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SAMENVATTING 

In de bedrijfsmechanisatie wordt het steeds belangrijker om snel een goed ontwerp af te 
leveren. Er wordt daarom op de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek gedaan 
naar diverse ontwerpmethoden. Vanuit de sectie specifieke produktiemiddelen, facuJteit 
Werktuigbouwkunde is de vraag gekomen een verkennende studie te doen naar 
algoritmisch ontwerpen: in hoeverre kun je een ontwerppad voor een min of meer 
bekende constructie in een algoritme vastleggen. 

In dit onderzoek wordt als ontwerpstrategie de werkwijze van het modulair ontwerpen 
gehanteerd. Hierbij wordt een opdracht opgedeeld in deelopdrachten, welke vervolgens 
als goedgedefiniëerde, op zichzelf staande opdrachten kunnen worden uitgewerkt. Bij 
iedere opsplitsing wordt overgestapt naar een lager niveau van produktdefinitie. 

Het uitgangspunt voor een ontwerpalgoritme is dat er op ieder niveau bekende 
alternatieven aanwezig zijn (onderdelen, constructies, modulaire structuren enz.). Het 
blijkt dat op ieder niveau eenzelfde drieslag onderscheiden kan worden. Eerst wordt 
bekeken welke alternatieven aan de gevraagde specificaties voldoen, vervolgens worden 
deze gewogen, waarna het gekozen alternatief uitgewerkt wordt: er wordt een volgend 
niveau aangestuurd. Het uiteindelijke resultaat is een volledig uitgewerkte constructie. 
Gedurende het onderzoek bleek dat ieder niveau toch zijn eigen specifieke kenmerken 
heeft. De oorzaak hiervan is dat er op elk niveau andersoortige alternatieven zijn: 
onderdelen, modulen, samengestelde modulen enzovoort. 

De implementatie van bovenstaande theorie heeft plaats gehad op het Unigraphics 11 
CAD-systeem. De mogelijkheden van het systeem zijn onderzocht en er is gekeken welke 
delen het best gebruikt kunnen worden voor algoritmisch ontwerpen. 

Voor de genoemde implementatie is een voorbeeld uitgewerkt. Gekozen is om een 
draagblok uit het FALe-projekt te nemen en op basis hiervan de geschetste theorie te 
toetsen. Er blijkt uit het verkennende onderzoek dat de geschetste weg resultaat levert 
en dat het systeem zéér snel een ontwerp genereert. Nader onderzoek dient te volgen. 
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SUMMARY 

In the field of industrial mechanization it is becoming more and more important to 
deliver a good design of a means of production quickly. Therefore, the Technical 
University Eindhoven is engaged in research on various methods of design. The section 
Specific Means of Production, faculty Mechanical Engineering, has put the question to us 
to do exploratory research on algorithmic design: to what extent eau one set down the 
path of designing a more or less known construction in an algorithm. 

In tbis study modular design is used as the strategy of design. A project is divided into 
sub-projects, which eau he handled as individual, well definied projects. In dividing the 
project into sub-projects the level of productdermition hecomes lower. 

The basic assumption of a designalgorithm is that there are known alternatives at each 
level of productdefinition (parts, constructions, modular structures, etcetera). First of all 
at each level it is examined which of the alternatives meet the required specifications; 
then they are weight, af ter which the choosen alternative will he laborated: a next level is 
started. At last the result is a fully elaborated construction. During this study we. found 
every level having its own specific characteristics. The cause of this is that at each level 
the alternatives are of a different kind: a part, a module, a composity module, etcetera. 

The implementation of the above mentioned theory has taken plavce on the Unigraphics 
11 CAD-system. The possibilities of the CAD-system have been examined and we have 
determined which parts of it can be used for algorithmic design. 

An example is elaborated for the implementation mentioned above. The theory is tested, 
using a support transportation system of the FALe-project. The algorithmic design 
system has been proven to generate a design very quickly. Further research is 
recommended. 
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VOORWOORD 

Ter afronding van de studie tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische 
Universiteit Eindhov~n dient een eindstudieproject te worden uitgevoerd. In dit geval 
werden drie personen aan één project gezet. Uitvoering vond plaats bij de genoemde 
instantie binnen de vakgroep Produktietechnologie en ~automatisering, sectie Specifieke 
Produktiemiddelen van de faculteit Werktuigbouwkunde. 

Doel van de opdracht was een verkennend onderzoek te doen naar de haalbaarheid en 
toepasbaarheid van algoritmen bij het vastleggen van ontwerppaden. Titel is dan ook 
Algoritmisch ontwerpen. 

Op deze plaats willen wij ir. Smals (TUE), ir. Bremer (TUD) en ir. Kaas (TUE) 
bedanken voor hun hulp tijdens de oriëntatiefase. Daarnaast een woord van dank aan ir. 
Gerritzen (TUE) voor hulp bij programmeerproblemen en ing. van Rooy (TUE) voor 
hulp bij problemen met het CAD-systeem. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze begeleiders dhr. F.GJ. Soers, ing. JJ.M. 
Schrauwen en afstudeerhoogleraar prof. ir. J.M. van Bragt voor de gevoerde discussies 
ten aanzien van onze opdracht. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING ALGORITMISCH OmwERPEN 

1.1 Waarom algoritmisch ontwerpen? 

Algoritmisch ontwerpen moet een oplossing bieden aan het probleem waar de 
ontwerpers van machines in de bedrijfsmechanisatie mee te maken hebben: er moet ~ 
een ~ ontwerp worden afgeleverd. Tijd is immers geld en het produktie-management, 
dat een bepaald produkt moet gaan fabriceren, wenst van de bedrijfsmechanisatie
afdeling snel een goed ontwerp van een machine die dat produkt kan produceren of 
handlen. Hoe sneller de machine er staat, hoe eerder het produkt op de markt kan 
worden gebracht en hoe eerder er geld kan worden verdiend. De kapitaalbinding is 
kleiner en er kan sneller op bepaalde marktveranderingen worden gereageerd. 
Er is dus een middel nodig dat snel inzicht geeft in de opbouw van een ontwerp en snel 
specialistische kennis ter beschikking stelt. 
Omdat ook andere bedrijven en wetenschappelijke instellingen steeds op zoek zijn naar 
snellere ontwerpmethodieken, kan een bedrijf natuurlijk niet stil staan in zijn queeste 
naar een snellere ontwerpmethodiek. In dit licht is de opdracht onstaan binnen de sectie 
specifieke produktiemiddelen van de vakgroep produktietechnologie en -automatisering. 
Zij levert immers ontwerpsystemen en moet voorblijven bij onderzoek naar snellere 
ontwerpmethodieken: onderzoek of algoritmisch ontwerpen tot een snellere en goede 
ontwerpmethodiek leidt. In bijlage 1 vindt u de officiële opdrachtsomschrijving. 

1.2 Wat is algoritmisch ontwerpen? 

Vooraleerst in te gaan op deze vraag geven we de lezer de definitie van een algoritme: 
een algoritme is een eenduidige rij van opdrachten die in de aangegeven volgorde 
behandeld moeten worden, wat gegarandeerd leidt tot het bereiken van een duidelijk 
omschreven type resultaat. 
De basisgedachte voor algoritmisch ontwerpen levert afbeelding 1 op. 

In een ontwerpalgoritme worden 
Invoer Uitvoer ingangsparameters ingevoerd, het algoritme 

voert een eenduidige rij van opdrachten uit 
Algoritme en als uitvoer wordt een ontwerp geleverd. 

Het ontwerpalgoritme kan betrekking 
hebben op het realiseren van een totale 

Afbeelding 1: Basisgedachte algoritmisch ontwerpen machine, een module, een sub-module, een 
sub-sub-module, etc. tot een onderdeel toe. 

