystemen. In samenwerking met de afdeling Equipment And System 
Engineering van Philips Lighting Eindhoven wordt onderzocht op welke wijze in een 
korte tijd goed functionerende produktiemachines ontworpen en gerealiseerd kunnen 
worden. 

1.2 Toelichting 

In de bedrijfsmechanisatie is het beJangrijk dat er een goed overzicht is van de 
verschillende fases die een produktiemachine-in-wording doorloopt. Om de relaties 
tussen de verschillende fases te kunnen begrijpen, wordt het volgende model gebruikt. 

Requiremenl3 Analy:si3 

Funclioneel Onlwerpen 

Manufacturing De3ign 

Onderdelen Fabricage 

.Aanloop 

Fig. 1: De verschillende lases van een produktiemachine-in-wording. 
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Een klant heeft voor de massafabricage van zijn produkten een bepaalde specifieke 
produktiemachine nodig en stelt voor een dergelijke machine een user requirement 
specification op. Gedurende Requirements Analysis zet de afdeling 
bedrijfsmechanisatie vervolgens deze user requirement specification, in overleg met 
de klant, om in een functionele specificatie van de machine. 

Functioneel ontwerpen is het vastleggen van de voorwaarden waaraan een 
produktiemachine moet voldoen om de functies, die in de functionele specificatie zijn 
beschreven, te kunnen vervullen. De functie van de machine wordt opgesplitst in 
deelfuncties en hieruit worden de functionele modules van de machine afgeleid. Voor 
iedere module wordt een functioneel ontwerp bedacht. Vanuit dit functioneel ontwerp 
worden de parameters van het ontwerp vastgelegd. Het functioneel ontwerp kan 
vervolgens nog gewijzigd en geoptimaliseerd worden door de parameters te varieren. 

Op het laagste samenstellingsniveau is er nu de beschikking over een functioneel 
ontwerp waarin de geometrie van de onderdelen nog niet is bepaald. De geometrie 
wordt pas op dit laagste samenstellingsniveau bepaald omdat dan de samenhang met 
andere onderdelen zichtbaar blijft. Op deze wijze kan voor ieder onderdeel de best 
maakbare geometrie bepaald worden. Deze methode van detailleren heeft de naam 
Manufacturing Design gekregen [Castelijn, 1991]. 

Tijdens Manufacturing Design wordt van een onderdeel niet aIleen de geometrie 
bepaald. Om in een later stadium de onderdelen computergestuurd te kunnen 
fabriceren, moet ook de bewerkingsinformatie vastgelegd worden. Daartoe worden de 
onderdelen uitgedetailleerd met behulp van features. Features zijn -geometrische 
grondvormen waaraan bewerkingsinformatie is toegevoegd. Bijna ieder onderdeel kan 
opgebouwd worden uit een relatief klein aantal eenvoudige grondvormen. Er is hier 
een analogie met de taal. Met zesentwintig letters kunnen ontelbaar veel woorden 
gevormd worden. In Manufacturing Design vormen de features het alfabet en wordt 
de grammatica bepaald door regels met betrekking tot opspanningen, 
gereedschappen, etc. Doordat tijdens het ontwerpen al rekening wordt gehouden met 
het fabricageproces, zal de koppeling tussen ontwerp en fabricage soepel verlopen. 
De Onderdelen Fabricage levert dan ook geen problemen meer op. 

In de praktijk bij Philips Lighting groeit het er naar toe dat het ontwerpen en 
vervaardigen van produktiemachines tekeningloos wordt uitgevoerd met CAD CAM
NC technieken. Dit wordt toegelicht in het proefschrift "Design for mass production 
of smalllotsize mechanical systems" [Krikhaar, 1992]. 

Produktiemachines worden vervaardigd in enkelstuks- en kleinseriefabricage. Dit 
houdt in dat de machines handmatig worden geassembleerd. Voor de assemblage 
worden samenstellingstekeningen gemaakt, die tevens een hulpmiddel voor de 
constructeur zijn om na te gaan of de onderdelen in elkaar passen. 

Tijdens het aanlopen van de machine worden de onderdelen van de machine 
afgesteld en bijgesteld totdat de machine volgens de specificaties functioneert. Het 
eerste deel van deze aanloopfase vindt plaats voor aflevering, het tweede deel vindt 
plaats als de machine al bij de klant is afgeleverd en daar produktie draait. 
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1.3 Opdracht 

Om de opdracht te kunnen formuleren, is het noodzakelijk dat eerst het probleem 
wordt geanalyseerd. 

Produktiemachines zuBen steeds sneller beschikbaar moe ten zijn. Om dit te bereiken 
moet een machine direct na de realisatiefase (onderdelen fabricage en assemblage) 
met weinig problemen kunnen functioneren. Voor een succesvolle realisatiefase is het 
noodzakelijk dat onderdelen en subsamenstellingen op de juiste wijze geassembleerd 
kunnen worden. Bovendien moet het mogeUjk zijn om de units, waaruit een machine 
is opgebouwd, modulair te testen. Voor het assembleren en testen is informatie nodig. 

Het probleem ten aanzien van de informatiebehoefte bij assemblage bestaat uit twee 
delen. Ten eerste is de huidige manier van informatieoverdracht, door middel van 
2D-samenstellingstekeningen, niet optimaal. Dit blijkt uit het feit dat er zich bij 
assemblage een aantal problemen voordoen. Ten tweede wordt er toegegroeid naar 
een nieuwe manier van ontwerpen en vervaardigen, genaamd CAD CAM. Hierdoor 
wordt het mogelijk om automatisch gedetailleerde 3D-samenstellingstekeningen te 
genereren. Het is echter de vraag of deze vorm van informatieoverdracht het meest 
optimaal is. Om het probleem ten aanzien van de informatiebehoefte bij assemblage 
op te lossen moet een nieuw informatieoverdracht-systeem worden ontworpen dat 
optimaal in de informatiebehoefte bij assemblage voorziet. Daartoe moet zowel de 
voor assemblage benodigde, als de in het ontwerp- en fabricageproces beschikbare 
informatie worden gei'nventariseerd. 

Uit de probleemstelling wordt de volgende opdrachtformu]ering afgeleid (Bijlage 1). 

Onderzoek de informatiebehoefte bij de assemblage van produktiemachines 
en ontwerp een informatieoverdracht-systeem dat in deze behoefte 
voorziet. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling 
Equipment And System Engineering van Philips Lighting in Eindhoven en 
maakt dan ook gebruik van het, zoweJ bij Philips als de TUE aanwezige, 
CADCAM-pakket Unigraphics II van Electronic Data Systems. 

De opdracht is aangepakt met behulp van de Projekstrategie [Van Bragt, 1989] 
(Bijlage 2). Om een projectmatige aanpak mogelijk te maken, is de opdracht 
opgesplitst in drie deelopdrachten van ongeveer gelijke grootte: informatiebehoefte, 
beschikbare informatie en informatieoverdracht. De hoofdstukindeling in dit verslag is 
opgebouwd aan de hand van die drie deelopdrachten (figuur 2). 
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2. InformaUe~hoefte bij a:seemblage 

5. Nieuw inrormalieoverdraohl-sysl~m 

~. InformaUemiddelen 

3. Top-down ontwerpen en asaembleren 

aan~velingen 

Fig. 2: De hoofdstukindeling. 
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2. Informatiebehoefte bij assemblage 
Om de informatiebehoefte bij assemblage te kunnen inventariseren, moet eerst het 
assemblageproces geanalyseerd worden. Daartoe heb ik anderhalve week 
assemblagewerk verricht bij Tegema Protobouw te Son. Dit bedrijf heeft zich 
gespecialiseerd in het assembleren van (delen van) specifieke produktiemachines. 

Doordat Philips Lighting delen van bepaalde projecten heeft uitbesteed aan Tegema 
Protobouw, zijn de assemblagewerkzaamheden en de informatie die daarbij wordt 
gebruikt, bij Tegema analoog aan de werkzaamheden en informatie in de Philips 
werkplaats. 

2.1 Analyse van de informatie 

2.1.1 Werkwijze 

Voordat de informatie kan worden geanalyseerd, worden eerst de werkzaamheden bij 
assemblage beschreven. 

De onderdelen worden besteld en bij binnenkomst per module gesorteerd. Dan 
worden achtereenvolgens de mechanische, pneumatische en elektrische onderdelen 
gemonteerd. De module die nu is ontstaan wordt door Tegema Protobouw getest op 
werking van de componenten. Bovendien wordt gecontroleerd of aIle componenten 
met de juiste cyc1us aangestuurd kunnen worden. Na aflevering worden de modules 
bij Philips nogmaals getest; dit maal met een deel van de originele besturingssoftware. 

2.1.2 Informatie voor de assemblage 

In bijlage 3 wordt de informatie voor assemblage uitgebreid beschreven. Hier wordt 
volstaan met een opsomming en een korte beschrijving. 

Philips levert een informatiepakket met: 

Stuklijst 1. Stuklijst (bijlage 4) 
2. Koopdelenlijst 
3. Maakdelenlijst 

Tekeningen 4. Lay-out tekening 
5. Module-samenstellingstekening (bijlage 5) 
6. Sub-samenstellingstekeningen 
7. Maakdeeltekeningen (bijlage 6) 
8. Koopdeel-informatie (bijlage 7) 
9. Standaard Philips onderdeel-informatie (normbladen) 
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Overig 10. Pneumatisch schema (bijlage 8) 
11. Weg-tijd diagram (bijlage 9) 
12. A3-ordner met de tekeningen van aIle units 
13. Lijst met elektrische verbindingen (bijlage 10) 
14. Mstelgegevens 

Tegema Protobouw draagt het volgende bij: 

15. Ervaring in de detailmontage van produkten. 

Leveranciers zorgen voor: 

16. Identificatie van onderdelen 

Voor de assemblage vormen de stuklijst (1) en de modulesamenstellingstekening (5) 
de belangrijkste informatiebronnen. Slechts indien de hierop vermelde informatie 
onvoldoende is, worden andere informatiedragers (4,6,7,8, en 9) geraadpleegd. 

2.2 Informatiebehoefte 

In de vorige paragraaf is het huidige informatiepakket voor assemblage 
gei'nventariseerd. Om de problemen bij informatieoverdracht te kunnen analyseren, 
wordt eerst vastgesteld aan welke eisen de informatiedragers moeten voldoen. Dit 
betekent dat de informatiebehoefte moet worden bepaald. In onderstaande tabel is de 
informatiebehoefte met steekwoorden weergegeven. 

I II Module I Onderdeel I 
Positioneren HOE WAT 

Orientatie bepalen HOE WAT 

Fixeren HOE WAARMEE 

Mstellen RELATIE 

Testen FUNCTIE 

Tabell: /n/onnatiebe/zoe/te van assemblage. 

Een monteur positioneert een onderdeel in een module. W AT hij moet positioneren, 
staat in de stuklijst. HOE het onderdeel gepositioneerd moet worden, kan hij uit de 
samenstellingstekening aflezen. Van dit onderdeel zijn nu drie vrijheidsgraden 
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vastgelegd. Vervolgens wordt van het onderdeel de orientatie binnen de module 
bepaald. HOE de orientatie van het onderdeel in het ontwerp is vastgelegd, kan uit 
dezelfde samenstellingstekening afgelezen worden. Nu zijn 6 vrijheidsgraden bepaald. 
W AARMEE het onderdeel gefixeerd moet worden voIgt uit de stuklijst. 

Als alle onderdelen zijn samengevoegd, kan de RELA TIE tussen de onderdelen 
worden vastgelegd door de onderdelen van een module ten opzichte van elkaar af te 
stell en. Vervolgens wordt getest of de module de in het ontwerp gespecificeerde 
FUNCTIE kan vervullen. Tijdens afstellen is de module een samenstelling van 
onderdelen. Bij het testen wordt de module als een geheel beschouwd. 

2.3 Problem en bij informatieoverdracht 

1. Assemblage 

HOE de positie en orientatie van een onderdeel in een ontwerp zijn vastgelegd, moet 
uit de samenstellingstekening worden afgeleid. De huidige samenstellingstekening 
wordt voor de assemblage gemaakt, maar is tevens een hulpmiddel voor de 
constructeur om na te gaan of de onderdelen in elkaar passen. Het is gebleken dat de 
huidige samenstellingstekening niet optimaal is voor assemblage. 

Positie en orientatie van een onderdeel zijn uit de huidige samenstellingstekening 
moeilijk af te leiden. Dit blijkt uit het feit dat monteurs vaak andere 
informatiedragers als aanvullende informatie gebruiken. Het gaat dan vooral om 
maakdeeltekeningen (mono's) en koopdeelinformatie. Deze vormen van informatie 
kunnen de herkenbaarheid van een onderdeel vergroten, waardoor met name de 
orientatie van een onderdeel beter bepaald kan worden. 

Doordat tekeningen in 2D zijn uitgevoerd, moet er een vertaalslag gemaakt worden 
van een 2D tekening naar een 3D object. Dit is een van de oorzaken van de slechte 
herkenbaarheid van onderdelen. Bij complexe ontwerpen ontstaan er daardoor vaak 
problemen met de interpretatie van een tekening. 

Door het stuknummer op een tekening weet een monteur WAT hij moet monteren. 
Met behulp van de stuklijst wordt het stuknummer gekoppeld aan het 
onderdeelnummer. Aan het onderdeelnummer moet vervolgens het onderdeel 
herkend kunnen worden. Het is een probleem dat dit onderdeelnummer vaak niet op 
het onderdeel aanwezig is, waardoor de monteur op geometrische herkenning van het 
onderdeel is aangewezen. 

De montage is momenteel niet persoonsonafhankelijk. Hierdoor is het noodzakelijk 
dat een monteur een gehele module assembleert. Er is namelijk geen informatie 
voorhanden om te controleren welke onderdelen reeds zijn gemonteerd. Hierdoor is 
het moeilijk om een module tijdens de assemblage aan een andere monteur over te 
dragen. 
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2. Testen 

Het probleem met het testen van modules is dat de ontwerpafdeling vaak geen 
testinformatie met het ontwerp meelevert. Indien de assemblage-afdeling een module 
toch goed getest af wi} leveren, moet de testinformatie eerst geschreven worden. 
Vooral complexe modules moe ten v66r aflevering aan een test worden onderworpen, 
omdat de kans op fouten bij deze modules het grootst is. 

3. Diversen 

Het feit dat er hier sprake is van prototypebouw houdt in dat een ontwerp voor de 
eerste maal gerealiseerd wordt. Dit betekent dat ontwerpfouten voor het eerst aan 
het licht komen. Deze ontwerpfouten zorgen er echter voor dat de assemblage 
aanzienlijk bemoeilijkt wordt. Als een monteur namelijk denkt dat iets niet klopt, dan 
kan dat twee oorzaken hebben: Of hij snapt de tekening niet, Of de tekening is fout. 
Een ontwerpfout zal dus altijd deze twee vragen oproepen, omdat de monteur er niet 
zeker van is dat het hier om een ontwerpfout gaat. 

Een soortgelijk probleem treed op bij tekenfouten. Dit zijn geen fouten van 
constructieve aard, maar foutjes in de tekening. Bijvoorbeeld een verkeerd aanzicht, 
een lijn die doorgetrokken is, maar gestippeld had moe ten worden, etc. Ook komt het 
voor dat een onderdeel op twee tekeningen, bijvoorbeeld op de lay-out tekening en 
de assemblagetekening, verschillend getekend is. De tekeningen spreken elkaar tegen 
en het is aan de monteur om uit te zoe ken welke tekening juist is, of dat ze allebei 
fout zijn. 

Philips, Tegema Ingenieurs en Tegema Protobouw kunnen wijzigingen in het ontwerp 
doorvoeren. Doordat de wijzigingen op meerdere lokaties ontstaan in het moeilijk om 
deze informatiestroom te beheersen. 

2.4 Suggesties voor het op)ossen van de problemen 

1. Assemblage 

In paragraaf 2.2 is de informatiebehoefte van assemblage bepaald. Nieuwe 
informatiedragers zullen in deze informatiebehoefte moeten voorzien. 

Grafische representaties zullen voor de assemblage de belangrijkste informatiebron 
blijven. Zij zullen vast leggen HOE een onderdeel wordt gepositioneerd, HOE de 
orientatie wordt bepaald en HOE een onderdeel wordt gefixeerd. Onderdelen zullen 
in deze representaties duidelijk herkenbaar moe ten zijn. Voor de in de vorige 
paragraaf genoemde problemen lijkt het gebruik van een 3D CAD-systeem een goede 
oplossingsrichting. Indien de grafische representaties in 3D worden uitgevoerd, is er 
geen vertaalslag meer nodig van een 2D tekening naar een 3D object. Onderdelen 
kunnen in een 3D representatie goed herkenbaar worden gemaakt, zodat het niet 
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nodig zal zijn om andere informatiedragers als aanvullende informatie te gebruiken. 
Er mag worden verwacht dat door het gebruik van 3D CAD het aantal 
interpretatiefouten door monteurs zal verminderen. 

De stuklijst geeft aan W AT wordt gepositioneerd, W AT een nieuwe orienta tie krijgt 
en WAT wordt gefixeerd. De stuklijst blijft de koppeling vormen tussen stuknummer 
en onderdeelnummer. Een onderdeel moet herkenbaar zijn aan het 
onderdeelnummer. Een methode om deze herkenbaarheid te garanderen is het op het 
onderdeel aanbrengen van het onderdeelnummer tijdens fabricage (bijvoorbeeld door 
middel van graveren). 

Om de montage persoonsonafhankelijk te maken, moet er tijdens de montage 
informatie aan de stuklijst worden toegevoegd. Een gemonteerd onderdeel kan op de 
stuklijst worden aangetekend. De stuklijst. kan in dat geval tevens als checklist worden 
gebruikt om te controleren of aIle onderdelen zijn gemonteerd. 

2. Testen 

Ten aanzien van het testen van modules wordt het volgende opgemerkt. Er kan 
worden gekozen voor het testen van aIle modules, of aIleen de modules die een 
ingewikkelde constructie hebben en waarbij dus problemen te verwachten zijn. 
Ingewikkelde modules zullen altijd getest moeten worden en het testen van 
eenvoudige modules zal relatief weinig tijd en geld kosten. Bovendien mag van de 
montage niet worden verwacht dat zij een goed functionerende module afleveren als 
er niet getest kan worden. Daarom wordt besloten om aIle modules te testen. Dit 
betekent echter dat er weI altijd testinformatie voorhanden dient te zijn. Deze 
testinformatie moet door de ontwerpafdeling met het ontwerp meegeleverd worden. 
(Tijdens deze eindstudie-opdracht is niet onderzocht hoe de testinformatie er uit zou 
moeten zien). 

3. Diversen 

De bij punt 1 genoemde oplossingsrichting, het gebruik van 3D CAD, levert ten 
aanzien van ontwerp- en tekenfouten een aantal voordelen op. Ontwerpfouten zullen 
verminderen doordat de constructeur een beter beeld van het ontwerp heeft. Het 
CAD-systeem kan hem zelfs helpen om te controleren of aIle onderdelen in elkaar 
pass en. Tekenfouten zu]]en niet meer voorkomen omdat aanzichten automatisch 
gegenereerd kunnen worden. Doordat delen van een tekening gemakkelijk zijn te 
kopieren, zuIlen verschillende tekeningen elkaar niet meer tegenspreken. 

Het doorvoeren van wijzigingen levert in de huidige situatie een complexe 
informatiestroom op. Om dit probleem op te lossen wordt de gehele 
verantwoordelijkheid over het ontwerp bij de ontwerpafdeling gelegd. In dat geval 
kan aIleen de ontwerpafdeling nog wijzigingen doorvoeren. Hierdoor wordt de 
informatiestroom beter beheersbaar. 
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3. Top-down ontwerpen en assembleren 

Bij het ontwerpen en realiseren van produktiemachines is er sprake van grote, 
complexe, multidisciplinaire mechanisatieprojekten. Doordat de beschikbare tijd voor 
deze projecten steeds korter wordt, is er een voortdurende druk op de doorlooptijd 
van antwerp en realisatie. De doorlooptijd kan worden verkort door grote aantallen 
ontwerpers en ontwikkelaars parallel samen te laten werken. Hierbij is echter een 
gestructureerde aanpak van het project noodzakelijk. Ontwerpen met behulp van de 
Projectstrategie [Van Bragt, 1989] biedt de constructeurs de mogelijkheid am het 
ontwerp herhaald in onafhankelijke modules (black boxes) op te splitsen. Er is dan 
sprake van een top-down antwerp aanpak. 

Top-down ontwerpen werkt als voigt. Een ontwerper krijgt een bepaald dee 1 van het 
ontwerp toegewezen. Dit ontwerp splitst hij op in een aantal kleinere modules. Deze 
nieuwe modules kan hij zelf verder uitwerken, maar hij kan ze oak doorgeven aan 
collega's. Deze ontwerpers kunnen vervolgens onafhankelijk van elkaar met hun 
module aan de slag. Iedere constructeur kan op zijn beurt de module weer opsplitsen, 
etc. Een groot ontwerp wordt op deze wijze herhaald opgedeeld in steeds kleiner 
wordende modules, totdat een module uit naar schatting 20 specifieke onderdelen zal 
bestaan. Deze module wordt niet verder opgesplitst in deelmodules. Hier stopt top
down ontwerpen. De module wordt vervolgens uitgedetailleerd tot ongeveer 20 
onderdelen. Van het top-down ontwerpen en het detailleren is een voorbeeld 
weergegeven in figuur 3a. 

. ...... -----------..................... r ....... _ .. --_._ .. -.-....... . 

NlVIlAU N·I 

NlVIlAU N 

Fig. 3a: Top-down ontwerpen, 
Detailleren. 
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Vervolgens kan het bottom-up samenvoegen beginnen. De uitgedetailleerde 
onderdelen worden samengevoegd tot een module op het laagste samenstellings
mveau (N). Deze module wordt vervolgens weer samengevoegd met de andere 
modules op het laagste samenstellings-niveau (N) tot een module op een hoger 
mveau (N-1), etc. Op deze manier ontstaat er een samenstelling van onderdelen uit 
de black box, die als uitgangspunt voor het on twerp diende. Een voorbeeld van 
bottom-up samenvoegen is weergegeven in figuur 3b. 

Het opsplitsen in modules betekent dat de ontwerper van iedere module een aantal 
zaken vast moet leggen: black box geometrie van de module, functie of input/output 
van de module en de interfaces met andere modules. Deze worden in de volgende 
alinea's toegelicht. 

Als een ontwerper een module opsplitst in deelmodules, dan moet hij een schatting 
maken van de door die deelmodules benodigde ruimte, oftewel black boxes. Top
down ontwerpen biedt hem de mogelijkheid om bij dit opsplitsen zijn aandacht aIleen 
op de lager gelegen niveaus te rich ten. Zodra een module namelijk is opgesplitst in 
deelmodules, is deze opsplitsing onherroepelijk. Dit betekent dat de ontwerper niet 
meer over de hoger gelegen niveaus na hoeft te denken. Toch zijn er voor top-down 
ontwerpen zeer ervaren ontwerpers nodig. Een ontwerper moet namelijk met aIleen 
rekening houden met het lager ge]egen niveau, maar vaak ook met de mveaus 
daaronder. Dit is schematisch weergegeven in figuur 4 . 

• Mach. , 
I Or.pl. 

t 
Mod. 

_tij<l 

Fig. 4: Aandachtsniveaus bij top-down ontwerpen [Castelijn, 1991, Van Bragt, 1989}. 

Deze figuur wordt toege1icht aan de hand van een auto-ontwerp. De ontwerper op 
het hoogste niveau tekent als black box de vorm van de auto. Binnen deze black box 
moet het gehele ontwerp worden gerealiseerd. De ontwerper splitst deze black box op 
in een ruimte voor de motor, de passagiers en de koffers. Hij kan deze opsplitsing 
echter alleen maken als hij van de benodigde motorruimte een reele scbatting heeft. 
Om deze schatting te kunnen maken zal hij echter eerst na moeten denken over het 
type motor dat de auto voort gaat bewegen; een twaalfcilinder zal meer ruimte 
innemen dan een viercilinder motor. De ontwerper moet dus nadenken over het lager 
liggende mveau. Het kan zelfs voorkomen dat hij na moet denken over bet 
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allerlaagste niveau. Als hij namelijk de lijn van de auto tekent moet hij rekening 
houden met de koplampen (onderdeel op het laagste niveau). Doordat moderne 
koplampen steeds kleiner gemaakt kunnen worden, kan de ontwerper de neus van de 
auto lager tekenen. Hieruit blijkt dat een detail als een koplamp (laagste niveau), de 
vorm van de auto (hoogste niveau) kan belnvloeden. 

De ontwerper moet de functie Of input/output van een module vastleggen. Als een 
ontwerper namelijk de functie van een module specificeert, dan zijn daarmee ook de 
input en output bepaald, en vice versa. Figuur 5 maakt dit aan de hand van een 
voorbeeld duidelijk. 

fUNCTIE: 

Deveslig lampvoel 
aan ballon ~:~:~I~~n~_l~:~I~ __________ ~1 ---

gloeilam\ 

Fig. 5: Functie = input/output. 

Het succes van top-down modulair ontwerpen staat of valt met het maken van goede 
interface-afspraken. Voor modulair ontwerpen en assembleren is het van groot belang 
dat interfaces (bijvoorbeeld boutverbindingen) aJleen tussen de modules op een en 
hetzelfde niveau voorkomen. Het mag bij voorkeur niet zo zijn dat losse onderdelen 
of onderdeelgroepen met een onderdeel of groep op een hoger niveau verbonden 
moeten worden. Er zou dan namelijk geen modulaire montage plaats kunnen vinden. 
Bovendien zou het voor de top-down ontwerper op het hoger gelegen niveau 
onmogelijk zijn om de interfaces te bepaJen. Bovengenoemde problemen ontstaan als 
er tijdens top-down ontwerpen een verkeerde opsplitsing wordt gemaakt. Figuur 6 
geeft een voorbeeld van een foute opsplitsing. 

1 

3 

, -

4 

I 2 I 

Fig. 6: Foute opsplitsing. 

In het voorbeeld zou er een verbinding moeten komen tussen overzetter en 
grondplaat, want een verbinding tussen constructieruimte en grondplaat is niet 
mogelijk (constructieruimte = "lucht"). Degene die de overzetter ontwerpt zou dan 
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rekening moeten houden met de grondplaat van het bovenliggende niveau. Er is dan 
geen sprake meer van modulair ontwerpen. Ook is er geen modulaire montage, 
omdat er geen verbinding tussen overzetter en tinbak wordt gemaakt. Tinbak en 
overzetter worden namelijk ieder apart op de grondplaat vastgeschroefd. Een betere 
opsplitsing geeft figuur 7. 

OverzeUer Grondplaal 

Grijper 

Fig. 7: Juiste opsplitsing. 

Verbinding: 
overzeUer
grondplaal 

(b.v. boulen) 

Overzetter en grondplaat worden op hetzelfde hierarchische niveau met elkaar 
verbonden. Een dergelijke verbinding is echter alleen mogelijk als luchtcilinder, 
grijper en steun een geheel vormen, dus met elkaar verbonden zijn. Er wordt dus een 
verbinding gemaakt tussen overzetter en grondplaat en niet tussen steun en 
grondplaat ! 

Samenvattend: 

Om modulair ontwerpen en assembleren mogelijk te maken mogen er bij 
voorkeur aUeen inteifaces (verbindingen) op een en hetze/fde 
hierarchische niveau worden gemaakt. Om dit te bereiken moeten aile 
delen, op een niveau, waarin een module is uitgesplitst, met elkaar 
worden verbonden. 
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4. Beschikbare informatie nit CADCAM 
In hoofdstuk 2 is de informatiebehoefte bij assemblage bepaald. In hoofdstuk 3 is het 
top-down ontwerpproces besproken. In dit hoofdstuk wordt de informatie 
gelnventariseerd die beschikbaar komt indien ontwerpproces met een CADCAM 
systeem wordt uitgevoerd. Deze informatie wordt in hoofdstuk 5 gebruikt bij het 
ontwikkelen van een nieuw informatieoverdracht-systeem en is in hoofdstuk 6 mede 
bepalend voor de keuze van nieuwe informatiemiddelen. 

4.1 Inleiding 

Voordat de beschikbare informatie uit CAD CAM kan worden afgeleid, worden eerst 
enkele termen gedefinieerd. Onder CAD, een afkorting van Computer Aided Design, 
zal worden verstaan het ontwerpen en modelleren van objecten in drie dimensies. 
Met CAM, een afkorting van Computer Aided Manufacturing, wordt bedoeld het 
traject van het genereren van NC files tot en met het vervaardigen op NC machines 
[Castelijn, 1991]. CADCAM is de organisatorische integratie van CAD en CAM 
[Krikhaar, 1992]. Met een object wordt een onderdeel of (sub-) samenstelling 
aangeduid. Meer definities zijn genoemd in de verklarende woordenlijst (bijlage 22). 

CAD is een goed hulpmiddel bij top-down modulair ontwerpen. Met CAD worden 
aIle modules en submoduies in dezelfde imaginaire ruimte afgebeeId, 1:1. Een 
ontwerper kan een bepaalde module opsplitsen in een samenstelling van deelmodules 
door van iedere deelmodule de geometrische ruimte (black box) in CAD vast te 
leggen. Bovendien kan hij aangeven waar de interface-afspraken zich moe ten 
bevinden. AIle deelmodules uit deze samenstelling worden in aparte files opgeslagen, 
zodat ze door verschillende ontwerpers, onafhankelijk van elkaar, kunnen worden 
uitgewerkt. Een ontwerper, die een deelmodule krijgt toegewezen, kan deze ook weer 
opsplitsen, etc. Op deze wijze wordt het ontwerp steeds verder opgesplitst tot er een 
module ontstaat, die naar schatting 20 specifieke onderdelen zal bevatten (figuur 3a). 

Net als op de hogere hierarchische niveaus bestaat een module op het laagste 
samenstellingsniveau uit een geometrische ruimte (black box), interfaces met de 
andere modules en is de te realiseren functie Of de input/output van de module 
vastgelegd. Deze module is dus nog niet uitgedetailleerd! Met behulp van 
Manufacturing Design wordt deze module uitgedetailleerd tot ongeveer 20 
onderdelen. Het uitdetailleren met Manufacturing Design houdt in dat van deze 
onderdelen niet aIleen de geometrie, maar ook de bewerkingsinformatie wordt 
bepaald. Manufacturing Design werkt als voIgt. Ieder maakonderdeel wordt 
opgebouwd uit features. Features zijn functionele elementen (bijvoorbeeld tapgat, 
spiebaan, etc.) (bijlage 12). Met ongeveer 30 features moet 80 a 90 % van de in 
produktiemachines gangbare maakdelen gemodelleerd kunnen worden [Corts, 1991]. 
Aan iedere feature is bewerkingsinformatie toegevoegd, waardoor het mogelijk wordt 
om automatisch NC regels te genereren, waarmee de onderdelen computergestuurd 
worden gefabriceerd. 
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Tijdens Manufacturing Design worden ook de koopdelen gekozen. Van ieder 
koopdeel wordt de informatie vastgelegd, die nodig is om het koopdeel te bestellen. 
Bovendien wordt van een koopdeel de geometrische informatie vastgelegd, die nodig 
is om de aangrenzende maakdelen te modelleren. Voorbeeld: als een koopdeel door 
middel van bouten aan een maakdeel moet worden bevestigd, dan is het noodzakelijk 
om vast te leggen op welke positie het maakdeel gaten moet hebben. 