Wanneer de eenduidige rij van opdrachten voor het ontwerp van een bepaald 
produktiemiddel is geformaliseerd, kan het algoritme natuurlijk gemakkelijk worden 
ingevoerd in de computer. 
Het algoritme wordt niet gebruikt door de ingenieur om interactief een ontwerp te 
creëren. De gebruiker van het algoritme geeft slechts ingangsgegevens en maakt weinig 
beslissingen. De maker van het algoritme heeft in het algoritme de geometrische en niet-
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geometrische regels die het ontwerp bepalen gevat. Er wordt dus een computer-model 
gemaakt, waarin de gebruikers simpelweg parameters invoeren, waarna het computer
model automatisch het ontwerp genereert. Wel worden er ontwerpstops ingebouwd om 
ervoor te zorgen dat de ontwerper steeds controle kan uitoefenen. 
De aard van zo'n ontwerpsysteem maakt hem zeer geschikt voor het uitvoeren van 
automatische repeterende ontwerp-taken, zoals het ontwerp van een familie van 
produktiemiddelen, waarbij elk ontwerp een variatie op een enkel thema is. 

Als voorbeeld voor de basisgedachte voor een ontwerpalgoritme nemen we een grijper 
voor het hanteren van een cilindrisch produkt. In afbeelding 2 ziet u schematisch twee 
grijpers die hiertoe in staat zijn en waarvan het ontwerppad .in het algoritme staat. 

Type A TypeB 

In het algoritme grijper worden waarden 
voor parameters ingevoerd zoals: vorm en 
materiaal van het te handlen produkt, snel
heid van handlen, soort beweging, milieu 
(omgevings ) -invloeden, etc. Deze waarden 
zijn gebonden aan een bepaalde range, 
daar het algoritme niet in staat zal zijn voor 
alle mogelijke combinaties van waarden 
een zinnige oplossing te genereren. 
Het algoritme grijper gaat rekenen en kiest 
voor type A of B. Vervolgens gaat het 

Afbeelding 1: Typen grijpers, waarvan het ontwerppad algoritme het gekozen type berekenen en 
zich in het algoritme bevindt. dimensioneren. Hiertoe worden in 

algoritmen van de onderdelen van type A 
de ingangsparameters ingevoerd. 

Invoer ,---___ -----, Uitvoer 
Het algoritme grijper bestaat dus weer uit 
een groot aantal sub-algoritmen. 
In afbeelding 3 ziet u het sub-algoritme 

:> 
Algoritme 
hefboom 

~==::::::» hefboom; u ziet dat het algoritme aan de 

Tekening 

E1C. 

Afbeelding 3: Algoritme van een hefboom 

hand van invoer zoals voorgeschreven 
maten, optredende krachten, milieu-eisen, 
gewicht, etc. als uitvoer een gedefiniëerde 
hefboom geeft in de vorm van tekeningen, 
NC-regels, bestellijsten, etcetera. In het 
algoritme zit kennis van uiteenlopende 
gebieden, bijvoorbeeld: mechanica, 
tribologie, CAD-kennis, CAD/CAM-kennis, 
wetenschap X, etc. Ook kan het algoritme 
catalogi bevatten. 

Nu uitgelegd is wat een algoritme is en dat deze bestaat uit sub-algoritmen, moet 
vermeld worden, dat het zeer zeker de bedoeling is dat een algoritme of een sub-
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algoritme ook in een andere ontwerpsituatie gebruikt kan worden. Er dient een 
bibliotheek van algoritmen gemaakt te worden. 

1.3 Waar is algoritmisch ontwerpen te plaatsen? 

Uit het voorafgaande blijkt dat algoritmisch ontwerpen blijkbaar het automatiseren van 
het ontwerpproces behelst; welk deel van het ontwerpproces kan er nu geautomatiseerd 
worden. 

Er zijn vijf ontwerpfasen voor het ontwerpen van een discreet produkt te onderscheiden 
(zie ook [1]): 

-Innovatief ontwerpen 
~nceptueel ontwerpen 
-Configuratie ontwerpen 
-Parametrisch ontwerpen 
-Detail-, component-ontwerp 

Op elke stap kan in termen van de projectstrategie van Prof. ir. J.M. van Bragt [2] de 
drieslag Oriëntatie-flanning-Uitvoering worden toegepast. Zie voor een nadere uitleg 
omtrent de project-strategie bijlage 2. 

Een voorbeeld van bovenstaande ontwerpfasen kan gegegeven worden aan de hand van 
de CD-speler. De innovatie-fase is de fase waarin het idee bedacht wordt dat muziek 
digitaal opgeslagen kan worden in een apparaat voor de consumentenmarkt. In de 
conceptuele fase worden ideeën bedacht voor het aflezen van de digitale informatie (met 
een laser) en de opslag van de digitale data (met een disk of tape). De configuratie-fase 
houdt in dat de methoden voor het laden van de disks, de methode voor het laten 
draaien van de disk en de methode voor het bewegen van de laser bekend worden. Het 
aantal en arrangement van de componenten wordt bepaald. Tijdens de parametrische 
fase wordt de disk-grootte, de disk-hoeksnelheid, de grootte van de motor en het laser
scan-mechanisme bepaald. De waarden voor alle belangrijke ontwerpparameters worden 
vastgelegd. In de detail-fase wordt elk ontwerp van een onderdeel vervolmaakt, zodat er 
voldoende gegevens beschikbaar zijn voor het fabriceren van de onderdelen. Detail
ontwerpen verzorgt de laatste en complete beschrijving van elke component. 

Typerend voor de ontwerptypen innovatief en conceptueel ontwerpen is het fuzzy of 
brainstorm-achtige karakter ervan. Pogingen om dit proces te formaliseren met metho
disch ontwerpen blijven alsnog beperkt tot beschouwingen op papier, die in de praktijk 
zelden of nooit worden toegepast. [3] 
Naar de ontwikkeling van expert-systemen, die gebruik maken van Artificial Intelligence, 
wordt in dit verband onderzoek gedaan. Al ebt de hype over Artificial Intelligence de 
laatste jaren allengs weg. 
Het algoritmisch ontwerpen poogt de laatste drie ontwerptypen te automatiseren: het 
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configuratie-ontwerpen, het parametrisch ontwerpen en het detail ontwerpen. De idee bij 
algoritmisch ontwerpen is dat vanuit bekende varianten, bekende oplossingen tot een 
keuze gekomen wordt en deze keuze verder gedetailleerd wordt. 
In Delft is bij de faculteit Vliegtuigbouw een programma ontwikkeld voor het 
construeren van een vliegtuig. Afhankelijk van een aantal ingegeven parameters (b.v. 
volume, aantal passagiers, etc.) wordt vanuit een standaard ontwerp de specifieke 
uitvoering berekend (met motorvermogen, vorm vleugels etc.). 
Bij de firma DAF is een variantenprogramma ontwikkeld voor het construeren van 
transmissies; de resultaten waren overigens teleurstellend. 
In Eindhoven doet men bij de sectie universele produktiemiddelen onderzoek met 
Knowledge Based CAD-systemen, waarbij computermodellen gemaakt worden van 
discrete produkten. 
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HOOFDSTUK 2 TOP-DOWN MODULAIR OmwERPEN 

Modulair ontwerpen is erg belangrijk in de bedrijfsmechanisatie. We hebben voor de 
studie naar algoritmisch ontwerpen gebruik gemaakt van deze ontwerpstrategie. Voor 
een beter inzicht in de in dit verslag gebruikte terminologie ten aanzien van modulair 
ontwerpen, volgt een korte beschrijving van een modulair ontwerp-proces. 
Naar modulair ontwerpen, top-down ontwerpen en projectstrategie is in de groep 
specifieke produktiemiddelen reeds veel onderzoek gedaan. We kunnen hier refereren 
naar [4], [5], [6], [7]. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we naar deze 
publicaties. 

Modulair ontwerpen is een werkwijze waarbij een ontwerpproject wordt opgedeeld in 
goed omschreven modulen, die onafhankelijk van elkaar ontworpen, samengesteld en 
getest kunnen worden. Ook deze modulen kunnen weer verdeeld worden. Modulair 
ontwerpen heeft niet alleen gevolgen voor de ontwerpfase, maar ook voor de produktie, 
de montage en het gebruik. 
Bij het opdelen in modulen moet de ontwerper de relaties, ook wel interfaces genoemd, 
tussen de deelprojecten goed vastleggen. Tevens moet hij vanuit de aan hem gestelde 
eisen en wensen, het eisen- en wensenpakket voor de deelprojecten opstellen. In 
afbeelding 4 ziet u de modulaire werkwijze. Wanneer de ontwerper op niveau 1 de eisen 
voor en de interfaces tussen de deelprojecten goed heeft vastgelegd, kan hij de 
deelprojecten naar een lager niveau, niveau 2, doorgeven. 