Meer informatie over Manufacturing Design is te vinden in "Design for mass 
production of small lotsize mechanical systems" [Krikhaar, 1992] en "Manufacturing 
Design, een studie naar het ontwerpen van machine onderdelen" [Castelijn, 1991]. 

De geometrie van de uitgedetailleerde onderdelen kan worden samengevoegd tot een 
module op het laagste samenstellingsniveau. Deze module kan met de overige 
modules op hetzelfde hierarchische niveau ge~update worden op het hoger gelegen 
niveau. Dit updaten kan doorgaan tot op het hoogste niveau, zodat er een exacte 
geometrische weergave van de oorspronkeJijke black box ontstaat (figuur 3b). Tijdens 
het updaten moe ten de oorspronkelijke black boxes behouden blijven. 

CAD is een goed hulpmiddel bij top~down modulair ontwerpen, maar het 
omgekeerde is ook waar. Top-down modulair ontwerpen kan een goed hulpmiddel 
zijn bij .het ontwerpen met een CAD systeem. Indien met een CAD systeem namelijk 
op de conventionele manier wordt ontworpen, zal er veel geometrie op het 
beeldscherm aanwezig zijn, doordat het gehele ontwerp vanuit een bepaalde basis 
(bijvoorbeeld een machineframe) moet worden opgebouwd. Door de grote 
hoeveelheid geometrie op het beeldscherm wordt het ontwerp onoverzichtelijk. 
Bovendien wordt een grote hoeveelheid geometrie relatief traag door het 
computersysteem verwerkt. Het is daarom aan te bevelen dat een CAD ontwerper 
zijn ontwerp modulair opbouwt. Modules kunnen onafhankelijk van elkaar worden 
uitgewerkt, zodat er per module minder geometrie op het beeldscherm aanwezig is. 
Het gebruik van CAD bij het ontwerp is dus niet alleen een hulpmiddel maar tevens 
een beperking. 

Meer informatie over top-down ontwerpen met CAD in het algemeen en met 
Unigraphics in het bijzonder, is te vinden in "Top-down modulair ontwerpen met 
Unigraphics" [Rijken, 1989] en het nog te verschijnen afstudeerverslag van Henk 
Bonenkamp. 

Bij het bepalen van de beschikbare informatie uit CADCAM is het belangrijk om vast 
te stellen welke modelleermethode tijdens het ontwerpproces wordt gebruikt. Uit de 
drie methodes wireframe, surfaces en solids (Bijlage 13) wordt voor solids gekozen 
om de volgende redenen. 

Solid modelling is de enige modelleermethode die de geometrie van een object 
volledig kan beschrijven. 
Aan een solid object is informatie toegevoegd over de positie van het 
materiaal waaruit het object is opgebouwd (binnen of buiten object). 
De visuele weergavemogelijkheden van solid modelling zijn uitstekend. 
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Van de uit CADCAM beschikbare informatie is de vo]gende inventarisatie gemaakt 
(het betreft hier uitsluitend een opsomming van de verschillende vormen van 
informatie ): 

Fabricage informatie van onderdelen 
Koopdeel informatie van onderdelen 
Structuur van objecten 
Geometrie van objecten (black box of uitgedetailleerde weergave) 
Interfaces van objecten 
Positie van objecten 
Orientatie van objecten 

Deze inventarisatie wordt als voIgt nader toegelicht. Bijlage 14 behandelt de fabricage 
informatie van onderdelen. Deze fabricage informatie wordt gedeeltelijk in een 
stuklijst verwerkt. In paragraaf 4.2 worden de, voor een stuklijst benodigde, 
koopdeelinformatie en de structuur van objecten besproken. Paragraaf 4.3 behandelt 
de mogelijkheden om geometrie, interfaces, positie en orientatie van objecten als 
visuele informatie te representeren. 

4.2 Stuklijst 

Bij het opstellen van de stuklijst zijn twee zaken van belang. Ten eerste de 
hierarchische structuur van onderdelen en subsamenstellingen. Ten tweede de 
informatie van koop- en maakdelen die in de stuklijst wordt vermeld. 

In een CAD systeem wordt alle informatie in een centrale database opgeslagen. Deze 
informatiebron is voor aIle gebruikers toegankelijk. In een relationele database 
worden er relaties gelegd tussen onderdelen en (sub-) samenstellingen. Dit betekent 
dat wijzigingen in- een onderdeel (automatisch) in een (sub-) samenstelling 
doorgevoerd kunnen worden. 

Onderdelen en (sub-) samenstellingen kunnen in een aparte file worden opgeslagen. 
Het is ook mogelijk om een deel van een samenstelling aan een reference set toe te 
voegen. Deze reference set kan vervolgens in een nieuwe of bestaande file worden 
opgeroepen. Doordat de geometrie in een file onafhankelijk kan worden uitgewerkt, 
wordt parallel ontwerpen en het uitbesteden van delen van het ontwerp mogelijk 
gemaakt. In de database wordt de structuur van de onderdelen en subsamenstellingen 
bewaard. Door middel van een where used report kan de database antwoord geven 
op de vragen: "welk onderdeel behoort tot welke samenstelling" en "welke 
samenstelling bevat welke onderdelen" [Krikhaar, 1992]. Bovendien kan het CAD 
systeem de structuur zichtbaar maken in de vorm van een samenstellingsboom (zie 
figuur 8). . 
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Fig. 8: Samenstellingsboom {Krikhaar, 1992}. 

CAD systemen hebben de mogelijkheid om op basis van de informatie over koop- en 
maakdelen automatisch een stuklijst te genereren. De informatie over maakdelen is 
bekend uit Manufacturing Design (bijlage 14). De koopdeelinformatie moet tijdens 
Manufacturing Design aan het CAD systeem worden toegevoerd. Er zijn twee 
methodes om deze informatie in te voeren. 

a. Informatie wordt overgenomen uit een bibliotheek met standaardonderdelen. 
b. Informatie wordt alfanumeriek ingevoerd. 

Ad a: De geometrie van een onderdeel wordt met de bijbehorende attributes uit een 
bibliotheek met standaardonderdelen overgenomen. Een attribute is een soort label, 
een kaartje met gegevens over het onderdeel, dat aan de geometrie wordt "gehangen". 
Geometrie en stuklijstinformatie zijn dan aan elkaar gekoppeld. Een nadeel van deze 
methode is dat er een extra belasting voor het CAD systeem ontstaat, doordat de 
geometrie van het onderdeel altijd aanwezig moet zijn. Voorbeeld: van een boutje dat 
8 maal in een samenstelling voorkomt is ook 8 maal de geometrie in het CAD model 
aanwezig. Daarnaast is een uitgebreid beheer van de bibliotheek noodzakelijk; nieuwe 
koopdelen moeten worden toegevoegd en incourante koopdelen moe ten worden 
verwijderd. Een voordeel van deze methode is dat een wijziging in de samenstelling 
automatisch een wijziging in de stuklijst tot gevolg zal hebben. Bovendien wordt 
stuklijstinformatie slechts een maal in de bibliotheek ingevoerd en daarna steeds 
gekopieerd. Het aantal fouten in stuklijsten zal afnemen doordat de informatie 
eenduidig vastligt. 

Ad b: Geometrie van een onderdeel wordt gemodeUeerd en de stuklijst-informatie 
wordt met behulp van catalogi alfanumeriek ingevoerd. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van attributes en er is dus geen koppeling aanwezig· tussen geometrie en 
stuklijstinformatie. Het voordeel van deze methode is dat geometrie van een 
onderdeel slechts een maal in het CAD-model aanwezig is terwijl de stuklijst het 
werkelijk gebruikte aantal onderdelen vermeldt. Het nadeel is dat wijzigingen in de 
samenstelling handmatig in de stuklijst moe ten worden doorgevoerd. 

23 



Bij Philips Lighting is onderzoek gedaan naar het automatisch genereren van 
stuklijsten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat volledige invoering van 
methode a voorlopig, in de praktijk niet haalbaar was. Er is gekozen voor een 
combinatie van methode a en b. Dit houdt in dat uit de attributes van het CAD 
model een lijst met onderdelen voIgt. Aan deze lijst wordt handmatig de overige 
stuklijstinformatie (bijvoorbeeld het bestelnummer) toegevoegd. 

4.3 Visuele informatie 

Een CAD systeem heeft uitstekende mogelijkheden om informatie visueel te maken. 
Hierbij zijn twee vragen van belang: WAT moet worden gerepresenteerd en HOE 
moet dit worden gerepresenteerd. 

In een CAD systeem kunnen objecten op aparte layers worden gemodelleerd. Layers 
zijn te vergelijken met overheadsheets, die over elkaar gelegd kunnen worden. 
Hierdoor kan de black box weergave en de detailweergave van een module op 
dezelfde positie gerepresenteerd worden. Op de vraag WAT moet worden 
gerepresenteerd zijn nu drie antwoorden mogelijk. 

1. Gedetailleerde weergave 
2. Black box weergave 
3. Combinatie van 1 en 2 

Welke mogelijkheid het beste voldoet hangt af van de functie die de grafische 
representatie moet vervullen. In hoofdstuk 6 wordt uit deze mogelijkheden een keuze 
gemaakt. 

Bij het beantwoorden van de vraag: HOE moe ten de objecten worden 
gerepresenteerd is het belangrijk om vast te stellen dat met behulp van solid 
modelling de volledige geometrie van een object is beschreven. Uit deze geometrie 
kunnen vervoIgens aanzichten worden gecreeerd (figuur 9). 

D 

Fig. 9: Voorbeeld van de aanzichten van een eenvoudig onderdeel [Kaas, 1990}. 
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Figuur 9 toont aan dat het bijzonder moeilijk kan zijn om 2D aanzichten naar een 3D 
object te vertalen. Maar zelfs bij een 3D aanzicht kan een onderdeel nog 
verschillende interpretatiemogelijkheden opleveren. Figuur 10 geeft hiervan een 
voorbeeld. 

Fig. 10: Verschillende interpretatiemogelijkheden van een 3D object [Kaas, 1990). 

Een ander voorbeeld van interpretatieproblemen in een 3D aanzicht is een bol. Deze 
kan in 3D ook voor een cirkel worden aangezien. Dit probleem kan worden opgelost 
door objecten in een shaded image af te beelden. De informatiedichtheid op het 
beeldscherm wordt lager (minder lijntjes, cirkeltjes, etc.), maar het aantal 
interpretatiemogelijkheden neemt tegelijkertijd af. De informatiedichtheid kan 
worden verhoogd door bepaalde objecten transparant te maken. Hierdoor kunnen 
objecten, die (gedeeJtelijk) in een ander object moe ten worden geassembleerd, 
zichtbaar worden gemaakt (figuur 11). 

Fig. 11: Shaded image [Falc, 1992]. 
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Het is duidelijk dat een shaded image veel voordelen biedt. Het nadeel is dat het 
creeren van een shaded image door een computer veel rekentijd kost. Bovendien kan 
een shaded image aIleen gecreeerd worden van een model dat uit surfaces of solids is 
opgebouwd. 
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5. Nieuw informatieoverdracht-systeem 
In de vorige hoofdstukken zijn de benodigde informatie bij assemblage (hoofdstuk 2) 
en de beschikbare informatie uit ontwerp (hoofdstuk 3) en CADCAM (hoofdstuk 4) 
besproken. In dit hoofdstuk wordt de koppeling tussen beschikbare en benodigde 
informatie gemaakt. Daartoe wordt een nieuw informatieoverdracht-systeem 
ontworpen. 

Bij het ontwikkelen van een nieuw informatieoverdracht-systeem wordt uitgegaan van 
het ontwerp- en realisatieproces. Het nieuwe systeem wordt gebaseerd op de 
activiteiten die tijdens het ontwerpen en realiseren van een produktiemachine 
plaatsvinden. Tijdens het bedenken van varianten en het maken van schema's voor 
een nieuw informatieoverdracht-systeem, bleek dat de varianten terug zijn te voeren 
op drie, principieel verschillende, altematieven. Deze aIternatieven worden in de 
volgende alinea's besproken. 

Alternatief 1 (figuur 12) (bijlage 15) is afgeleid van figuur 1: "De verschillende fases 
van een produktiemachine-in wording". Dit informatieoverdracht-systeem is gebaseerd 
op het feit dat een aantal activiteiten (van Requirements Analysis tot Aanlopen) 
sequentieel wordt doorlopen. Tijdens een activiteit wordt informatie gebruikt, bewerkt 
en gegenereerd. Voorbeeld: tijdens Requirements Analysis wordt op basis van het 
eisen- en wensenpakket van de klant een machinespecificatie opgesteld. Tijdens het 
doorlopen van het ontwerptraject wordt de informatie steeds gedetailleerder, omdat 
het ontwerp steeds verder wordt uitgesplitst. Door het voortdurend toevoegen van 
informatie ontstaat er aan het eind van het ontwerptraject een grote hoeveelheid 
informatie. In het realisatietraject is er gedurende bet opbouwen van de machine 
steeds minder gedetailleerde informatie nodig. Het probleem is dat in het 
realisatietraject de voor een activiteit benodigde informatie voortdurend uit een grote 
hoeveelheid aangeboden informatie moet worden geselecteerd. 

Fig. 12: Injomwtieoverdracht-systeem altematiej 1. 

27 



Alternatief 2 (figuur 13) (bijlage 16) is gebaseerd op een centraal informatiebeheer. 
De voor een activiteit benodigde informatie wordt uit een centrale database 
opgehaald en de informatie die uit een activiteit voortkomt wordt in deze centrale 
database opgeslagen. Ook nu is er het probleem dat de voor een activiteit benodigde 
informatie uit een grote hoeveelheid aangeboden informatie moet worden 
geselecteerd. Om dit probleem op te lossen kan een algoritme worden geschreven 
waarmee de benodigde informatie uit de database kan worden geselecteerd. Hiertoe 
moet de database echter in deelbestanden worden opgesplitst. Het. nadeel hiervan is 
dat het selectieprobleem niet wordt opgelost, maar naar de database wordt verplaatst. 

Fig. 13: Infonnatieoverdracht-systeem altematief 2. 

Alternatief 3 gaat eveneens uit van de activiteiten die tijdens het ontwerpen en 
realiseren van een produktiemachine plaatsvinden. Het informatieoverdracht-systeem 
is gebaseerd op modulair ontwerpen en realiseren volgens Van Bragt (figuur 14). 
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Fig. 14: Modulair ontwerpen en realiseren {Van Bragt, 1989J. 
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In figuur 14 zijn ontwerp en realisatie elkaars spiegelbeeld. Om de 
informatieoverdracht tussen ontwerp en realisatie zichtbaar te maken, wordt op de 
figuur een zogenaamd "omklapmechanisme" toegepast. Er ontstaat dan en nieuw 
alternatief voor een informatieoverdracht-systeem (figuur 15) (bijlage 17). 

}I--..[-l =========:::J 

Fig. 15: Informatieoverdracht-systeem altematief 3. 

Bij top-down modulair ontwerpen wordt aIle informatie in het top-down ontwerp 
vastgelegd. Deze informatie kan op hetzelfde hierarchische niveau worden gebruikt 
bij het (op het beeldscherm) bottom-up samenvoegen van uitgedetailleerde modules 
(vergelijk figuur 3a en 3b). De ontwerpinformatie kan eveneens op hetzelfde 
hierarchische niveau worden overgedragen aan de bottom-up realisatie van modules 
(figuur 16). 

Ontwerp top-down Samenvoegen bottom-up. Realisatie bottom-up 

Niveau 1 

Niveau 2 

t 

Niveau n --t---+--.... Niveau n • 

informatiestroom =- goederenstroom 

Fig. 16: Infonnatieoverdracht op een gelijk hU!rarchisdz niveau. 

In hoofdstuk 3 is beschreven dat tijdens top-down modulair ontwerpen een groot 
ontwerp herhaald wordt opgesplitst in steeds kleiner wordende modules. Door van 
iedere module de geometrische ruimte, de functie Of input/output en de interfaces 
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met andere modules eenduidig vast te leggen, zijn de modules onafhankelijk van 
elkaar. Dit betekent dat de informatieoverdracht niet aIleen op hetzelfde 
hierarchische niveau plaats kan vinden, maar zelfs beperkt kan worden tot 
informatieoverdracht tussen ontwerp en realisatie van een module (figuur 17). 

Fig. 17: Infomwtieoverdracht tussen ontwerp en realisatie van een module. 

Voorbeeld: ontwerpinformatie van een machine wordt omgezet in assemblage
informatie voor de machine; ontwerpinformatie van een nokunit wordt omgezet in 
assemblage-informatie voor de nokunit. Hieruit blijkt dat in dit alternatief de 
benodigde informatie gelijk is aan de beschikbare informatie. Alternatief 3 heeft geen 
selectieprobleem, want er vindt een automatische selectie van informatie plaats. 

Zowel bij alternatief 1 als bij alternatief 2 moet de benodigde informatie worden 
geselecteerd. Dit selectieprobleem is moeilijk oplosbaar. Bij alternatief 3 is er geen 
selectieprobleem, zodat de keuze op a1ternatief 3 vall. 

Alternatief 3 is uitgewerkt tot een nieuw informatieoverdracht-systeem. Dit systeem is 
zodanig opgezet dat, rekening houdend met de uit CADCAM beschikbare informatie 
(hoofdstuk 4), aIle benodigde informatie (hoofdstuk 2) kan worden overgedragen. In 
hoofdstuk 6 wordt behandeld met welke informatiemiddelen de informatie wordt 
overgedragen. Hier wordt slechts de informatiestroom besproken. 

Het informatiestroomdiagram van het nieuwe informatieoverdracht-systeem is 
weergegeven in bijIage 18 (deel 18-A toont het volledige diagram; om de leesbaarheid 
te verbeteren is dit diagram uitvergroot weergegeven in deel 18-B en I8-C). In deze 
bijlage wordt het diagram uitvoerig toegelicht. Hier wordt volstaan met een korte 
toelichting. 
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Top-down ontwerp (bijlage 18-B) 

Op een bepaald hierarchisch mveau ZlJn van een module de volgende 
ontwerpparameters bekend: 

- Black box ontwerp van de module 
- Interfaces met andere modules 
- Functie Of input/output van de module 

Deze module wordt opgesplitst in deelmodules, waarvan ook de ontwerpparameters 
worden bepaald. De modules kunnen, op een lager hierarchisch niveau, onafhankelijk 
van elkaar worden uitgewerkt. Op het laagste samenstellingsniveau wordt een module 
met behulp van Manufacturing Design tot specifieke onderdelen uitgewerkt. Van deze 
onderdelen wordt naast de drie bovengenoemde ontwerpparameters ook voldoende 
informatie voor inkoop en fabricage vastgelegd. 

Bottom-up realisatie (bijlage 18-C) 

Nadat de onderdelen zijn ingekocht en gefabriceerd, kunnen ze op het laagste 
samenstellingsniveau tot een module worden geassembleerd. De hierbij gebruikte 
informatie voIgt rechtstreeks uit het ontwerp, de ontwerpsamenstelling van 
onderdelen. Bij de assemblage vormt het detail ontwerp van het onderdeel de 
belangrijkste informatiebron. Vervolgens worden de onderdelen ten opzichte van 
elkaar afgesteld aan de hand van de inteifaces met andere onderdelen. Ook deze 
informatie voIgt rechtstreeks uit het ontwerp, de ontwerpsamenstelling van 
onderdelen. 

De module die nu is ontstaan wordt getest aan de hand van de ontwerpparameters 
van de module. Dit zijn het black box ontwerp van de module, inteifaces met andere 
modules en de Junetie of input/output van de module. Indien de module niet aan de 
voorwaarden voldoet, vindt er een terugkoppeling plaats naar de assemblage en 
eventueel het afstellen van de onderdelen. Als de module wordt goedgekeurd, wordt 
zij afgeleverd aan een hoger hierarchisch niveau. 

Op een hoger hierarchisch niveau worden modules tot een nieuwe module 
geassembleerd en ten opzichte van elkaar afgesteld. Hierbij wordt de informatie uit 
de ontwerpsamenstelling van modules gebruikt. Bij het testen van de nieuwe module 
wordt gecontroleerd of de nieuwe module aan zijn ontwerpparameters voldoet. Is dit 
niet het geval, dan wordt teruggekoppeld naar de assemblage en het afstellen van 
modules op hetzelfde hierarchische niveau. Er wordt uitdrukkelijk NIET 
teruggekoppeld naar een lager hierarchisch niveau. De modules die door de lagere 
hierarchische niveaus zijn afgeleverd zijn immers getest en goedgekeurd. 
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6. Informatiemiddelen 
In hoofdstuk 5 is de informatiestroom behandeld aan de hand van het nieuwe 
informatieoverdracht-systeem. In dit hoofdstuk worden de nieuwe informatiemiddelen 
besproken. Paragraaf 6.1 behandelt de nieuwe informatiedragers. Paragraaf 6.2 
behandelt de manier waarop deze informatiedragers worden aangeboden, met andere 
woorden het nieuwe informatiemedium. 

6.1 Informatiedragers 

De nieuwe informatiedragers zijn: de stuklijst, de representaties van de sam ens telling 
en de afstel- en testinformatie. 

1. Stuklijst 

Ten aanzien van de stuklijst zijn twee zaken van belang: op welke wijze komt de 
nieuwe stuklijst tot stand, en welke informatie wordt door de nieuwe stuklijst 
overgedragen. 

In hoofdstuk 4 is al vermeld dat een CAD systeem automatisch een stuklijst kan 
genereren op basis van de informatie over koop- en maakdelen. De informatie over 
koopdelen moet aan het CAD systeem worden toegevoerd. Het gebruik van een 
bibliotheek met standaardonderdelen biedt dan een aantal voordelen. De geometrie 
van een onderdeel wordt in een database opgeslagen en aan deze geometrie wordt 
door middel van attributes informatie over het onderdeel gekoppeld. Indien een 
onderdeel naar een samenstelling wordt gekopieerd, worden de attributes mee 
gekopieerd en aan de stuklijst toegevoegd. Indien een onderdeel wordt verwijderd, 
worden de attributes verwijderd en zal de stuklijst automatisch worden aangepast. 

Van koopdelen die zelden voorkomen moet geometrie worden gemodelleerd. De 
bijbehorende informatie moet alfanumeriek worden ingevoerd en door middel van 
attributes aan de geometrie worden gekoppeld. Het voordeel van deze werkwijze is 
dat bij het verwijderen van een onderdeel, ook de attributes verdwijnen en de stuklijst 
automatisch kan worden aangepast. 

Waar mogelijk moet gebruik worden gemaakt van de bibliotheek met 
standaardonderdelen. De informatie ligt in een bibliotheek met standaardonderdelen 
eenduidig vast. Hierdoor zal het aantal fouten in stuklijsten verminderen. 

De stuklijst vormt de koppeling tussen de representaties (voorheen: tekeningen) en de 
onderdele.n. In de representaties worden de onderdelen door middel van 
stuknummers aangeduid. De bij een stuknummer behorende informatie wordt in de 
stuklijst weergegeven. Van deze informatie is het onderdeelnummer het belangrijkste 
informatie-element. Met behulp van het onderdeelnummer wordt het te monteren 
onderdeel uit de voorraad onderdelen geselecteerd. De stuklijst koppelt dus een 
stuknummer aan een onderdeel. 
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Om de stuklijst persoonsonafuankelijk te maken wordt de suggestie uit hoofdstuk 2 
overgenomen. Een gemonteerd onderdeel wordt in een speciale kolom van de 
stuklijst aangetekend. Daardoor wordt het mogelijk om een module tijdens de 
montage aan een andere monteur over te dragen. De stuklijst kan in dat geval tevens 
als checklist worden gebruikt om te controleren welke onderdelen reeds zijn 
gemonteerd. Bijlage 19 geeft een voorbeeld van de nieuwe stuklijst .. 

2. Representatie van de samenstellin& 

De huidige representatie die tijdens de assemblage wordt gebruikt is een 2D
samenstellingstekening. Voor een nieuwe representatie van de samenstelling zijn een 
aantal alternatieven naar voren gekomen uit een door Schijven gemaakte indeling in 
''Technische informatiestromen in een tekeningloze fabriek" [Schijven, 1990]. Deze 
alternatieven zijn met hun voor- en nadelen weergegeven in tabel 3. Van alternatief 
3, 4, 6 en 7 geeft bijlage 20 een voorbeeld. 

Voor de nieuwe representatie zijn de volgende criteria! opgesteld: 

1. AIleen de benodigde informatie wordt overgedragen. 
2. Er zijn geen verschillende interpretatiemogelijkheden. 
3. De representatie is met beperkte inspanning te genereren. 

Ad 1. Om de representatie niet nodeloos complex te maken, wordt gesteld dat aIleen 
de voor assemblage noodzakelijke informatie wordt overgedragen. Deze informatie 
bestaat uit de geometrie van het object, het bijbehorende stuknummer, de interfaces 
en de onderlinge relaties. De interfaces zijn de verbindingen tussen de objecten 
(voorbeeld: boutjes, moertjes). De onderlinge relatie beschrijft de positie en orientatie 
van de objecten ten opzichte van elkaar (voorbeeld: een as wordt in een gat 
gepositioneerd). 

Ad 2. Een goede representatie zal duidelijk weergeven hoe een samenstelling moet 
worden geassembleerd. In het beste geval is er slechts een interpretatiemogelijkheid. 

Ad 3. De nieuwe representatie moet met beperkte inspanning, en daardoor beperkte 
kosten, kunnen worden gegenereerd. Dit is belangrijk omdat de kosten van de 
representatie slechts over een of enkele produktiemachines kunnen worden verdeeld. 
Een produktiemachine wordt immers vervaardigd in enkelstuks- of kleinserie
fabricage. 

1 
De montagevolgorde is voor de nieuwe representalie geen ('rilerium. Enerzijds mag de montagevolgorde bij voorkeur 
niet worden vastgelegd. De assemblage wordt namelijk uitgevoerd door ervaren monteurs, die over voldoende 
techniSt'he kennis beSt'hikken om zelf Ie bepalen op welke wijze de montage het meest efficient plaats kan vinden. 
Bovendien is de volgorde waarin de onderdelen worden toegeleverd van invloed op de montagevolgorde (onderdelen 
die binnenkomen worden, indien mogelijk, direct gemonteerd om de doorlooptijd van de montage zo kort mogelijk te 
houden). Anderzijds kan het noodzakelijk zijn om de monlagevolgorde vast Ie leggen. indien daar een techniSt'he reden 
voor is. In dal geval moet er een monlagevoofSt'hrift worden gemaakt (dit is in deze eindstudie niet onderzocht). 
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Presentatievorm Voordelen Nadelen 

1. 3D-model, stereolithografie - Geen aanzichten; produkt kan draaien - Monteerbaarheid niet gegarandeerd 
(tactiel) - Produktvorm zeer aanschouwelijk (Stereolithografie kan produkten 

- Bruikbaar voor overleg met klant (voor maken die niet monteerbaar zijn) 
onderdelenfabricage) - Produkt moet gemaakt worden 

- Problemen met archivering en 
verzending 
- Kunststof is niet vormvast 

2. Ingesproken bandje - Handig bij reeks opdrachten - Maken van band is arbeidsintensief 
(audltief) - Aile aandacht bij produkt - Lastige weergave geometrische 

informatie 
- Band moet gelijk lopen met aeties 
van de monteur 
- Terug zoeken van detail is zeer 
moeilijk 
- Montagevolgorde ligt vast 

3. 3D-afbeelding - Produktvorm aanschouwelijk - Lastige weergave maten 
(grafisch) - Eenvoudig Ie genereren uit CAD - Ander aanzicbt vergt ander beeld 

- Achterliggende produklen niet 
zicb'tbaar 

4. 2D-afbeelding - Bekende presentatievorm - Moeilijk te verkrijgen uit CAD 
(grafisch) - Overzicht op geheJe samenstelling 

moeilijk 
- Moeilijk in~erpreteerbaar 

5. Tekst - Eenvoudig te produceren - Slecht met geomelrische informatie 
(grafisch) - Eenvoudig te archiveren en opzoeken - Noodzaak lot veel lezen 

- Verschillend interpreteerbaar 
- MomagevoJgorde ligt vast 

6. 3D-exploded view - SamensleJling zeer aanschouwelijk - Maken van exploded view is 
(grafiscb) - Aile onderdelen zkhtbaar ameidsintensief 

- Relatie tussen onderdelen zeer 
aanschouwelijk 
- Interfaces duidelijk zicbtbaar 
- Bij exploden kan worden gecontroleerd 
of een module kan worden gemonteerd 
(collision detection) 

7. 3D-doorsnede - Sarnenstelling aanschouweJijk - Maken van doorsnede is zeer 
(grafisch) arbeidsintensief 

- Vaak rneerdere doorsneden nodig 
- Onderdelen slechts gedeeltelijk 
zichlbaar 

8. Animatie - Bij een toetsaanslag word! een volgend - Lastige weergave maten 
(grafisch) beeld zichtbaar - Opzoeken van detail moeilijk 

- Maken van animatie is 
arbeidsintensief 
- Montagevolgorde ligt vast 

9. Flow chart - Gestructureerd montagescherna - Lastige weergave geometrische 
(grafisch) informalie 

- Montagevolgorde ligt vast 

Tabel 3: Altematieven voor grafisclze representatie [deels vol gens Sclzijven, 1990]. 

34 



Op basis van de criteria, waara an de nieuwe representatie moet voldoen, wordt uit 
bovenstaande alternatieven een keuze gemaakt. Hierbij is criterium 1 het belangrijkst, 
omdat het de functie van de representatie omschrijft: het overdragen van informatie. 
AIleen uit alternatieven die aan dit criterium voldoen mag een keuze worden 
gemaakt. In tabel 4 wordt beoordeeld hoe een bepaalde representatie de benodigde 
informatie (geometrie, stuknummer, interfaces en onderlinge relaties) overdraagt. Een 
alternatief wordt goed (+), redelijk (0), of slecht (-) gewaardeerd. 

Geometrie Stuknummers Inlerfafes .c ~I 
1. 3D-model, stereolith. + + 0 + 3 

2. Ingesproken bandje - 0 - - -3 

3. 3D-afbee\ding + + 0 + 3 

4. 2D-afbeelding 0 + - 0 0 

5. Tekst - 0 - - -3 

6. 3D exploded view + + + + 4 

7. 3D doorsnede + + 0 + 3 

8. Animatie + + 0 + 3 

9. Flow chart - 0 - - -3 

Tabel4: Beoordeling van representaties op weergave van noodzakelijke infonnatie. 

Vit tabel 4 blijkt dat 5 alternatieven aan criterium 1 voldoeri. Van deze alternatieven 
voldoet echter aIleen het 3D exploded view aan criterium 2 en 3. Een 3D exploded 
view kan met een relatief kleine inspanning worden gegenereerd. Daarnaast kan een 
3D exploded view de, voor assemblage belangrijke, interfaces tussen modules zodanig 
weergeven dat er geen verschillende interpretatiemogelijkheden zijn. De keuze voor 
de nieuwe representatie valt dus op een 3D exploded view. 