B: eis 
I: interface 

Niveau 1 

Niveau 2 

Module 2A 

AfbeeldiDg 4: Modulair ontwerpen 

Omgeving 

B 

Module2B Module 2C 

Wanneer de moduleverdeling tot het laagste niveau heeft plaatsgevonden - meestal tot 
een niveau waarbij er modulen ontstaan van ca. 20 onderdelen - begint de bottom-up 
realisatie van het ontwerpproject. De modulen van het laagste niveau worden ontworpen, 

11 



getest en vervolgens samengesteld tot modulen van een hoger niveau. Ook deze modulen 
worden weer getest en samengesteld. Op deze wijze ontstaat het totale ontwerp van de 
gewenste machine, mits de interfaces tussen de modulen goed gelegd zijn en de 
ontwerpers zich goed aan de interface-afspraken hebben gehouden. 
De werkwijze is erop gericht dat de aandacht van de ontwerpers zich tot een steeds lager 
niveau richt. Het aandachtsniveau springt gedurende het ontwerptraject niet steeds van 
het hele ontwerp naar een subdeel naar het hele ontwerp, etc. Zie afbeelding 5. 
Wanneer men tot een lager niveau is overgegaan richt men zich niet meer tot 
beslissingen die op een hoger niveau plaatsgevonden hebben. 

aandachtsnive8U aandachtsniveau 

Afbeelding S: Aandochtniveau "gewoon" ontwerpproces vs. modulair ontwerpproces 

Met de beschreven werkwijze kunnen produktiemiddelen snel, goedkoop en met 
zekerheid over het functioneren ontwikkeld worden. De complexe, vaak multi
disciplinaire projecten in de bedrijfsmechanisatie kunnen in deelprojecten parallel 
worden uitgevoerd, waarbij moeilijke projecten op een goede manier kunnen worden 
uitbesteed aan specialisten. Bovendien kunnen kritische modulen snel ontworpen 
worden, zodat reeds in een vroeg stadium uitsluitsel gegeven kan worden over de 
werking. 
Het is echter noodzakelijk dat bij het opdelen in modulen in een vroeg stadium inzicht 
en kennis aanwezig is over de mogelijke uitvoeringsvormen van het ontwerp, omdàt bij 
afwezigheid ervan een onzinnige moduleverdeling ontstaat. 

Het Unigraphics II-CAD-systeem biedt een hulpmiddel bij deze werkwijze. Met behulp 
van solid tekentechnieken kunnen black boxes(ruimten) met hun interfaces gedefiniëerd 
worden, waarbinnen de ontwerpers van de modulen aan de slag kunnen gaan. In een 
schriftelijke bijlage wordt het eisenpakket en de te vervullen funkties ten aanzien van de 
black box vastgelegd. 
Met behulp van Assemblies en Components kan de modulaire structuur van het ontwerp 
worden opgeslagen in het geheugen en kunnen deelprojecten op een juiste manier 
worden doorgegeven aan de juiste mensen. Voor een uitgebreide beschrijving is het nog 
te verschijnen afstudeerverslag van Bonekamp [6] aan te raden. 
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HOOFDSTUK 3 OPBOUW ALGORITME 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe een ontwerpalgoritme is opgebouwd. De diverse delen 
van een algoritme worden toegelicht. Tevens wordt een leidraad gegeven voor het maken 
van de diverse delen. In hoofdstuk vijf wordt deze theoretische beschouwing praktisch 
toegepast op een voorbeeld. 

Een algoritme bevat een aantal stappen die, indien ze correct worden afgelopen, een 
ontwerp opleveren. Het algoritme moet een zekere strategie volgen om tot een resultaat 
te komen. De ontwerpstrategie die het algoritme volgt is de modulaire werkwijze. Hierbij 
kent het algoritme dus een aantal aandachtsniveaus. Zodra voor een niveau de 
deelprojecten, de modulen zijn gedefinieerd en aan een lager niveau zijn 'weggegeven', 
beperkt de aandacht zich slechts tot het desbetreffende niveau en de lagere niveaus. Zie 
ook afbeelding 5 hoofdstuk 2. Na deze top-down-opdeling volgt een bottom-up-realisatie. 

Het strict handhaven van de modulaire ontwerpmethodiek heeft als nadeel dat de 
mogelijkheden van de computer niet optimaal benut worden. Rekentechnisch is het geen 
probleem om terugkoppelingen naar een hoger niveau te maken. Bovendien is het geen 
probleem om modulen informatie over en weer te laten zenden om het ontwerp 
optimaler te maken. Het is in het kader van deze studie echter belangrijker de 
modulaire gedachte in het algoritme te handhaven, omdat daardoor het inzicht in de 
ontwerpmethodiek zelf vergroot wordt. 

In een algoritme zijn aldus een aantal niveaus te onderscheiden: het niveau van de 
onderdelen, het module niveau, het module niveau daarboven, etc. In dit verslag wordt 
het niveau van de onderdelen als niveau I aangeduid, het niveau van de module als 
niveau TI, het niveau van een samenstelling van modulen als niveau 111, etc. 
Per niveau moet een aantal stappen uitgevoerd 
worden om tot een lager niveau te komen. 

Uit het onderzoek blijkt dat het algoritme per 
niveau vergelijkbare opdrachten uitvoert. Er is per 
niveau een drieslag te onderscheiden: bekijk de 
geschiktheid van de alternatieven, weeg de 
overgebleven geschikte alternatieven en specificeer 
het beste alternatief. In afbeelding 6 ziet u de in 
het onderzoek gebruikte drieslag. 

Wanneer het ontwerp uit drie niveaus bestaat 
wordt de figuur in de afbeelding drie keer 
doorlopen. Deze werkwijze kan in theorie 
uitgebreid worden tot n niveaus. Het is echter de 
vraag of het zinvol is om een algoritme te maken 
waarin zeer veel niveaus voorkomen. De 
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hoeveelheid informatie in het algoritme is enorm wanneer er veel niveaus zijn. Er speelt 
dan een groot aantal parameters een rol. De complexiteit kan verminderd worden door 
de range van ingangsparameters voor het algoritme te verkleinen, maar het algoritme 
wordt dan beperkter bruikbaar. We denken dat het beter is om niet te ver te gaan wat 
niveaus betreft. Zie voor een discussie hieromtrent hoofdstuk 6. 

Zoals reeds is aangegeven is de aard van de opdrachten per niveau globaal hetzelfde; er 
is een drieslag te onderscheiden. Elke stap van de drieslag bestaat weer uit een aantal 
sub-stappen. Per niveau blijken de meeste sub-stappen toch kenmerkende verschillen te 
hebben ten aanzien van andere niveaus. 
Daar in dit onderzoek slechts aan de laagste drie niveaus aandacht is besteed, vindt u in 
de volgende paragraaf een uitwerking van de opdrachten die het algoritme moet 
uitvoeren per stap per niveau. 