In het 3D exploded view kan de geometrie van objecten op 3 verschillende manieren 
worden weergegeven (paragraaf 4.3). Bij gedetailleerde weergave wordt de exacte 
geometrie van een object. getoond. De exacte geometrie is bekend na het bottom-up 
samenvoegen van de geometrie van de lagere hierarchische niveaus. De black box 
weergave van een object toont de globale geometrische ruimte van dat object en de 
interfaces met andere objecten. Black box geometrie en interfaces zijn tijdens top
down ontwerpen vastgelegd. Een combinatie van beide representaties is ook mogelijk. 
In dat geval wordt in het exploded view van bepaalde objecten de exacte geometrie 
weergegeven, van andere objecten worden de black boxes getoond. 

AIs een onderdeel uit een voorraad onderdelen moet worden geselecteerd, kan de 
exacte geometrie behulpzaam zijn bij de herkenning van dat onderdeel. Deze 
informatie is echter niet strikt noodzakelijk. Een onderdeel kan namelijk worden 
geYdentificeerd aan het onderdeelnummer. Bovendien kan "herkenning" misleidend 
zijn als onderdelen veel op elkaar lijken. AIs in dat geval niet consequent de 
onderdeelnummers worden gecontroleerd, is de kans op assemblagefouten groot. 
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Bij assemblage zijn de interfaces tussen objecten het belangrijkst. Het is een voordeel 
dat deze interfaces in de black box geometrie zijn vastgelegd. Bij black box weergave 
wordt dan namelijk alleen de absoluut noodzakelijke informatie getoond. Dit 
betekent dat een black box weergave aan criterium 1 voor een representatie voldoet: 
aileen de benodigde informatie wordt overgedragen. Bovendien kan deze informatie 
rechtstreeks uit het top-down ontwerp worden afgeleid. 

Op grond van bovenstaande overwegingen wordt gekozen voor een black box 
weergave van de geometrie. De nieuwe grafische representatie is een 3D exploded 
view waarin de interfaces duidelijk zichtbaar zijn. 

In hoofdstuk 4 is al aangegeven dat een shaded image van een object een goede 
grafische representatie vormt, omdat een shaded image een realistisch beeld van het 
object toont, waardoor het aantal interpretatiefouten zal verminderen. Om de 
interfaces in een shaded image van black boxes zichtbaar te maken, zullen bepaalde 
boxes gedeeltelijk transparant moeten zijn, omdat de interfaces zich vaak in een black 
box bevinden. 

Figuur 18 geeft een voorbeeld van de nieuwe grafische representatie: een exploded 
view van black boxes, waarin de interfaces door mid del van geavanceerde shading 
technieken zichtbaar zijn gemaakt. In dit voorbeeld bestaan de interfaces uit boutjes 
en de flens van een module, waarmee de module op een grondplaat wordt 
gemonteerd. Daarnaast zijn de ruimtes weergegeven, die een te bewerken produkt zal 
innemen tijdens bewerking. De pijlen tonen het traject, dat een produkt in de module 
doorloopt. Opmerking: met de huidige software is het niet mogelijk om stuknummers 
in een shaded image zichtbaar te maken. 

3. Afstel- en testinformatie 

In deze eindstudie-opdracht is niet onderzocht hoe de afstel- en testinformatie moet 
worden vormgegeven. Ten aanzien van deze informatie worden slechts de volgende 
opmerkingen gemaakt: 

- Afstel- en testinformatie zijn modulair opgebouwd en rechtstreeks afkomstig 
uit het top-down ontwerpproces (zie hoofdstuk 5). 

- Testinformatie moet altijd aanwezig zijn. Van de assemblage mag namelijk niet 
worden verwacht dat zij een module goed getest aflevert als er geen 
testinformatie voorhanden is. 

- Afstelinformatie bevat (indien nodi g) maten en toleranties van objecten ten 
opzichte van elkaar. Deze informatie is namelijk niet in de grafische 
representatie weergegeven. 
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Fig. 18: Voorbeeld van de nieuwe grafische representatie. 

6.2 Informatiemedium 

De nieuwe grafische representaties moe ten op de werkvloer beschikbaar zijn. Voor 
informatieoverdracht van de ontwerpafdeling naar de assemblage-afdeling is een 
informatiemedium nodig. Het huidige informatiemedium is papier; de 
assemblagetekeningen worden op papier getekend of geplot. De nieuwe grafische 
representaties worden met een CADCAM systeem gemaakt. Het ligt dan voor de 
hand om van een elektronisch medium gebruik te maken. In tabel 5 worden van 
papieren- en papierloze informatieoverdracht de voor- en nadelen geYnventariseerd. 
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Medium Voordelen Nadelen 

1. Papier - Groot formaat - PloHen m:xxlzakelijk 
Makkelijk hanteerbaar - Archivering complex 

- Logistiek complex 
- Jeder aanzicht vergt andere plot 
- Papier kan l'Wijt raken 
- Kosten: archivering + logistiek duur 

2. Papierloos - Eenvoudige archivering - Klein formaat 
(beeldscherm ) - Zoekstruktuur mogelijk - Netwerk noodzakelijk 

- Informalie aItijd up 10 date - Kosten: hardware + software duur 
- Manipulatie (zoomen, roteren) mogelijk 
- Vervangt starre aanzichten 
- Verschillende informatiedragers kunnen aan 
elkaar worden gekoppeld (grafische 
representatie, stuklijst, afslel- en 
testinformatie) 
- Maten kunnen op het beeldscherm wordell 
aangepickt 

Tabel 5: Papieren- en papierloze infonnatieoverdracht. 

Met papierloze informatieoverdracht wordt in tabel 5 bedoeld dat een monteur de 
beschikking heeft over een computer die via een netwerk is gekoppeld aan het 
CAD CAM systeem, zodat informatie direct kan worden opgevraagd. Er zijn echter 
ook andere mogelijkheden. Het netwerk kan worden vervangen door een floppy disk 
of CD-I. In het eerste geval wordt op de ontwerpafdeling informatie op een floppy 
disk gezet, die vervolgens op de assemblage-afdeling in een computer kan worden 
ingelezen. In het tweede geval wordt er gebruik gemaakt van een nieuw medium. Op 
een Compact Disc kunnen 600 MB aan tekst, stilstaand beeld en video worden 
opgeslagen. Documenten kunnen weI opgeroepen, maar niet gemanipuleerd worden. 
CD-I is in principe niet meer dan een elektronische kaartenbak, waarmee snel, 
menugestuurd, be elden opgezocht kunnen worden. 

Tijdens deze eindstudie is geen kosten ca1culatie gemaakt. Er kan dus op 
economische gronden geen keuze worden gemaakt tussen papieren- en papierloze 
informatieoverdracht. Uit tabel 5 blijkt dat papierloze informatieoverdracht meer 
voordelen heeft dan papieren informatieoverdracht. Om de kwaliteit van de 
informatieoverdracht te verhogen, wordt er gekozen voor papierloze 
informatieoverdracht, waarbij de computer op de werkvloer via een netwerk aan het 
CADCAM systeem is gekoppeld. 

Fabrikanten van CADCAM software leveren software modules, die speciaal zijn 
gemaakt voor toepassing op de werkvloer. Unigraphics levert de module UG View. 
Met UG View kan een monteur weI grafische representaties bekijken en manipuleren 
(zoomen, roteren), maar niet wijzigen. UG View kan worden gebruikt op low-end 
workstations of Personal Computers, zodat de hardwarekosten laag blijven. 
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Samenvattend wordt in deze studie gebruik gemaakt van de volgende 
informatiemiddelen: 

Stuklijst: Automatische stuklijstgeneratie op basis van aan de geometrie gekoppelde 
informatie (attributes). Waar mogelijk worden geometrie en informatie uit een 
bibliotheek met standaardonderdelen overgenomen. 

Gratische representatie: 3D exploded view van black boxes waarin de interfaces door 
rniddel van geavanceerde shading technieken zichtbaar zijn gemaakt. 

Afstel- en testinformatie: Testinformatie moet altijd aanwezig zijn. Afstelinformatie 
bevat (indien nodig) maten en toleranties van onderdelen ten opzichte van elkaar. 

Informatiemedium: Papierloze informatieoverdracht. Op de werkvloer bevinden zich 
computers die via een netwerk in directe verbinding met het CAD CAM systeem 
staan. 
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7. Een voorbeeld 
In de voorgaande hoofdstukken is het onderzoek behandeld dat heeft geleid tot de 
ontwikkeling van een nieuw informatieoverdracht-systeem met bijbehorende 
informatiemiddelen. In dit hoofdstuk wordt een voorbeeld besproken, waaraan een 
aantal aspecten van de theoretische beschouwingen over informatieoverdracht en 
informatiemiddelen kan worden getoetst. Het doe I van dit voorbeeld is de 
beantwoording van de volgende twee vragen: 

A. Zou top-down modulair ontwerpen en bottom-up modulair realiseren in de 
praktijk toepasbaar kunnen zijn ? 

B. Zullen de nieuwe informatiemiddelen in de praktijk in staat zijn om de 
vereiste assemblage-informatie (geometrie, stuknummer, interfaces en 
onderlinge relaties) over te dragen ? 

7.1 ImpJementatie 

In het voorbeeld zijn niet alle aspecten van informatieoverdracht en 
informatiemiddelen gelmplementeerd. De hoogste prioriteit is gegeven aan de nieuwe 
grafische representaties, omdat zij de belangrijkste informatiebron voor assemblage 
zullen zijn. 

Gelmplementeerd 

1 - Top-down ontwerpen 
2 - Bottom-up samenvoegen 
3 - Bottom-up realiseren 

Niet ge'implementeerd 

- Automatische stuklijstgeneratie 
- Papierloze informatieoverdracht 
- Afstel- en testinformatie 

exploded view, black boxes 
exploded view, globale geometrie 

Met het CAD systeem is een fictieve fabriek ontworpen. De voUedige hierarchische 
boomstructuur van deze fabriek is weergegeven in de figuur van bijlage 21. Hier 
wordt slechts een deel van de fabriek besproken: een aantal opsplitsingen dat is 
gemaakt van het hoogste tot en met het laagste hierarchische niveau (in de figuur van 
bijlage 21 aangegeven door middel van vet omlijnde blokken). Het geometrisch 
ontwerp van dit deel van de fabriek is weergegeven in de bijgevoegde Ao plot. FiguUf 
19 toont een schema van deze plot. 

Het ontwerp van de fabriek wordt vol gens onderstaand schema in het vervolg van 
deze paragraaf toegeIicht: 

1. Top-down ontwerpen 
2. Bottom-up samenvoegen 
3. Bottom-up realiseren 

Figuur 19 en de Ao.,Plru 
eerste kolom 
tweede kolom 

derde en vierde kolom 
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Niveau 

o 

2 

3 

4 

TOP-DOWN 
ONTWERPEN 

Fabriek 
(blaclc box) 

Machinelijnen 
(blaclc box) 

Machinelijn 
(blaclc box) 

Machine 
(blaclc box) 

Werlcblok 
(black box) 

()yerzetter 

(blaclc box) 

BOTTOM-UP 
SAMENVOEClEN 

Fabriek 
(sedetaill-.i) 

Machinelijnen 
(sedetaiJl-.i) 

MachineJijn 
(sedetaiJl-.i) 

Machine 
(sedetaill-.i) 

Werlcblok 
(gedetaiJl-.i) 

()yerzetter 

(sedetaiI1-.i) 

(GLOBALE 
OEOMBTRlE) 

Fabriek 
(exploded view 

globale geometrie) 

MachineJijnen 
(exploded view 

globale geometrie) 

MachineJijn 
(exploded view 

globale geometrie) 

Machine 
(exploded view 

globale geometrie) 

Werlcblok 
(exploded view 

globale _trie) 

()yerzetter 

(exploded view 
globale pometrie) 

BO'ITOM-UP 
REAUSER.EN 

Fabriek 
(exploded view 

blaclc boxes) 

MachineJijnen 
(exploded view 

blackboxeo) 

MachineJijn 
(exploded view 

black boxes) 

Machine 
(exploded view 

black boxes) 

Werlcblok 
(exploded view 

black boxes) 

OVerzetter 
(exploded view 

blaclc boxes) 

Fig. 19: Schematisch ove17icht van de bijgevoegde Ao plot. 

1. Top-down ontwerpen 

In de eerste kolom van figuur 19 en van de Ao plot is weergegeven hoe het ontwerp 
top-down modulair is opgesplitst. Er wordt uitgegaan van een voor de fabriek 
beschikbare ruimte. Deze ruimte wordt opgesplitst in twee ruimtes voor twee 
machinelijnen. In de eerste ruimte zijn de interfaces met de omgeving weergegeven: 
pilaren die het plafond van de fabriek ondersteunen. Met deze pilaren zal tijdens het 
verder uitsplitsen van de eerste machinelijn rekening gehouden moeten worden. De 
eerste machinelijn wordt opgesplitst in drie machines en twee transportsystemen. De 
middelste machine wordt vervolgens opgesplitst in vier werkblokken en een 
machinetransportsysteem. Werkblok nummer 1 wordt daarna opgesplitst in een 
grondplaat, een tinbak en een overzetter. Bij het maken van de opsplitsingen is het 
mogelijk gebleken om aan de in hoofdstuk 3 gestelde voorwaarde te voldoen: er zijn 
aIleen verbindingen gemaakt tussen de modules op een en hetzelfde hierarchische 
niveau. Hierdoor is modulair ontwerpen en realiseren mogelijk. 
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Tijdens het opsplitsen zijn de black box geometrie en de interfaces vastgelegd (in dit 
voorbeeld zijn de functie of input/output van de modules in de fabriek niet 
beschreven). Dat het voor modulair ontwerpen en realiseren belangrijk is om de 
interfaces al tijdens top-down ontwerpen vast te leggen, blijkt uit de laatste afbeelding 
in de eerste kolom van de An plot: "overzetter". Dit is verduidelijkt in figuur 20. 

GrQndplaal 

Fig 20: Voorbeeld van 1110dulaire opbouw. 

Overzetter 

A A 
i i 

r+--h , 
i , 
i 

Grondplaat : 

Tafel 

Er wordt bepaald dat de overzetter met bouten A op de grondplaat moet worden 
bevestigd. Het is noodzakelijk om de positie van de bouten A vast te leggen, omdat 
overzetter en grondplaat onafhankelijk van elkaar worden uitgewerkt; de constructeur 
die de overzetter uitdetailleert moet weten op welke positie hij bevestigingspunten 
moet creeren en van de grondplaat moet bekend zijn op welke positie er gaten 
geboord moeten worden. Naast de montagepositie is het ook noodzakelijk om de 
montagemethode vast te leggen. Indien de bouten A d66r de grondplaat in de 
overzetter gedraaid zouden worden, moesten de gaten in de grondplaat worden 
verzonken. In een later stadium wordt de module werkblok (= overzetter + 
grondplaat) namelijk op een tafel bevestigd. Er is hier gekozen om de bouten A d66r 
een flens van de overzetter in de grondplaat te draaien. De flens van de overzetter is 
als een interface-afspraak weergegeven, omdat de ontwerper van de overzetter met de 
flens rekening moet houden. Door zowel de positie van de bouten als de 
montagemethode (oftewel de flens) vast te leggen is het mogelijk om overzetter en 
grondplaat als onafhankelijke modules te ontwerpen en te assembleren. 

Een verbinding wordt als een onafhankelijke module beschouwd, en weI om de 
volgende reden. In figuur 20 zouden bouten A zowel tot de module overzetter als tot 
de module grondplaat kunnen behoren. Aangezien uit het voorbeeld in bovenstaande 
alinea blijkt dat de verbinding zelf ook een bepaalde geometrische ruimte in beslag 
neemt, mag zij als een aparte module worden beschouwd. 
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2. Bottom-up samenvoegen 

De tweede kolom van figuur 19 en van de Ao plot toont de exacte geometrische 
weergave van de modules, na het updaten van de geometrie. 

3. Bottom-up reaHseren 

In de vierde kolom van figuur 19 en van de Ao plot zijn de grafische representaties, 
die bestemd zijn voor de assemblage, weergegeven. In overeenstemming met de 
gemaakte keuze in hoofdstuk 6 betreft het hier exploded views van black boxes (uit 
de eerste kolom) waarin de interface-afspraken door middel van geavanceerde 
shading technieken zichtbaar zijn gemaakt. 

In de derde kolom van figuur 19 en van de Ao plot is een variant van de in hoofdstuk 
6 gekozen grafische representatie weergegeven. Het betreft een compromis tussen 
exacte geometrische weergave (tweede kolom) en black box weergave (vierde kolom): 
de geometrie wordt globaal weergegeven. In deze representatievorm is de geometrie 
beter herkenbaar dan in het exploded view van black boxes. Het nadeel van deze 
representatie is echter dat de assemblage-informatie niet rechtstreeks uit top-down 
ontwerpen afkomstig is, maar via een "U-bocht" - constructie uit bottom-up 
samenvoegen is afgeleid. Voorbeeld: assemblage-informatie voor de machinelijn is 
beschikbaar nadat niveau 0 tim 5 van top-down ontwerpen en niveau 5 tim 2 van 
bottom-up samenvoegen zijn doorlopen. 

7.2 Resultaten 

Uit de implementatie zijn de volgende resultaten naar voren gekomen: 

Het is mogelijk om tijdens top-down ontwerpen aan de in hoofdstuk 3 gestelde 
voorwaarde voor het maken van opsplitsingen te voldoen: aIle delen, op een niveau, 
waarin een module is uitgesplitst, worden met elkaar verbonden. Hierdoor is 
modulair ontwerpen en realiseren mogelijk. 

Het is noodzakelijk om al tijdens top-down ontwerpen de interfaces (verbindingen) 
tussen de modules vast te leggen. Op deze wijze zijn de modules namelijk 
onafhankelijk van elkaar en is top-down ontwerpen en bottom-up realiseren mogelijk. 

Verbindingen kunnen als aparte modules worden beschouwd. 

De interfaces in black boxes kunnen in de gekozen grafische representatie goed 
zichtbaar worden gemaakt 

De gekozen grafische representatie toont de in tabel 4 (hoofdstuk 6) vastgelegde 
noodzakelijke informatie: geometrie, interfaces en onderlinge relaties. De 
noodzakelijke stuknummers kunnen (nog) niet worden aangebracht. 

Het genereren van de grafische representatie (shaded image) kost 4 uur rekentijd. 
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Op grond van deze resultaten kunnen de twee, aan het begin van dit hoofdstuk 
gestelde, vragen worden beantwoord: 

A. Vit het voorbeeld van de fictieve fabriek zijn voldoende positieve resultaten 
naar voren gekomen om aan te nemen dat top-down modulair ontwerpen en 
bottom-up modulair realiseren in de praktijk toepasbaar zijn.' 

B. De van de fictieve fabriek gemaakte grafische representaties tonen aan dat de 
nieuwe grafische representaties voor assemblage in staat zijn om de vereiste 
assemblage-informatie (geometrie, interfaces en onderlinge relaties) over te 
dragen. Slechts het aanbrengen van stuknummers is (nog) niet mogelijk. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

1. Vit "Design for mass production of small lotsize mechanical systems" 
[Krikhaar, 1992] blijkt dat tekeningloze informatieoverdracht van ontwerp 
(CAD) naar onderdelen fabricage (CAM) is gerealiseerd. Het probleem was 
echter dat bij assemblage nog steeds 2D-samenstellingstekeningen werden 
gebruikt. Deze tekeningen zijn niet optimaal geschikt voor assemblage. Voor 
dit probleem is nu een oplossing gevonden: ook de assemblage kan 
tekeningloos worden uitgevoerd door het gebruik van nieuwe, op de 
assemblage gerichte, grafische representaties. 

2. Ontwerpinformatie kan op een gelijk hierarchisch niveau in assemblage
informatie worden omgezet. Voorbeeld: de ontwerpinformatie van een 
machine wordt omgezet in de assemblage-informatie voor die machine; de 
ontwerpinformatie van een nokunit wordt omgezet in de assemblage·informatie 
v~~r die nokunit. 

3. Om top-down modulair ontwerpen en realiseren mogelijk te maken is het 
noodzakelijk dat modules onafhankelijk van elkaar zijn. Daartoe moeten de 
interfaces (verbindingen) al tijdens top-down modulair ontwerpen worden 
vastgelegd. Deze interfaces (verbindingen) mogen bij voorkeur aIleen op een 
en hetzelfde hierarchische niveau worden gemaakt. Om dit te bereiken moeten 
alle delen, op een niveau, waarin een module is uitgesplitst, met elkaar worden 
verbonden. 

4. Verbindingen (tussen modules) kunnen als aparte modules worden beschouwd. 

5. Door de modulaire opbouw van het ontwerp is het mogelijk en gewenst dat 
iedere module wordt getest. Testinformatie moet dus altijd aanwezig zijn. 
Tijdens het testen worden de interfaces niet aangepast. Dit leidt ertoe dat de 
terugkoppeling van informatie sterk vereenvoudigd kan worden. De 
terugkoppeling van informatie (testresultaten) vindt namelijk binnen een 
hierarchisch niveau plaats. 

6. Doordat de nieuwe, op assemblage gerichte, grafische representaties zijn 
opgebouwd uit 3D exploded views, waarin de - voor assemblage belangrijke -
interface-afspraken door middel van geavanceerde shading technieken 
zichtbaar zijn gemaakt, kan het aanta! interpretatiefouten verminderen. 

7. Het ontwerpen met solids biedt een aantal voordelen. Solid modelling is de 
enige modelleermethode die de geometrie van een object volledig beschrijft. 
Bovendien zijn de grafische representatiemogelijkheden uitstekend. Een nadeel 
is dat solid modeJ1ing veel rekentijd vraagt. 
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8.2 Aanbevelingen 

1. Door het toepassen van automatische stuklijstgeneratie, op basis van 
informatie die in een bibliotheek met standaardonderdelen eenduidig is 
vastgelegd, kan het aantal fouten in stuklijsten verminderen. Nader onderzoek 
moet aantonen of het mogelijk is om een bibliotheek van standaardonderdelen 
op te bouwen en up-to-date te houden via een koppeling met databases van 
leveranciers. Voorbeeld: een leverancier biedt geometrie en stuklijstinformatie 
van onderdelen aan op een floppy disk (Festo, fabrikant van pneumatische 
onderdelen, levert al AutoCad files van zijn produkten). 

2. Afstel- en testinformatie moel altijd beschikbaar zijn en door de 
ontwerpafdeling worden gegenereerd. Er moet nog worden onderzocht hoe 
deze informatie het beste kan worden vorm gegeven. 

3. Er moet worden getracht om in de database van het CAD-systeem een 
koppeling tot stand te brengen tussen grafische representatie, stuklijst en 
afstel- en testinformatie. Door een koppeling is aile informatie voor 
assemblage samengevoegd en direct op te roepen. 

4. Een feasability study ten aanzien van de implementatie van ua View in een 
netwerk is gewenst. 

5. De mogelijkheden van Unigraphics Assemblies & Components voor top-down 
modulair ontwerpen en bottom-up modulair samenvoegen moeten worden 
verbeterd. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door Henk Bonenkamp. 

6. Het is gewenst dat in het CAD-systeem geometrisch model en exploded view 
van het ontwerp kunnen worden gekoppeld. Door ,de koppeling zal een 
wijziging in het ontwerp automatisch een wijziging in het exploded view tot 
gevolg hebben. 
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8ijlage 1: Opdrachtformulering 

TECHNISCHE UNIVERSITElT EINDHOVEN 
FACULTEIT WERKTU1GBOUWKUNDE 
V AKGROEP PRODUK11EI ECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING 

Eindstudie-opdrac.ht 
)\fstudeerh~eraar 
Begeleider 
Begindatum 
Onderwerp 

Toelic.htina 

: E.G. Gonssen 
: Prof. ir. J .M. van Bragt 
: It. J.W.M. Krikhaar 
: 2 maart 1992 
: Informatiebehoefte bij de assemblage van produktiemachines. 

Produktiemac.hines worden vervaardigd in enkelstuks- en kleinseriefabricage. Door de vraag naar 
produktiemachines met een korte levertijd is er in de bedrijfsmechanisatie cen tendens naar het in korte 
tijd uitvoeren van grote, complexe, multidisciplinaire mechanisatieprojecten. De assemblage van de 
produktiemachines speelt in de doorlooptijd van deze projecten cen grote Tol 

Bij de assemblage van produktiemachines is het van belang dat onderdelen en subsamenstellingen op de 
juiste wijze samengevoegd kunnen worden. Vervolgens moet de geassemblcerde machine direct (met 
weinig problemen) functioneren. Om dit te bereiken moet het mogelijk zijn de units, waaruit de machine 
is opgebouwd, modulair te testen. V oor het assembleren en testenis informatie noWg. De huidige 
ontwerptekeningen voorzien ec.hter niet of niet voldoende in deze informatiebehoefte. 

In de praktijk bij Philips Lighting groeit bet er naar toe dat het ontwerpen en vervaardigen van 
produktiemachines tekeningloos uitgevoerd wordt met CADCAM-NC technieken. De communica1ie 
tussen ontwerpen en vervaardigen wordt gevormd door het uitwisselen van computerdata. Vanuit dit 
ontwerp- en vervaardigingsproces client informatie overgedragen te worden aan de assemblage. 

Het problcem is dat er naar een nieuwe manier van ontwerpen en vervaardigen toegegroeid wordt. 
Hierdoor ontstaan er veranderingen in de methode van informatieoverdrac.ht. Er moet cen nieuw 
informatieoverdrac.ht-systeem ontworpen worden. Daartoe moet rowel de voor assemblage benodigde, als 
de in het ontwerp- en fabricageproces beschi.kbare, informatie geinventariseerd worden. 

Opdracht 

Onderzoek de informatiebehoefte bij de assemblage van produktiemachines en ontwerp cen 
informatieoverdrac.ht-systeem dat in deze behoefte voorziet. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Equipment And System Engineering 
van Philips Lighting in Eindhoven en maakt dan ook gebruik van het, rowel bij Philips als de rue 
aanwezige, CADCAM-pakket Unigrapbics II van Electronic Data Systems. 

Verslag. etc. 

Bij de secretaresse is verkrijgbaar: 
1. Ric.htlijnen afstuderen bij de onderwijsgroep "specifieke produktiemiddeien". 
2. Het memorandum ")\fstuderen in de Produktietechnologie en -Automatisering". 
3. "Wat moet waar en hoe in het verslag" door s. P. Westendorp. 

~ 
Prof. ~ J .M. van Bragt Ir'J'W'~ 
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Bijlage 2: Projekstrategie 

Orientatieproces (0) 

/ 
Noodrem 

Noodrem 

( Concept Opdrac:htomschrijving) 

I 
I 
~ 

OrientalieprI)CIN (00): 
Vragen stellen. 
Welke gegevens moetan verzameld 
worden om tot"" duidelijk 
gaspecificeerde opdracht 18 komen ? 

Over.zicht van neg 18 varzamelen 
gegevena 

~ 
~ 

l 

/ 

Planproces (Op): I 
opsteIIen van hit oriintatiepIan. 
Hoe k.Unnen de gegevens verzameld J 
worden? 

~ 
Orlintatleplan. de gegevens worden 
verzameid middels: 
• TU afstudeerverslagen en PhDips 

rapporten 
• Uteratuurstudie 
• Gesprekken met coach en 

afstudeerhoogleraar 
• Stage Tegema Protobouw 
• Gesprek met constructeur (PhDips) 

I 
Toets 

UIlvoeringsproCe (Ou): 
uitvoeren van he! orIintatiepian. 
Analyse van hat huidige informatle-
pakket voor assemblage 

~ 

NUwt accoord 

Nlet aocoord 

/ Opdrachtomschrijving / Elsen I wensen • pakket 
( Ingangsspedtlcatie PlanprOO8$ ) 

! 
Noodrem 

<$> 
Net accoon:I 

I 
! I 

I , 
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I 

Planproces (P) 
~. 

OriAntatleproces (Po): 
zoe ken van mogelljkheden. 
Genereren van concepten voor 
informatieoverdrachl 

~ 

/ Ovomdnvon __ ..--/ 

neb ik alle ~ijkheden ? 

Noodrem Nlet accoord 

~ .. 
Planproces (Pp): 
• Keuze concept Informati&-

overdracht 
• Risico-ana/yse 

I 
I 
I , 

/ / I Voorstel met argumenten lay. 
I de keuze van hat informatl&- I 

/ overdrachtsysteem / -

voIdoet het voorstel ? 

I 
Noodrem 

<S> 
Niet accoord 

I 
I 

I ! 

I I Uitvoeringsproces (Pu): 
• Specificatie van gekozen concept 

(info-overdrachtsysteem uitwerken) 
- Faalkans-ana/yse 
• Specificatie deelprojecten 

I 
y 

/ U1tgewer1cte oplosslno / Faalkans • analyse en maatregelen 

I 

zijn de deelopdracnten onafhankelijk ? 

Noodrem 

<8> 
Nlet aocoord 

I 

l , 

, 
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I 
Uitvoeringsproces (U) ,..--___ ..1...-i ___ --, 

Oriintatieproces (Uo): 
• analyse OJ) capaciteitsbehoefte 
• analyse van hat plan op bijzondere 
maatregelen. 

l.--1 ___ Basisg __ egEl_V_InS..,-W_'tvoerinO __ ' _$p_lan_---tl 
Noodrem I 
--------<~~--------------Nlet accoord 

Planproces (Up): 
maken van hit uitvoeringsplan. 

i , 
~/ ______ U_tv_oe_~~sP_lan ________ ~j1 

I 
Noodrem 

Toets 

Ultvoeringsproces (Uu): 
uitvoeren van plan. 

1, Analyse van de informalle
behoefte 

2. Analyse van de beschikbare 
inforrnatie uit CAOCAM 

3, Ontwerp een nieuw inforrnatle
averdrachtsysteem 

I 

Niet accoord 

t-1 _____ CAO ___ ..fi_gU_ren_en-.,..;_lndv __ ersIa __ g __ ---I1 
Noodrem 

~ 
Niet acooord 

y 
, 
7 ••.• 
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Bijlage 3: Informatie voor assemblage 

Om te weten waar de informatie vandaan komt is het nuttig om vast te stell en hoe de 
taakverdeling tussen Philips en Tegema (Ingenieurs en Protobouw) ligt. Een schema 
van deze taakverdeling is te weergegeven in figuur B3.1. 

Philips 

i Hoofd Ontwerp ! Hoofd Montage 
Hoofd Constructeur I 

\ / 
! 

i Detail Ontwerp J .* 
I >! Detail Montage I 

Tegema Ingenieurs Tegema Protobouw 

Uitbesteden 

* -Vrijgave tekeningenpakket 

Fig. B3.1: Taakverdeling tussen Philips en Tegema (Protobouwen Ingenieurs). 

De informatie ten behoeve van de assemblage ontstaat op de volgende drie lokaties. 

Philips levert een informatiepakket met: 

Stuklijst 1. Stuklijst (bijlage 4) 
2. Koopdelenlijst 
3. MaakdelenIijst 

Tekeningen 4. Lay-out tekening 
5. Module-samenstellingstekening (bijlage 5) 
6. Sub-samenstellingstekeningen 
7. Maakdeeltekeningen (bijlage 6) 
8. Koopdeel-informatie (bijlage 7) 
9. Standaard Philips onderdeel-informatie (normbladen) 

Overig 10. Pneumatisch schema (bijlage 8) 
11. Weg-tijd diagram (bijlage 9) 
12. A3-ordner met de tekeningen van al1e units 
13. Lijst met elektrische verbindingen (bijlage 10) 
14. Afstelgegevens 

Tegema Protobouw draagt het volgende bij: 

15. Ervaring in de detailmontage van produkten. 
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Leveranciers zorgen voor: 

16. Identificatie van onderdelen 

Voor de mechanische assemblage is er een map beschikbaar met daarin stuklijst (1) 
tot en met standaard Philips onderdeel-Iftekeningenlf (9). Op de map staan het 
ordernummer en het groepsplannummer dat gelijk is aan het tekeningnummer van 
de module-samenstellingstekening. De stuklijst (1) bevat aIle onderdeelnummers, 
maar is daarnaast uitgesplitst in een koopdelenlijst (2) en een maakdelenlijst (3) om 
de inkoop en het uitbesteden van maakonderdelen te vereenvoudigen. 