3.2 Opbouw deelprojecten algoritme 

Wanneer de drieslag (zie afbeelding 6) drie 
keer doorlopen wordt is de opbouw van het 
algoritme als in afbeelding 7. 
Een korte beschrijving van de sub-stappen 
per stap in de afbeelding volgt nu; een 
uitgebreidere beschrijving vindt u verderop 
in de paragraaf. 
Bij IJle wordt bekeken welke typen van 
moduleverdelingen voldoen gezien de 
ingangsparameters en welke niet. Hiervoor 
moeten de typen worden bekeken op 
funktionaliteit (range van 
ingangsparameters waarvoor de funktie 
vervult kan worden), eisen, vorm, etc. Bij 
llTh worden de bij IIIe overgebleven typen 
gewogen. Hieruit volgt het beste type. Bij 
lIla worden voor de ideale combinatie de 

m c 

B 

A 

n c 

B 

A 

I c 

B 

A 

ingangsparameters bepaald voor een lager 
niveau en worden de ruimten weggegeven~ Afbeelding 7: Opbouw algoritmisch ontwerp-

In Ik komen deze ingangsparameters programma 

binnen en moet er bekeken worden welke 
uitvoeringen van de module geschikt zijn en welke niet. 
Bij llh wordt in geval van twee of meer geschikte uitvoeringen een weging uitgevoerd. In 
1Iil wordt het resultaat van IIb gespecificeerd. De onderdelen van de gekozen uitvoering 
worden aangestuurd. 
k bepaalt welke uitvoeringen van het onderdeel geschikt zijn, Th bepaalt hiervan de 
beste en Ia dimensioneert het onderdeel. 
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3.2.1 Toelichting IIIc 

Het algoritme dient bij Illc te bekijken welke moduleverdelingen geschikt zijn gezien de 
ingangsparameters en dient bij llIb dezen af te wegen. Om hier een uitspraak over te 
kunnen doen moet vaak naar de modulen, naar een lager niveau, gekeken worden. In [7] 
geven de auteurs een aantal criteria waarmee de beste modulenverdeling gevonden kan 
worden in geval van een niet gecomputeriseerd ontwerpproces: logische verdeling, 
doorlooptijd, moeilijkheidsgraad interfaces, verschilfactor en bekende modulen. Het 
gebruik van deze criteria bij het waarderen van moduleverdelingen speelt bij het gebruik 
van een computer geen rol van betekenis. In dit onderzoek wordt slechts gekeken hoe 
goed een bestaande moduleverdeling aan de ingangsparameters kan voldoen. 

Bij mc wordt aldus gekeken welke moduleverdelingen aan de ingangsparameters kunnen 
voldoen. Als ingangsparameters worden bijvoorbeeld waarden ingegeven voor de maten 
van het te hanteren produkt, de te vervullen functie, eisen en wensen ten aanzien van 
levensduur, kosten, constructieruimte etc. Elk moduleverdeling wordt vervolgens 
gecontroleerd op: 

de funktionaliteit (kan met de moduleverdeling het cilindrische produkt van 30 
mm diameter en lengte 40 mm worden geklemd), 
de ruimte (wordt er met de moduleverdeling een ontwerp gecreëerd dat binnen 
de constructieruimte past), 
de eigenschappen van een moduleverdeling. Als bijvoorbeeld als eis is gesteld dat 
de kosten voor het ontwerp niet meer mogen bedragen dan 11. 3000,- vallen een 
aantal typen moduleverdelingen af waarvan de eigenschap is dat ze duurder zijn 
dan fl. 3000,-. 

Om op deze aspecten te kunnen controleren moet bij mc specifieke kennis staan over 
de verschillende moduleverdelingen aangaande deze aspecten. Er staan een aantal 
IF .. TIIEN-statements die laten zien of het type moduleverdeling voldoet of niet. Dus: IF 
ingangsparameter x loopt van 10 tot 30 mm mEN voldoet type. Meestal moet er 
afgedaald worden in de modulen en gekeken worden of er aan de functie voldaan kan 
worden, waarna gekeken wordt of de modulen kunnen samenwerken. 
Omdat een groot aantal parameters een rol speelt die vaak afhankelijk van elkaar zijn, 
zijn dit soort IF .. mEN-statements vaak niet zo makkelijk te geven en moeten per 
moduleverdeling de modulen geheel of gedeeltelijk doorgerekend worden. In dit laatste 
geval staat op niveau llIc kennis hoe dit moet gebeuren. 
Overigens is de informatie bij mc erg specifiek, erg toepassingsafhankelijk. Voor de 
eisen waarop gecontroleerd moet worden, is geen algemene richtlijn te geven. 

In het algoritme is een vereenvoudiging doorgevoerd. In afbeelding 8 ziet u dat er op 
niveau m twee alternatieven zijn voor een moduleverdeling. Binnen de modulen zijn er 
ook weer een aantal alternatieven. In dit onderzoek wordt aangenomen is dat de 
alternatieven binnen één module zoveel op elkaar lijken dat we ze als één uitvoering 
(ook wel groep genoemd) beschouwen. Met op elkaar lijken wordt bedoeld dat de 
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eigenschappen (zoals vorm, kosten, levensduur, functionaliteit, etcetera) vergelijkbaar 
zijn. Als de eigenschappen niet geheel overeenkomen wordt voor de desbetreffende 
eigenschap van de groep de grootste waarde aangenomen. In plaats dat het algoritme op 
niveau m, net als bij een morphologisch schema, gaat kijken naar de combinaties van de 
alternatieven van de modulen (voor type A: 1.1 met 2.1, 1.1 met 2.2, 1.2 met 2.1, 1.2 met 
2.2), gaat het algoritme kijken naar de combinatie van 1.1 en 1.2 enerzijds met de 
combinatie van 2.1 en 2.2 anderzijds om zo een uitspraak te kunnen doen over de 
geschiktheid van het type. 

Modulaire verdeling type A Modulaire verdeling type B 

~~ 
------- I -------Altematief 1.1 Alternatief 2.1 Alternatief 1.1 Altematief 2.1 Alternatief 3.1 

Al.tematief 1.2 Altematief2.2 Altematief 1.2 Alternatief 2.2 Alternatief 3.2 
Alternatief 3.3 
Alternatief 3.4 

Modules 1 en.2 Modules 1, 2 en 3 

Levensduur: 80,000 uren Levensduur: 90.000 uteft 
Kosten: 6000 auIdeas Koeten: 10.000 JUldens 
Oaderhoud: 0.5 uur pet jaar Onderhoud: 1 uur per jaar 
P\mctie: uitwcm.d.ig pijpen ronde pijpen Punctie: uit- -. inw-.dia &riJpen WIl ronde pijpen WIl 
WIl 10-30 mm met lenste van 30-60 mm 20-.50 mm met een len.p van 40-80 mm 

Afbeelding 8: Inhoud algoritme grijper. 

Door het werken met maximale (minimale) waarden treedt er een 'lek' op. Wanneer 
bijvoorbeeld geëist wordt dat de maximale kosten 3000 guldens dienen te zijn en de 
alternatieven kosten respectievelijk 2000 en 3500 zal het alternatief niet goed worden 
bevonden omdat de eigenschap kosten van de groep de waarde 3500 guldens heeft. 
Wat funktionaliteit betreft wordt er niet gewerkt met de grootste waarde. De ranges van 
de alternatieven worden opgeteld. Zie hiervoor ook afbeelding 12. 
In verder onderzoek moet goed gekeken worden hoe alternatieven voor een module op 
een betere manier vergeleken kunnen worden met de alternatieven van een andere 
module zonder dit expliciet voor te hoeven schrijven. 

3.2.2 Toelichting IIIb 

Nadat, aan de hand van eisen, bekeken is welke alternatieven voor de 
moduleverdelingen geschikt zijn, moet een keuze worden gemaakt aan de hand van 
wensen. Het verschil tussen eisen en wensen is dat aan eisen voldaan ~ worden en 
aan wensen zo veel mogelijk. Aangezien er meestal géén dominante oplossing is (één 
alternatief is in ieder opzicht beter dan de andere) moet een gestructureerde keuze-
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methode in een algoritme worden gezet. De gebruiker heeft geen gedetailleerde 
informatie over de alternatieven welke in het algoritme zitten en zal zich moeten 
beperken tot het ingeven van zijn wensen voor bepaalde criteria. (Deze criteria zijn door 
de maker van het algoritme relevant geacht en hierin verwerkt.) Vervolgens wordt het 
alternatief, dat het beste aan het totaal van de criteria voldoet, gekozen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het relatieve belang van de criteria. Dit zal nu duidelijk gemaakt 
worden. 

De gevolgde methode in het keuze-algoritme wordt hier toegelicht. (zie ook bijlage 3) Er 
zijn een aantal criteria in het algoritme opgenomen op basis waarvan een keuze gemaakt 
gaat worden. De gebruiker moet een zogenaamde "Copeland"-tabel invullen, welke een 
rangorde in de criteria oplevert (zie afbeelding 9). 

Criteria 1 2 3 4 S 1 
~ 

I~ 

1 
1 

Hierin worden de criteria paargewijs 
vergeleken, waarbij een 1 een hogere 
prioriteit, een 0 een gelijke prioriteit en een -
1 een lagere prioriteit is. Het resultaat is een 
rangorde van de criteria. -

N ~ 
('t) ~ 
~ i"" 
"" 

Afbeeldtug 9: Copeland-tabel 

~ 

In deze rangorde moet nog afstand gegeven 
worden: aan ieder criterium wordt een weeg
factor gegeven op een bepaalde schaal. De 
gebruiker kan met een numerieke waarde 
aangeven hoe belangrijk hij de criteria onder
ling vindt. 

Vervolgens moet een numerieke waarde worden 
verkregen voor de mate waarin de verschillende 
alternatieven aan de gestelde wensen voldoen. 
Deze numerieke waarde wordt de effectiviteit 
genoemd en dient voor ieder criterium een 
waarde op te leveren op dezelfde schaal. Per 
kwantitatief criterium wordt een wens ingegeven 
en wordt via een effectiviteitsfunktie per alter
natief de effectiviteit bepaald. Zie afbeelding 10. 
De effectiviteitsfunktie wordt bepaald aan de 
hand van prestaties van een alternatief met 
betrekking tot een criterium. 
Voor de kwalitatieve criteria staan in het 
algoritme vaste waarden voor de effectiviteit. 

Effectiviteit 
voor één alternatief 

(voorbeeld: leveusduur) 

... 
o-t-----'-------'-- Weus - C * Prestatie 

O<C<l 
Prestatie 

AfbeeIdlug 10: Effectiviteitsfunktie 

Met behulp van de weegfactoren en de effectiviteiten wordt een waarderingstabel 
ingevuld, waaruit een voorlopige keuze volgt (zie afbeelding 11). 
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Afbeelding 11: WlUlI'àerin&Jtabel 

Het alternatief met het hoogste pun
tentotaal is de voorlopige keuze. 

Tenslotte krijgt de gebruiker nog de 
mogelijkheid om aan te geven of hij 
accoord gaat met de voorlopige keuze. 
Daartoe moet hij analyseren welke externe 
oorzaken het ontwerp kunnen frustreren en 
of ook in dat oogpunt het gekozen 
alternatief de beste is. In de 
projectstrategie (bijlage 2) wordt dit de 
risicoanalyse genoemd. 

Bij de geschetste methode dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst. 
Allereerst een kanttekening ten aanzien van de effectiviteitsfunkties~ Deze funkties 
worden bepaald aan de hand van de prestaties van een alternatief ten aanzien van een 
criterium. Het alternatief is hier een moduleverdeling, waarbij nog niet duidelijk is welke 
constructieve alternatieven in de modulen genomen worden. Met prestaties worden hier 
dus gJobale afschattingen bedoeld, die de vorm kunnen hebben van een vaste waarde of 
een funktie van bijvoorbeeld het werkpunt. De vorm van de effectiviteitsfunktie wordt 
door de maker van het algoritme bepaald en is dus een subjectieve schakel in het 
geheel. 
Een faalkansanalyse is in dit keuze-algoritme niet op zijn plaats. Met een faalkansanalyse 
(zie bijlage 2: projectstrategie ) wordt bij conventioneel ontwerpen bekeken hoe een 
ontwerp door interne oorzaken kan falen. Het ontwerp wordt daarna aangepast aan de 
resultaten van de analyse. Er wordt in dit onderzoek echter uitgegaan van bestaande 
constructies, die door de maker van het algoritme reeds zijn geanalyseerd en aangepast 
zodat de faalkans een acceptabel niveau heeft bereikt. 
Gebruikte literatuur in deze paragraaf is: [2],[8],[9],[10],[11]. 

3.2.3 Toelichting lila 

Nu een moduleverdeling is gevonden die het best aansluit bij de eisen en wensen van de 
gebruiker, moet dit type moduleverdeling gespecificeerd worden. Hiermee wordt bedoeld 
dat de daadwerkelijke opdeling in modulen moet plaatsvinden. Dit betekent dat de juiste 
modulen uit de bibliotheek aangeroepen dienen te worden en van de juiste parameters 
dienen te worden. 
De juiste parameters worden gevonden door vanuit de ingangsparameters van de 
gebruiker berekeningen uit te voeren. 
Tevens wordt bepaald hoeveel ruimte elke module ter beschikking krijgt en wat de 
interfaces zijn tussen de modules. Bij mc wordt ook naar de ruimte gekeken, maar daar 
is alleen van belang of het type moduleverdeling in de totale constructieruimte past; bij 
ma moet deze ruimte precies bepaald worden. Voorbeeld: 
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IIIc: Hmax. constructie = 250 mm en x = 20 tot 40 mm 
..... type A past in de ruimte 

lIla: ..... x = 20 tot 30 mm -+ Hoogte module1 = 150 mm 
..... x = 30 tot 40 mm -+ Hoogte module1 = 200 mm 

Verder wordt bij ma vanuit het eisen en wensenpakket dat door de gebruiker is 
ingegeven voor het hele draagblok, de eisen en wensen opgesteld voor de modulen. Een 
eenvoudig voorbeeld: 

Eis: maximale kosten draagblok = X -+ 

maximale kosten module 1 = C 1 * X 
maximale kosten module 2 = C2 * X, 
met C1+C2=1. 

Meestal is de verdeling van eisen en wensen gecompliceerder en zijn de relaties 
afhankelijk van bepaalde parameters. Bepaalde eisen worden niet verdeeld. Wanneer als 
eis is gesteld dat de levensduur minimaal 7500 uur dient te zijn, dan is de geëiste 
levensduur voor alle modulen 7500 uur. 

Ten slotte is van belang dat er montage-tekeningen worden gegenereerd voor het niveau 
m. De tekeningen worden nu gegenereerd en niet tijdens de OOttom-up-realisatie van 
het ontwerp. In [12] vermeldt de schrijver dat assemblage tekeningloos kan worden 
uitgevoerd door het gebruik van nieuwe, op de assemblage gerichte, grafische 
representaties. Deze grafische representaties zijn opgebouwd uit 3D exploded views, 
waarin de - voor assemblage belangrijke - interface-afspraken door middel van soUd 
shading zichtbaar zijn gemaakt. 

3.2.4 Toelichting He 

Nadat op niveau m voor een moduleverdeling is gekozen, worden de juiste modulen op 
niveau n aangestuurd. Iedere module bevat een aantal alternatieven, welke binnen een 
bepaalde range een funktie kunnen vervullen. 

Tijdens het selecteren van een module-structuur (IlIc) is gebleken dat de 
moduleverdeling en dus ook de module aan de gestelde eisen (kosten, levensduur enz.) 
kan voldoen en tevens binnen de toegestane ruimte blijft. Voor controle op 
funktionaliteit (werkgebied) werden de modulen in zijn geheel bekeken; werkgebieden 
van de alternatieven werden opgeteld. Er hoeft bij IIc dus alleen per alternatief worden 
gekeken of het gevraagde werkpunt geleverd kan worden. Zie afbeelding 12. De 
gearceerde gebieden zijn de werkgebieden van de alternatieven van de module 

Voor alternatieven met een continue werkgebied is een grafiek als in afbeelding 12 op te 
stellen. Projectie van het werkpunt in deze grafiek levert een of meer geschikte 
alternatieven op. Als er sprake is van een discontinue, of een meer dan twee-dimen-
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Kracht sionaal werkgebied dan moet naar één of meerdere 
kritieke onderdelen binnen dat alternatief worden 
vooruitgekoppeld, wil de geschiktheid ervan bepaald 
worden. Kritiek wil in dit geval zeggen, dat het 
onderdeel een bepalende invloed heeft op het 
werkgebied. 