Het tekeningenpakket bevat onder andere de lay-out tekening (4). Hierop is te zien 
hoe de verschillende modules met etkaar in verbinding staan. De module
samenstellingstekening (5) doet dienst als assemblagetekening voor de gehele module. 
Een sub-samenstellingstekening (6) he eft een analoge functie. Een maakdeeltekening 
is een mono met maatlijnen, toleranties en ruwheden. Koopdeelinformatie (8) is 
meestal een A4-tje met een grove schets van, en informatie over het onderdeel. Van 
standaard Philips onderdelen zijn normbladen (9) gemaakt waarin de maten van een 
onderdeel aan de hand van het onderdeelnummer uit een tabel af zijn te lezen. 

Het pneumatisch schema (10) is noodzakelijk bij het aansluiten van de pneumatische 
componenten. Het weg-tijd diagram (11) wordt gebruikt bij het maken van een 
testprogramma voor de module. Een A3-ordner (12) bevat aIle tekeningen van aBe 
modules. Indien het nodig is om een aantekening bij een module of onderdeel te 
maken, wordt dit bij voorkeur in de A3~map gedaan, zodat de aantekening altijd terug 
is te vinden. De lijst van elektrische verbindingen (13) wordt door de afdeling 
elektronica gebruikt en voor het mechanisch afstellen van de modules zijn speciale 
handleidingen (14) geschreven. 

Naast aIle zichtbare informatie levert Tegema protobouw een vorm van informatie 
die zeker niet mag worden onderschat: ervaring in de detailmontage specifieke 
produktiemachines (15). Het betreft hier algemene informatie (bijv. nooit met een 
stalen hamer een wentellager in een klempassing slaan), maar ook specifieke 
informatie. Een monteur die aan een vorig gelijksoortig project heeft gewerkt kan 
zich namelijk de fouten die toen zijn gemaakt - vaak te wijten aan gebrekkige 
informatie • nog herinneren en zo deze manco's in de informatie opvangen. 

Onderdelen zijn meestal herkenbaar aan een onderdeelnummer of de afleverbon die 
aan het onderdeel is bevestigd (16). 

53 Bijlage 3 



B
ijlage 4: H

uidige stuklijst 

~ ! OES('"~.,;>TlON 
I C

O
D

E
 

i 
i. 

co... 
,
,
~
.
 

C
 

\,,'.J
_

 
C

t'A
N

'ni"i i 
. ~' 

. ::"!"'r,/:'R
t( 

j 
D~·· :'~K . 

lIT
E

M
 

" i 
i';'A

f"'H
: .. N

S
'l c

.!-i-.l!:lr 
1"""""'"\""'''' 

(:)6
8

 
"'W

t-;"'; i
A
O
.
~
 
~
,
,
-
O
:
 

I 
1 

1
'-

-
-

! 
I 

" 
t 

, 
: 

), 
j 

IU
E

R
K

 I
N
G
S
~
F
'
E
C
I
n
C
A
T
I
E
 

' 7 ..... .,""1 
0

6
8

 
6

8
1

4
1 :A

,,\' ~ g
e-0

4
 

1 
I 

, 
I -"--

I 
.. 

! 
, 

._
"
 

J 
! 

i
~
E
~
~
i
N
D
.
;
C
H
,
G
B
J
E
C
T
 

L
IS

T
. 

17::: 
0

6
8

 
.... , <I, 

I 
j.:.:::,,31-01 , 

! 
, 

, 
! 

! 
I 

.. ' 
;. ;:)L·:····R

D
E 

i 
: 

D
I':'G

R
/FLO

W
 

CHART 
.
.
.
,
.
.
,
"
'
\
~
 

0
6

8
 

C
(
~
 

I 
.
.
.
.
 

: .. 1 i\3
3

-0
1

 
, 

, 
! 

j 
... _

-

! 
, 

. 
I 

I 
, 

1 
I 

, 
; 

4 !13;:L
A

N
G

K
O

PPE
L

IN
G

+SH
O

O
R

 
1 7

"''''''' 
0

'''' .. ~
:
,
:
:
~
~
 

"4
 .•• "'-01 , 

1 
1 

\j 
! 

::.S 
j ':O

O
F-M

5 
---

'" , 
!ft 

1 t 
I
_

 

I 
I 

\It 
V

 
41

13
!KLEM

i:<LOK 
1 7

"''''' 
0

6
8

 
7

0071 
jA

4
j112-01 I 

:: 
Do 

...... -
1 

!K
B

4
 

-
41' 3 i~F'NEMER 

7:!:!2 
068 

-~~''''1 IA
4 '1

1
2

-0
t 

i 
I 

... 
\.; 

3 

-
tlJ 

4-E
2 

:c 
, :: Ii 3 

I SQM
M

ERTANG 
17222 

0
6

7
 

98531 IA
4 

112-01 
I 

4 
Do 

V
 

iG
P

45 
II 1 ! 1

3
 IL

IN
E

A
IR

E
 

EEN
H

EID
 

7
2

2
2

 
0

6
8

 
37::"1 iA

3 ! 
... "" 

\( 
i 

72'"''''' 
.)6

8
 

7
9

3
;;1

 i 
! 9 

I , 
~
:
;
:
 
i
~
!
N
D
S
C
H
A
K
E
L
A
A
R
 

7
""':' 

0
6

8
 

58481IA
4111:.:!-01 

6 
I 

v 
I JV

-Sl<-F'V
C

 
,13IL

lN
E

A
IR

E
 

EEN
H

EID
 

7
""'" 

0
6

8
 

79261 
A

4 '1
1

2
-e1

 
7 

-
V

 i 
...... .-.. 

,It 
V

 411 31 F:EG
EL '1E

N
T

IE
L

 
G

liB
 

7
2

2
: 

067""96241 IA
4

 
112-91 

8 

iJ;1 
AS 

2
:0

0
 

F
'3i-G

6 
I::: i ,3

 !D
E

M
P

E
R

 
7

""'" 
0

6
7

 
96481 IA

4 
112-131 

I 
9 

1'1 
.... ""' .... 

II! 
' 

! 
IF'R

O
 

2
$

 
I1F3 

\ 
,1 i j 3 ! l)EM

F'ER 
-.., .... ~

 
0

6
6

 
5::;831 

A
41112-01 

I 1
0

 
( 

..... 4
a
_

 

I'" 
'J 

. 
Ir-E

M
 

1S
 

MB 

" 
.1·1 

3 I; 3 
IN

O
U

C
TIEV

E 
O

PN
EM

ER 
722:: 

066 
54171 

A
4 !112-(H

 
i 1 

J
h

 
I 

-----
F'N

P-M
8 

-dm 
3 

1
3

 HAAKS'E 
K

A
BEL 

CO
N

N
ECTO

R 
7

2
2

: 
N

.6
 

54471 
A

4 
112-131 

1
2

 
F

'tJP
-/'ia

 

tjlll 
V

 ~ 1'3 
S
N
E
~
t
+
E
I
 D

SR
EG

EL V
EN

T I EL 
7"""'''' 

0
6

7
 

9
6

6
5

1
 

AA 
112-131 

1
3

 
""" .... -

1 I! 
A

S-3Z00 
F0"'-G8~S 

!tI!l 
,/' 1'3 

M
ONTACrESLOK 

7
2

2
: 

0
6

8
 

793-:1 
A

4 
112-(;)1 

I 1 ~
 

:'0 
0

1
-0

0
4

 
;It;i 

.., 
!4

 
-

'( 
IN

STEEK
 

K
O

Pf'E
L

IN
Ii 

"1
7

2
2

2
 o,sa 

79231 
A

4 
112-01 

1
~
 

.:.. 
• .l 

V
 

-. 
2 

13 
IN

STEEK
V

ER
LO

O
P 

K
O

PPELIN
C

 
7

2
2

2
 

1368 
7

9
2

4
1

 
A

4 : 112-131 
1

6
 

, 
v' 

-
~
 

I 
... 

v 
3 11 .3 

J;:£C
H

T
E

 
lN

STEEK
 

K
O

F'PELIN
G

 
i 7

2
:
:
 0

6
8

 
79::;91 

A
4

 
1

1
2

-0
1

 
1

7
 

.: !1
3

 
REr:U

LA
TO

R 
7""'''' 

1368 
79G

SI 
A

4
 1112-131 

I 
is 

\ , 
4 

... _ 
i 

,
,
~
.
 

1
('0

0
 

ti5I1,1, 
. 

, 
'""~. 

I
·
 

V
' 

~
3
 

1.11 SSE
t:"'E

N
T

IE
L

. 
7 ... .

.
,
~
 

.... 4 
.
.
 

0
6

8
 

19371 
A

4 
112-131 

1.1 c 

I 
\ 

13 
V
E
N
~
I
E
L
B
L
O
I
(
 

n
2

:
. 1368 

79831 
A

4 
I I 2

-0
1

 
I :0 

\ 
--

[lID 
V

 :: 
1

3
 

R
O

LTA
FEL 

72:!: ,066 
:;47:;:1 

A
4

 
11 :.:!-O1 

:?1 

i I 
1 

1
3

 :rA
rJi:'A

A
R

D
 

7
2

::; 
1368 

7°1S
1 

A
4 

t 12-131 
I 

~
-

" 
I 

~1'·"I1 -.')n
l 

, 
I 

tN
V

.·N
O

; 
U

ST 
O

R
D

ER
ED

 BY
 I O

A
TE 

I OR
D

E
R

· N
O

, 
I Q

U
A

N
:; 

-:IJN
M

I::-:rE
N

U
M

H
E

R
L

IJ..n .. 
' 

B
8

1
'1

-1
1

2
/1

9
9

2
-G

4
-2

1
 

:6
7

4
7

7
1

 
VOLGNR 

2
4

 
i 

oeS
C

R
If'TIO

N
 

, . .~ 
. 

:A
M

 
PLA

A
TSEN

 
LAHPSCHAAL 

7
2

2
2

 9
6

a
 
~
a
1
4
2
 

" 
r'~ ::: " .~.'*. 

, 
.. 

.. 
' .. 

.. 
'. 

i N
A

M
C

 
, 

. 
~
 .. 

I D
A

T
i, 

.' 
" 

'-
, 

SM
. 

,G
R

.N
O

. 
-

, 
V

.D
 

EIC:',!; 
. 

i 
~~Z'--0': -

~
:
 

,-,i 
!
~
 

... 
-

~
 . 

., . ,. " 
"
t
~
,
.
,
.
 I"M

IM
 
•
•
 .....-ut: 

"
'1

I
!
'V

e
t.4

_
 
t
~
·
 

--
, c=J1 ___ ·-_··_~_-_-_-_~-_---

______ e __
 -_-_·~f_~. __ · __ , __ ~

 __________________ _ 

54 
B

ij1age 4 



OOOR5NfOi O· 0 

@@®@®@ 
::xlORSNEDE 3· e 

I 
I 

I 

/ 

<D®®®@ 

---------I 
.----.---.~ ~ 

I 
-,--.1 

I 
I 

OOORSNEOE C' C 

---- --
~ ...... :::LS.. •••• AM SPANTANG "'ALe 

- ...... ____ 1_ 

w I-<.ni:kn --_, ,.,... TOO iA 
.-. " i 

t(B =-woo ---



Bijlage 6: Maakdeel tekening 
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Bijlage 7: Koopdeel informatie 
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Bijlage 10: Lijst met elektrische verbindingen 
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BijJage 12: Features 

Tijdens Manufacturing Design maakt de ontwerper gebruik van features om de 
onderdelen te detailleren. Figuur B12.1 geeft enkele voorbeelden van features die 
gebruikt worden om freesdelen te modelleren. 
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Bijlage 13: Modelleermethoden 

Voar het computergesteund modelleren van objecten zijn er momenteel drie 
methoden: wireframe-, surface-, en solid modelling [Kaas, 1990]. 

Bij het gebruik van wireframe modelling wordt de contour van een driedimensionale 
geometrische vorm ingevoerd door punten in de 3D-ruimte te verbinden met behulp 
van lijnstukken of curven. Deze methode vergt weinig rekencapaciteit, maar heeft als 
nadeel dat complexe wire frame modeIlen vaak moeilijk te interpreteren zijn. 

Surfaces kunnen gecreeerd worden door het verbinden van 2D curven, het roteren of 
extruderen van curven of het verbinden van meerdere doorsneden van het te creeren 
oppervlak. Ben voordeel van het gebruik van surface modelling is dat het goede 
rnogelijkheden biedt om dubbelgekromde oppervlakken te modelleren en te 
visualiseren. Een belangrijk nadeel is dat er geen gebruik kan worden gemaakt van 
dikte- of volume-informatie. 

Het werken met een solid modeller wordt vergeleken met het boetseren van kiei. De 
ontwerper gaat uit van een blok klei (de uitgangsgeometrie) en komt door lokaal 
materiaal te verwijderen of toe te voegen steeds dichter bij de gewenste eindvorm. 
Een solid model bevat dikte- en volume-informatie doordat de positie van het 
"materiaal" wordt opgeslagen. Solids worden opgebouwd uit primitieve grondvormen 
(figuur B13.1) of geextrudeerde curven (figuur B13.2). Met behulp van Booleaanse 
operaties kunnen 3D solids worden gemanipuleerd. De belangrijkste operaties zijn 
Add en Subs tract (figuur B13.3). 

[JJOQ 
OlbJ] 

Fig. B13.1: Prbnitieve 
grondvonnen [Kaas, 1990). 

Fig. B13.3: Grondvonnen 

Fig. B13.2: Extruderen van curven [Kaas, 1990j. 

C@JU.I .... ~ ..... " .. ~ ... 
'Oh • 

Add Substract [Kaas, 1990j. 
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Bijlage 14: Informatiepakket voor fabricage 

Met behulp van Manufacturing Design wordt meer dan aileen de geometrie van een 
maakonderdeel bepaald. Doordat aan de features, waaruit het maakonderdeel is 
opgebouwd, bewerkingsinformatie is toegevoegd, worden er direct NC files 
gegenereerd. Met deze NC files kan het onderdeel computergestuurd worden 
gefabriceerd. Het volledige informatiepakket voor fabricage ziet er als voIgt uit 
[Krikhaar 1992]: 

Globale tekening van het onderdeel 
Voorbewerkingsvoorschrift 
Opspanconfiguratie 
Werkvoorbereiding 
Gereedschappenlijst 
NC files 
N abewerkingsvoorschrift 

In de globale tekening van bet onderdeel zijn de hoofdmaten afgebeeld om de 
afmetingen van het uitgangsmateriaal te kunnen bepalen. Daarnaast zijn toleranties 
en ruwheden, die niet tot de standaardkwaliteiten behoren in de tekening opgenomen. 
Voor- ennabewerkingsvoorschriften zijn in een conventionele tekening afgebeeld. In 
de opspanconfiguratie wordt beschreven op welke wijze het uitgangsmateriaal 
opgespannen dient te worden (figuur B14.1). De werkvoorbereiding is een 
automatisch gecreeerde lijst van handelingen die in de NC file zijn opgeslagen. Indien 
de operator handelingen moet verrichten, wordt dit in deze lijst aangegeven. In dat 
geval zijn er in de NC file pauzes ingelast. In de gereedschappenlijst zijn de voor dit 
werkstuk benodigde gereedschappen aangegeven. De NC file is een ASCII file, die 
voor verschillende computersystemen toegankelijk is (figuur B14.2). 