Resultaat van deze selectie is een aantal alternatieven 
Afbeelding 12: Werkgebied van module wat aan de gevraagde specificaties kan voldoen. Deze 

alternatieven moeten nu ter weging worden 
aangeboden. Indien er slechts één geschikt alternatief is gevonden, hoeft er uiteraard 
geen weging te volgen. In bijlage 3 is een overzicht van niveau IIc te vinden. 

3.2.5 ToelicbtiDg IIb 

Uit niveau lIc volgen een aantal geschikte alternatieven. Hieruit moet met behulp van 
weegfactoren en wensen voor criteria een gefundeerde keuze worden gemaakt. De 
gevolgde methode is in grote lijn hetzelfde als bij niveau IIIb en zal hier slechts kort 
worden toegelicht. In bijlage 3 is een overzicht van niveau IIb te vinden. 
Aangezien de module een deelopdracht is van de modulaire structuur op niveau m, 
moet de keuze gebaseerd zijn op dezelfde criteria en weegfactoren. Tevens dienen de 
wensen voor de modulen afgeleid te zijn van de wensen op het hogere niveau (m). 
Met behulp van de wensen worden, via effectiviteitsfunkties (afbeelding 10), 
effectiviteiten per alternatief bepaald voor de kwantitatieve criteria. Voor de kwalitatieve 
criteria staan wederom vaste waarden in het algoritme. Een waarderingstabel (afbeelding 
11) wordt ingevuld om de voorlopige keuze vast te stellen. 
Ook hier krijgt de gebruiker weer de mogelijkheid om een risico-ana1yse uit te voeren en 
aan de hand van enkele schetsen zijn definitieve keuze aan te geven. 

Een kanttekening dient geplaatst te worden ten aanzien van de gevolgde methode. De 
effectiviteitsfunkties zijn namelijk gebaseerd op prestaties van de alternatieve 
constructies in de module, die variabel zijn in eigenschappen. De functies zijn dus 
gebaseerd op minder globale afschattingen of funkties dan op niveau lIl. 

Resultaat van voorgaande is een definitieve keuze, die verder uitgewerkt zal worden. 

3.2.6 Toelichting IIa 

Nu een alternatief is gekozen voor de module, moet dit gespecificeerd worden. Met 
behulp van een model dat de regels voor het construeren voor zo'n alternatief bevat (het 
zogenaamde technisch model genoemd), worden de algoritmen voor de onderdelen 
aangestuurd. In een technisch model wordt de geometrische informatie van een module 
vastgelegd. Bijlage 4a en 4b toont elk een voorbeeld van een technisch model. 
De functie van een technisch model is het aaneenschakelen van algoritmen voor 

20 



onderdelen waarbij de uitgang van het ene onderdeel als ingang van een volgend 
onderdeel dient. Het resultaat van het ontwerpproces, zoals dit zich afspeelt in de 
gedachten van de constructeur, wordt vastgelegd. De ingang van een onderdeelalgoritme 
bestaat uit waarden waarmee dat onderdeel berekend kan worden. De uitkomst van zo'n 
algoritme bestaat uit waarden die de geometrische informatie en functionele 
eigenschappen van dat onderdeel helemaal vastleggen. Er wordt hier duidelijk gesteld 
dat er voor één alternatief niet een enkel technisch model is. Er zijn namelijk 
verschillende manieren om een alternatief voor een module te construeren. Deze techni
sche modellen verschillen ten opzichte van elkaar in het feit dat de onderdelen in een 
andere volgorde bepaald worden en/ of andere aannames worden gedaan. De functie die 
vervuld wordt blijft gelijk. 
Men moet ervoor zorgen dat in een technisch model de onderdelen zoveel mogelijk 
sequentieel worden doorlopen. Het bevordert de overzichtelijkheid wanneer er geen 
terugkoppelingen worden gemaakt. Wanneer er allerlei terugkoppelingen komen tussen 
de onderdelen wordt het aantal verbindingslijnen tussen de onderdelen alleen maar gro
ter. De kans op fouten neemt hiermee toe. Omdat in de bedrijfsmechanisatie geen 
optimaal ontwerp afgeleverd hoeft te worden is het maken van optimalisatie-loops tussen 
onderdelen dus niet nodig. Treden er toch problemen op, er is bepaalde informatie 
nodig van een onderdeel dat nog bepaald moet worden, kunnen deze worden opgelost 
door het doen van aannames over dat onderdeel. In bijlage 4 ziet u tevens aangegeven 
welke elementen in een technisch model voorkomen en volgens welke stappen een tech
nisch model kan worden bepaald. 

3.2.7 Toelichting I 

In het technisch model staat welke onderdelen gebruikt gaan worden. Op onderdeel
niveau moet deze onderdelen verder worden uitgewerkt. 
We streven ernaar om een algoritme voor een onderdeel zo algemeen mogelijk op te 
stellen. We proberen dus in één algoritme zoveel mogelijk uitvoeringen te vatten zodat 
het algoritme ook in andere situaties toepasbaar is. Het algoritme wordt dus 
onafhankelijk van de toepassing geschreven. Verder moet een algoritme voor een 
onderdeel uitbreidbaar zijn. Wil iemand anders dan de maker van het algoritme het 
algoritme uitbreiden met andere uitvoeringen, materialen, eigenschappen e.d. dan mag 
dit geen problemen opleveren. 

We onderscheiden drie mogelijkheden om niveau I in te richten (zie afbeelding 13). 
De eerste mogelijkheid behelst een heel algemeen algoritme, waarbij het algoritme een 
selectie doet uit de alternatieven, vervolgens een keuze maakt binnen de geselecteerde 
alternatieven en tenslotte het gekozen alternatief verder gaat uitwerken. De drieslag, 
zoals die op niveau 11 en m is geïmplementeerd, komt hier in terug. 
Het grote probleem bij het maken van een algoritme volgens mogelijkheid 1 is te 
bepalen hoe algemeen een algoritme voor een onderdeel kan worden. In een heel 
algemeen algoritme staan alle alternatieven van dit onderdeel. Het algoritme gaat een 
selectie maken tussen deze alternatieven op grond van eisen die zijn ingegeven op een 
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hoger niveau. Bij een veerschotel bijvoorbeeld kunnen deze alternatieven betrekking 
hebben op de hoofdfunctie, het in- of uitwendig klemmen van een veer. Een veerschotel 
kan echter nog een aantal nevenfuncties vervullen, zoals het verbinden van onderdelen. 
Door het combineren van de hoofdfunctie met de nevenfuncties ontstaan ontzettend veel 
alternatieven, die qua uitvoering veel van elkaar kunnen verschillen. Het is erg moeilijk 
om hieruit een selectie te maken. De ingangsparameters moeten, tijdens het maken van 
het programma, heel goed gespecificeerd worden om, tijdens het aflopen van het 
programma, een selectie te kunnen maken uit de vele alternatieven. 
Bovendien is om het technisch model te kunnen opstellen informatie nodig over de 
onderdelen. Wanneer op niveau na nog niet ongeveer bekend is welk alternatief voor 
dat onderdeel gebruikt gaat worden, wordt het opstellen van het technisch model 
complex. 

mogelijkheid 1 mogelijkheid 2 mogelijkheid 3 
selecteren van selecteren uitvoering 
alternatieven door maker programma 

EJ [J uitvoering .2 

al ternatief 1 

alternatief .2 

keuze van alternatief 

keuze van alternatief 
alternatief .2 

alternatief .2 

specifiek algoritme: 
per onderdeel wordt 
een specifiek 
algoritme geschreven specificatie van specificatie van 

gekozen alternatief gekozen alternatief 

AlbeeJding 13: Mogelijke inrichtingen niveau I 

Bij de tweede mogelijkheid zijn enkele van de beslissingen op niveau Ic reeds genomen 
door de maker van het programma (zie afbeelding 13). Tijdens het maken van het 
technisch model kiest de ontwerper voor ~en uitvoering. Bij het aflopen van het 
programma wordt dus altijd voor deze uitvoering gekozen. Binnen deze uitvoering zijn er 
nog enkele alternatieven mogelijk. De keuze voor een bepaald alternatief vindt plaats op 
grond van gestelde eisen. De verschillende alternatieven worden in een bepaalde 
volgorde afgelopen en het eerste alternatief dat voldoet wordt genomen. De volgorde 
waarin de alternatieven worden afgelopen is dus van groot belang voor het uiteindelijke 
resultaat. In de volgorde van aflopen van de verschillende alternatieven zijn door de 
maker van het algoritme de keuzecriteria verwerkt zoals die op niveau n en m worden 
gebruikt: er is een bepaalde rangorde van aflopen van de alternatieven gemaakt. 
De drieslag zoals die is geïmplementeerd op de bovenliggende niveau's kan hier niet 
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worden gebruikt. De selectie tussen alternatieven vindt plaats op grond van eisen. Het 
keuzegedeelte is aanwezig op niveau Ic. De specificatie-fase is wel aanwezig. 
Dat mogelijkheid twee reëel is wordt aangetoond aan de hand van een voorbeeld van 
een lager. De maker van het programma kiest tijdens het opstellen van het technisch 
model voor de uitvoering wentellager i.p.v. de uitvoering glijlager. Tijdens het doorlopen 
van het programma wordt vervolgens gekozen voor het alternatief kogellager en niet 
voor het alternatief tonlager. Deze laatste keuze vindt plaats op grond van 
functionaliteit. De database wordt afgelopen en het alternatief dat voldoet aan alle eisen 
wordt gekozen. In het voorbeeld van het lager wordt dat alternatief genomen dat voldoet 
aan de eis van de levensduur onder een bepaalde belasting. In dit geval wordt eerst 
gezocht in de tabel van de kegelIagers, omdat deze goedkoper zijn dan tonlagers. Eén 
van de hier gebruikte criteria is kosten. 

Een derde mogelijkheid die ook is weergegeven in afbeelding 13 betreft het per 
onderdeel maken van een specifiek algoritme. Een specifiek algoritme heeft alleen voor 
die onderdelen nut die in een ander ontwerp in deze configuratie nooit meer worden 
gebruikt. Voor bijvoorbeeld een vierkante plaat met op een bepaalde plaats een tapgat, 
is het niet nuttig om een algemeen algoritme te schrijven. Een aantal keren een zeer 
specifiek programma schrijven kost minder tijd dan het schrijven van een algemeen 
algoritme. Voor deze zeer specifieke algoritmen worden de delen Ic en Th niet 
geïmplementeerd. 

De inrichting van niveau I vindt nu op de volgende manier plaats. Er wordt voor de 
meeste onderdelen gekozen voor mogelijkheid twee, alleen voor wat de zeer specifieke 
onderdelen betreft wordt gekozen voor mogelijkheid drie. 

Bij de uitwerking van het onderdeel kunnen we een maak- en een koopdeel 
onderscheiden. 

maakdeel 

Een maakdeel is een onderdeel dat niet standaard te koop is en dus met omvormende 
en/ of verspanende bewerkingen gemaakt moet worden. Het algoritme maakdeel 
transformeert de ingangsparameters naar de uitgangsparameters (zie afbeelding 14). 
Binnen het maakdeel kunnen we een tweetal delen onderscheiden. 
Het gedeelte dat het onderdeel berekent en het gedeelte dat het onderdeel tekent. 
In het berekeningsgedeelte worden de afmetingen en eigenschappen van het onderdeel 
helemaal vastgelegd. 
Het tekengedeelte van het algoritme stuurt een geparametriseerd CAD model aan. De 
afmetingen die volgen uit het berekeningsgedeelte van het algoritme worden hier 
ingevoerd waarna het onderdeel wordt geschaald en getekend. 

In het hierboven beschreven model wordt het onderdeel alleen getekend. De berekende 
gegevens zouden echter ook kunnen worden gebruikt om automatisch NC-files te 
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genereren. De berekende waarden 
worden dan doorgestuurd naar features. 
Deze features worden geschaald en 
vervolgens samengevoegd zodat het 
productmodel ontstaat. Dit model wordt 
doorgestuurd naar een CAM-module die 
vervolgens de NC-regels genereerd. Deze 
NC-regels kunnen doorgestuurd worden 
naar een freesbank waarmee de hele 
cyclus van het opstellen van eisen voor 
een product naar een gereed product is 
doorlopen. 

koopdeel 

Een koopdeel is een onderdeel dat 
standaard bij een leverancier verkrijgbaar 
is. Het algoritme koopdeel is te verdelen 
in twee stukken (zie afbeelding 15). Een 
gedeelte dat in een database van de 
betreffende fabrikant zoekt naar het juiste 
type en een gedeelte dat een tekening 
maakt van het onderdeel. Het betreft hier 
een vereenvoudigd model, omdat de 
precieze afmetingen bij de fabrikant 
bekend zijn. 

Bij het koopdeel kan het voorkomen dat 
er op een hoger niveau bepaalde 
informatie nodig is over het betreffende 
onderdeel. Het algoritme moet zo zijn 
ingericht dat het alle informatie aanbiedt, 
waarna de bovenliggende niveau's de 
gewenste informatie eruit kunnen filteren. 

maakdeel ingangsparameters 

il 
functionele eiaen 
geometriache eiaen 
Ql9evingapar_tera 
materiaal 

I 
rekengedeelte 

I 
tekengedeelte CAM-aecleelte 
&IIlI.8turel1 voorbez:eiden par. 
par_txi8ch Ik>del voor CAII-lIOdule 

Jl uitgangsparameters 
afIMt1ngen 
teUaing/paz:. VOOr CAI)'lIIIdule 
eigeuchçpen 

Afbeelding 14: Maaklieel 

koopdeel ingangspazameters .. functionele eisen 
geometrische eisen 
omgevingsparameters 

:iL llaterlaal 

gedeelte dat de database 
afzoekt 

tekengedeelte 
_turen van eenvoudig 
par_triach Ik>del 

uitgangsparameters 
eigenachappen 

" 
afllle tingen 
typen_r 

Afbeelding 15: Koopdeel 
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3.3 stappenmodel 

In deze paragraaf wordt u verteld wat de zaken zijn waar u op moet letten bij het maken 
van een algoritme voor een bepaalde funktie, zoals in voorafgaande paragrafen is 
geschets. Daarbij wordt uitgegaan van bekende constructies die de funktie kunnen 
vervullen. 

Met een top-down-analyse en bottom-up realisatie wordt het algoritme in elkaar gezet. 
Dat wil zeggen dat het ontwerppad voor het construeren van een ontwerp voor de te 
vervullen functie aan de hand van de bekende constructie, met al zijn varianten, top
down geanalyseerd wordt, waarna het algoritme bottom-up gerealiseerd wordt. Dat wil 
zeggen dat het ontwerppad in algoritmen gezet wordt, waarna deze algoritmen in de 
computer gezet worden met behulp van een bepaalde computertaal. 

Vaak is niet bekend welk functiegebied de bekende constructie precies kan beslaan. 
Bovendien is moeilijk te zeggen hoe bij een bepaalde combinatie van ingangsparameters 
de constructie er precies uit komt te zien en welke eigenschappen deze heeft. Bij de 
top-down analyse van het ontwerppad moet er steeds kennis aanwezig zijn over lagere 
niveaus, over het functioneren van de modulen. Deze kennis is dan nog niet geheel 
voorhanden, zodat naar een lager niveau toegesprongen moet worden om te zien wat 
deze kennis precies is. 