"PM 
N92S:J4 
N 1 (MACHINE: MHBOOC VERTICAL CW) 

N2 (CODENO : 7212-02.S-080S1-9990l.CLS) 
N3 (Tl MKS063.000N) 
N4 (T2 TSSOIO.OOON) 
N5 (T3 TSSOO4.000KF) 
N6 (T4 CVBOO6.000) 
N7 (T5 CVBOIO.OOO) 
N8 (T6 SBS003.300KN) 
N9 (T7 SBS006.000KN) 
N 10 (TS SBS006.5OOKN) 
Nil (T9 SBS012.000KN) 
Nil (TIO SBS01S.000KN) 

Fig. B14.1: Opspanning [Krikhaar, 1992]. Fig. B14.2: NC-file [Krikhaar, 1992]. 
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Bijlage 15: Informatieoverdracht-systeem alternatief 1 
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Bijlage 16: Informatieoverdracht-systeem alternatief 2 

I Requirements Analysis I 

~ ~ 
J. \1 
1 1 

Functional Design. 

Assembling I Manufacturing Design 

Acquisition 
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Bijlage 17: Informatieoverdracht-systeem alternatief 3 

Omklapmecbani.me 

Top Up 

Down Bottom 

InCormaUeoverdraobt op een geliJk hterarohisoh niveau : 

Ontwerp machtneliJn 1- U - Wontage maobineUjn 

Ontwerp maohine 1- U - Wontage macbine 

Ontwerp unit 1- U - Wontace unit 
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Bijlage 18: Informatiestroomdiagram 

Op de volgende pagina's is een informatiestroomdiagram weergegeven. Deel 18-A 
toont het volledige diagram. Om de leesbaarheid te verbeteren is dit diagram 
uitvergroot weergegeven in deel 18-B en 18-C. Het informatiestroomdiagram geeft de 
informatiestroom weer tussen beschikbare en benodigde informatie bij assemblage. In 
de onderstaande alinea's wordt het informatiestroomdiagram toegelicht. 

Top-down on twerp (deel 18-B) 

Op hierarchisch niveau n-l krijgt een ontwerper een module n-l,l toegewezen met de 
opdracht deze module uit te werken. Van deze module is het volgende vastgelegd: 

De geometrische ruimte waarin de module uitgewerkt dient te worden, oftewel 
het black box ontwerp van module n-l,1 
De interfaces met andere modules n-l,x 
De functie Of input/output van module n-l,1 

De module kan worden uitgewerkt; het creatieve proces kan worden gestart. De 
ontwerper bedenkt alternatieven om de gewenste functie, binnen de gegeven ruimte, 
met inachtneming van de interface-afspraken te realiseren. Daartoe splitst hij de 
functie op in deelfuncties. Deze deelfuncties kunnen door verschillende deelmodules 
worden verricht. Als de ontwerper een keuze heeft gemaakt uit de alternatieven, 
splitst hij module n-l,l op in deelmodules n,x. Iedere module wordt eenduidig 
gedefinieerd. Zo wordt van module n,1 het volgende vastgelegd: 

Black box ontwerp van module n,l 
De interfaces met andere modules n,x 
De functie Of input/output van module n,l 

Doordat iedere module eenduidig is gedefinieerd, kunnen de modules onafhankelijk 
van elkaar worden uitgewerkt. Het is hierbij niet van be lang of de ontwerper de 
deeimoduies zelf uitwerkt, of dat collega-ontwerpers de opdracht geeft om de 
modules uit te werken. In beide gevallen wordt de module "doorgegeven" aan het 
lagere hierarchische niveau n. 

Hierarchisch niveau n is in het informatiestroomdiagram het laagste 
samenstellingsniveau. Op dit niveau krijgt een ontwerper module n,l toegewezen. Van 
module n,l is het volgende vastgelegd: 

Black box ontwerp van module n, I 
De interfaces met andere modules n,x 
De functie Of input/output van module n,l 

Deze module bestaat !;lit naar schatllng 20 specifieke onde,rdelen. en wordt daarom 
Diet meer opgesplin.t in deehnodules. De onde!dden worden met bebulp van 
Manufacturing Design ultgedetameerdi tot. een exacte geometrie (dus, geen black 
boxes). Er wordt onder5,cheid gemaakt tlJssen maakdelen en koopdeten. Van de 
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onderdelen wordt het volgende vastgelegd: 

Kooponderdeel: Maakonderdeel: 
- Detailontwerp van het onderdeel - Detail on twerp van het onderdeel 
- Interfaces met andere onderdelen - Interfaces met andere onderdelen 
- Functie Of input/output v.h. onderd. - Functie of input/output v.h. onderd. 
- Bestelnummer - Fabricage informatie 

De onderdelen zijn eenduidig gedefinieerd en de informatie van de onderdelen kan 
worden "doorgegeven". 

Aan de hand van het bestelnummer worden kooponderdelen besteld. Met behulp van 
de fabricage informatie worden de maakdelen computergestuurd gefabriceerd. 

Bottom-up realisatie (deel IS-C) 

Tijdens bottom-up realisatie is er naast een informatiestroom ook sprake van een 
goederenstroom. Kooponderdelen worden afgeleverd en maakonderdelen besteld. 
Vervolgens worden de onderdelen "doorgegeven" aan het laagste samenstellings
niveau n. 

Op het laagste samenstellingsniveau n worden de onderdelen tot een module n,1 
geassembleerd. De informatie die hierbij wordt gebruikt is afkomstig van het ontwerp. 
In het ontwerp is namelijk aIle voor de assemblage van belang zijnde informatie 
vastgelegd. De informatie wordt overgenomen uit de samenstelling van onderdelen 
van module n,1 en het detailontwerp van het onderdeel vorm de belangrijkste 
informatiebron. 

Vervolgens worden de onderdelen ten opzichte van elkaar afgesteld. Ook nu is alle 
hiervoor benodigde informatie in het ontwerp vastgelegd. De informatie wordt 
overgenomen uit de samenstelling van onderdelen van module n,l en de interfaces 
met andere onderdelen is hierbij de belangrijkste informatiebron. 

Module n,l is nu gereed en kan worden getest. Aile informatie die bij het testen 
wordt gebruikt, is vastgelegd in het ontwerp. In dit geval is de informatie afkomstig 
uit het ontwerp van module n.l (dus NIET uit de samenstelling van onderdelen). Met 
behulp van bet black box ontwerp van module n,i wordt gecontroleerd of de 
onderdelen van de module binnen de gegeven ruimte blijven. Aan de hand van de 
interfaces met andere modules n,x wordt nagegaan of de interface-afspraken worden 
nageleefd. Aan de functie of input/output van module n,i wordt getoetst of de module 
de gewenste functie kan realiseren. Indien de module niet aan de voorwaarden 
voldoet, vindt er een terugkoppeling plaats naar de assemblage, en als daar niet de 
oorzaak van het probleem Jigt, naar het afstellen van onderdelen. Een goedgekeurde 
module wordt IIdoorgeschoven" naar het hogere hierarchische niveau n-1. 

Op hierarchisch niveau fl-1 wordt module n~l met de andere modules n,x 
geassembleerd tot module n-l.l. Hierbij wmdt de informatie uit de samenstelling van 
modules n,x in module n-1,1 gebmikt. De bebmgrijkste informatiebron van 
bijvoorbeeld module n,l VGrmt het black box: lNIfWlf!1!JJ van nuxJuJe n,l omdat in het 
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ontwerp aIle informatie is vastgelegd die bij de assemblage van belang is. 

De modules n,x worden ten opzichte van elkaar afgesteld. De hierbij gebruikte 
informatie wordt overgenomen uit de samenstelling van modules n,x in module n-l,l. 
De belangrijkste informatiebron van bijvoorbeeld module n, 1 zijn de inteifaces met 
modules n,x. 

AIle informatie die bij het testen wordt gebruikt is vastgelegd in het ontwerp van 
module n-l,l (dus NIET in de samenstelling van modules n,x). Met behulp van het 
black box ontwerp van module n-l,l, de inteifaces met modules n-l,x en de functie of 
input/output van module n-l,J wordt gecontroleerd of de module aan de specificaties 
voldoet. Indien dit niet het geval is, wordt er teruggekoppeld naar de assemblage en 
het afstellen van modules n,x (er wordt uitdrukkelijk NIET teruggekoppeld naar het 
lager gelegen hH!rarchische niveau, omdat door dat lager niveau geteste en dus 
goedgekeurde modules zijn afgeleverd). Indien module n-l,l wordt goedgekeurd, kan 
hij naar het hager gelegen niveau worden "doorgeschoven". 

De hierarchische niveaus 1 tot en met n-2 hebben dezelfde opbouw als niveau n-l. 
Dit betekent dat het informatiestroomdiagram naar boven toe uitgebreid kan worden. 
Voor deze hierarchische niveaus is de toelichting analoog aan de toelichting bij 
niveau n-l. 
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Bijlage 19: Nieuwe stuklijst 
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Bijlage 21: Een voorbeeld: de fabriek 

Om de theoretische beschouwingen over informatiemiddelen te toetsen is een 
voorbeeid uitgewerkt: er is een fictieve fabriek ontworpen. Deze bijlage behandelt de 
hierarchische opbouw van de fictieve fabriek en de files waarin het ontwerp is 
opgeslagen. Deze informatie is nodig om het ontwerp in het CAD systeem terug te 
vinden. 

De fabriek is top-down modulair opgesplitst, zodat er een hierarchische boomstruc
tuur ontstaat. Deze boomstructuur is niet terug te vinden in de structuur van de files. 
De softwaremodule die deze files-structuur zou moeten genereren, Assemblies & 
Components, levert de voIgende problemen: 

Een module kan top-down worden opgesplitst in deelmodules. Deze deelmodu
les kunnen in aparte files worden opgeslagen. In deze files verschijnen de 
deelmodules echter met standaard Unigraphics instellingen. Dit betekent dat 
de door de gebruiker vastgelegde aanzichten zijn verdwenen. 

Een module kan bottom-up worden ge-update, zodra de uitgedetailleerde 
geometrie van het onderliggende niveau bekend is. Tijdens het updaten 
verdwijnt de black-box geometrie. Deze black-box geometrie moet echter 
behouden blijven voor het maken van een exploded view van black boxes. 

Door deze problemen is er voor gekozen om de softwaremodule Assemblies & 
Components niet te gebruiken. AIle geometrie is in een file, op verschillende layers 
uitgewerkt. De file heet FABRIEK-ALLES.PRT. De layers zijn ais voIgt ingedeeld: 

Layer 0-100 
101 - 200 
201 - 256 

: Black boxes 
: Gedetailleerde geometrie 
: Exploded views 

In de laatste twee pagina's van deze bijlage is de hierarchische boomstructuur van de 
fabriek weergegeven. Bij iedere module is vermeld op welke layer(s) de betreffende 
module is uitgewerkt. 

Het ontwerp is met de bijbehorende grafische representaties voor assemblage in de 
bijgevoegde Ao plot weergegeven. Deze Ao plot is in een aparte file opgeslagen. De 
eerste drie kolommen zijn terug te vinden in WB-198.PRT. De laatste kolom bestaat 
nit shaded images en is terug te vinden in de volgende pixel files: 

n0-250:pix 
nl-254 .. pix 
n2-253.pix 
n3-245.pix 
n4-251.pix 
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0 00 Orondplaol Overzetter Tinbak Verbinding 3 Verbinding 4 
bouten bouten 

0)-03·05-0 I 01·0)-0'·02·00 0)·03-05-03 01·03·05-04 0I-03.Q,.Q5 
hIS"": tusoen: 

srondplaat grondplaol 
OI-O)·OS·OI 01.Q3.Q'·01 

overz,ettec tinbak 
OI"())-O'''()2·oo OI.Q)"()5"()) 

32+76 132 
31+77 131 232 251 33+78 133 134 135 

L'"'"tcilinder Orijper Steun Verbinding 5 Verbinding 6 
bouten bouten 

o I·03"()~-02-O I OI-03-O,·OZ-0Z 01·03-05-02·03 01-03-05-02-04 OI-03-OS.Q2-0S 
tuuen: tuaen: 

luchtcillnder luchtcilinder 
OI-03.Q'-0Z-01 01-03-05-02-01 

steun grijper 
o 1-03-0S-02-03 01-03-05-02-02 

141 141 143 144 145 



~ C? 
J I _ .. 

T"'"l1flortband Draagblokje Voet Mechanisme Grondplaat Tareltj. Spantang 

(16 x) o 1·03'()8'() 1-00 01"())"()8-02 01·03· I O,() I 01·03·10.Q2 01'())·1O.Q3-00 

64 164 65 165 80 180 81 181 82 182 

Voeldeell Voetd.el2 V.minding 10 
tijrn 

01"()3"()S·OI"()1 01·03-0S"()I'()2 OI·O)·08·01"()) 
tussen: 

voetdeel 1 
01"()3·08-01·01 

voetdeel2 
01·03'()8.()1-02 

67 167 68 168 



Bijlage 22: WoordenIijst 

Aanpicken 

Assembleren 

CAD 

CAM 

CADCAM 

Collission detection 

Entiteiten 

Manufacturing feature 

Functioneel Ontwerpen 

Manufacturing Design 

Monteren 

NC 

Object 

Onderdelen Fabricage 

Het selecteren van entiteiten. 

Uit losse delen in elkaar zetten. 

Computer Aided Design, het ontwerpen en modelleren 
van objecten in drie dimensies. 

Computer Aided Manufacturing, het traject van het 
genereren van NC files tot en met het vervaardigen op 
N C machines. 

Organisatorische integra tie van CAD en CAM. 

Controle of twee solid objects een gemeenschappelijk 
volume hebben. 

geometrisch: lijnen, cirkels, blokken, cilinders, etc. 
niet geometrisch: bemating, symbol en, etc. 

Geometrie, bestaande uit elementaire grondvormen 
(cilinders, vlakken, etc.), gericht op maakbaarheid. 
Voorbeelden: tapgat, spiebaan. 

Functioneel ontwerpen definieert aIle functies van een 
systeem. Tijdens functioneel ontwerpen wordt niet de 
geometrie bepaald. 

AIle activiteiten die nodig zijn om fabricage informatie 
uit het functioneel ontwerp te halen, inclusief geometrisch 
modelleren en werkvoorbereiding. 

Uit Iosse delen in elkaar zetten. 

Numerical Controlled. Een bewerkingsmachine heet NC 
gestuurd als de stuurcommando's uit een computer file 
worden gelezen. 

Onderdeel of (su b-) sam ens telling. 

De fase in het fabricageproces waarin daadwerkelijk 
onderdelen worden geproduceerd. 
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Realisatie 

Reference set 

Samenvoegen 

Stereo lithografie 

De fase in het fabricageproces waarin de 
praduktiemachine daadwerkelijk tot stand komt. Het 
praces omvat Onderdelen Fabricage, Assemblage, 
Afstellen, Testen en Aanlopen. 

Een graep entiteiten met een bepaalde posltle en 
orientatie ten opzichte van een gekozen assenstelseL Aan 
een reference set kan een naam worden toegekend. 

Het in het CAD model (op het beeldscherm) 
samenvoegen van uitgedetailleerde objecten. 

Vanuit het solid model wordt een prototype gevormd door 
met behulp van ultraviolet licht plaatselijk een laag 
fotopolymere vloeistof uit te harden. Nadat een bepaalde 
laag is beschreven en uitgehard, wordt het produkt dieper 
in de vloeistof geplaatst, tot net onder het 
vloeistofoppervlak. Dit praces wordt herhaald tot het 3D 
pradukt volledig is opgebouwd. 
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