De acties die moeten worden verricht om tot een algoritme te komen zijn voor elk 
ontwerp ongeveer dezelfden. In afbeelding 16 ziet u daarom een stappenmodel, dat een 
maker van een algoritme een leidraad geeft bij het opbouwen van een algoritme. Deze 
afbeelding wordt in bijlage 10 nogmaals getoond. Het dient aanbeveling deze afbeelding 
bij de hand te hebben tijdens het doorlezen van deze paragraaf. 
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NMiAlJII· 

AfbeeldiDg 16: Stappenmodel 

1 - slei eisenpakket op voor 

eIgorHme: ~Imte 
~pen 

2 -Itel modulairellrUclUren op _ 
3 - geef aan hoe de NIrnten+herfac:e 

eruit zien all f1.I1cIIe van de ~ 
4 - definieer de range van ~ 
S - stel eisen module op all fUldie eisen type 
6 - zoek aIIemaIIeven per module 
7-steI per aItIImaIIaf een tachni8ch model op 

8 • cleftnleer eisen voor onderdeel all f1.I1cIIe van eisen 
module 

9 . zoek aItemaI'Jeven per onderdeel 

10 - bepaal aigenIchappen onderdeel 

11 - maak algoritme onderdelen (I) 
12 - bepaal eigenschappen module 
13- voeg algoritme ondeIen tarnen tot module (lIa) 
14 -stel weegaJgorItme op voor module (lIb) 
IS - stel geschlktheldsalgorttm op voor module (11c) 

16 - yoeg algoritmen modulen samen tot ~ (lila) 
17 - bepäal ~8PP8Il type aan de hMd van 

ek:Jensch8ppen rriódulei'l 
18 - stèI weegaJgoritme op voor typen (1IIb) 
19 - stel geschiktheldsalgorttme op voor typen(lIlc) 
20 • stel ingavealgorlune op 
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De eerste stap is het maken van een goede oriëntatie. De eisen, wensen en 
randvoorwaarden ten aanzien van het ontwerp dat het algoritme als uitkomst levert, 
moeten precies gedefinieerd worden. Tevens moet de functionaliteit (funktiegebied) van 
het algoritme worden aangegeven. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven voor bet grijper
algoritme dat het algoritme grijpers moet afleveren voor cilindrische produkten van 10 
tot 25 mm diameter en 20 tot 40 mm lengte. 
De eisen, wensen, randvoorwaarden en overige parameters die een rol spelen moeten 
dus precies gedefinieerd worden. Er dient een range aangegeven te worden, waarbinnen 
deze parameters varieren. Zo kan geëist worden dat de parameter levensduur één be
paalde waarde moet hebben, maar ook bestaat de mogelijkheid dat het algoritme 
grijpers moet kunnen ontwerpen met diverse levensduren. 
Ook moet de constructieruimte bepaald worden waarbinnen· bet ontwerp gemaakt moet 
worden. Dit kan een ruimte van constante afmetingen zijn, maar dit boeft niet. In dit 
laatste geval moeten relaties aangegeven worden tussen de ruimten en de overige 
parameters. Bij bet maken van STAP 1 moet al in ogenscbouw worden genomen wat de 
mogelijke invullingen van het ontwerp zijn, daar geen verkeerde eisen gesteld mogen 
worden. 

De tweede stap is het zoeken naar moduleverdelingen waarmee aan bovenstaande eisen 
wordt voldaan en h~t complete gebied van funktionaliteit is gedekt. Eventueel kan er 
een nieuwe moduleverdeling gemaakt worden, door een nieuw ontwerp te maken. Met 
behulp van (bijvoorbeeld) het opzetten van een functiestructuur en vervolgens een 
morphologisch schema voor het zoeken van mogelijke oplossingen voor de deelfuncties, 
kunnen typen modulaire verdelingen gevonden worden. Het behoeft geen uitleg dat er 
gezocht moet worden naar de beste moduleverdelingen. Let wel: voordat met stap drie 
verder gegaan kan worden moet het nieuw ontwerp af zijn; dat wil zeggen dat er inzicht 
moet zijn in de variaties en invullingen van lagere niveaus. 
Aangezien bet algoritmisch ontwerp wordt gebruikt om variaties op een enkel thema te 
kunnen ontwerpen, is het vinden van de typen geen groot probleem. Er is vaak al veel 
ervaring 

Als derde stap moet worden bekeken hoe de constructieruimten voor en interfaces 
tussen de diverse modulen eruit moeten komen te zien. Dit natuurlijk als functie van de 
ingangsparameters van bet gehele ontwerp, omdat hiervoor diverse waarden kunnen 
worden gegeven. Hierbij moet goed in het oog gehouden worden dat de modulen 
ruimtelijk moeten samenwerken. Er moeten funkties worden opgesteld, waaruit de 
relaties blijken tussen maat en vorm van de modulen en de ingangsparameters. Zo 
moeten ook functies worden opgesteld voor de interfaces. 
Deze functies zijn meestal erg moeilijk, daar er vaak meerdere parameters een rol 
spelen. Er kan gebruik gemaakt worden van de werkwijze zoals geschetst in afbeelding 
17. 
Hier zijn enkele waarden bekend voor de benodigde ruimte als functie van een bepaalde 
parameter. De ruimte die weggegeven gaat worden als functie van de parameter is een 
(rechte) lijn door deze punten. Er wordt een soort van regressie-lijn bepaald. 
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De vierde stap is het verrichten van 
berekeningen om de range van ingangs
parameters voor de modulen te bepalen. 
Deze range van parameters is afgeleid 
van de range van ingangsparameters voor 
het gehele ontwerp. 

Bij de vijfde stap worden eisen en wensen 
bepaald voor de modulen aan de hand 
van de eisen en wensen die in STAP 1 
gesteld zijn over het hele ontwerp. Er 
moet naar een lager niveau worden 
gekeken om te zien wat de eigenschappen 

WaipuDt2 

Afbeelding 17: Opstellen van een functie voor ruimte-
maten 

van de modulen zijn om een goede verdeling van de eisen en wensen te kunnen maken. 

Bij de zesde stap begint men met een lager niveau. Indien dit het laagste module-niveau 
(concrete constructies) is worden er alternatieven gezocht. (Zo niet wordt er verder 
gegaan vanaf stap twee en volgt er weer een module-verdeling.) De alternatieven moeten 
aan de eisen zoals in de vorige stappen zijn afgesproken voldoen. De bekende 
constructie levert gewoonlijk een alternatief. Er kunnen verschillende extra alternatieven 
gezocht en gevonden worden, zodat de module het hele, gewenste, functiegebied kan 
bestrijken. 

De zevende stap behelst het maken van de technische modellen. Zo'n technisch model 
legt het ontwerppad vast voor het construeren van een alternatief op het laagstè module
niveau. Hiervoor is inzicht nodig in de onderdelen, zodat af en toe naar een lager niveau 
(I) gekeken moet worden. 

Het maken van de achtste stap houdt het volgende in: stel het eisen en wensenpakket op 
voor de onderdelen. Doe dit aan de hand van eisen en wensen voor de gehele module en 
randvoorwaarden welke uit het technische model volgen. 

In de neiende stap worden alternatieven voor de onderdelen gezocht. Tevens moeten de 
algoritmen voor de onderdelen op papier gezet worden; er dienen flow-charts gemaakt te 
worden. 

Nu deze top-down analyse van het ontwerppad, wordt het algoritme bottum-up 
opgebouwd. In afbeelding 16 is deze overgang aangeduid met de dikke getrokken streep. 

De tiende stap: bepaal nu de precieze eigenschappen van de onderdelen. Met 
eigenschappen worden kosten, levensduur, funtionaliteit, etc. genoemd. Met precies 
wordt bedoeld dat het hier de eigenschappen betreft die gevonden worden door het 
analyseren van de alternatieven. Er wordt dus niet vanuit gegaan dat de eigenschappen 
van een onderdeel precies gelijk zijn aan de gestelde eisen. Zij voldoen hier echter wel 
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aan. 

Stap 11: Maak nu de algoritme voor de onderdelen. Dat wil zeggen dat de flowcharts 
van de onderdelen in programma's worden gezet en dat de benodigde CAD-modellen 
worden gemaakt. 

Stap 12: Bepaal de precieze eigenschappen van de alternatieven van module aan de 
hand van de eigenschappen van de onderdelen van het alternatief. Deze eigenschappen 
hebben geen constante waarden, maar zijn afbankelijk van de ingangsparameters. De 
relaties voor die eigenschappen trachten we te vinden. Zo is de eigenschap kosten niet 
constant, maar kan eenvoudig gevonden worden door de kosten van de onderdelen op te 
tellen. De precieze eigenschappen zijn niet precies gelijk aan de gestelde eisen, maar 
voldoen hier wel aan. 
Vervolgens moeten de eigenschappen van de alternatieven gecombineerd worden tot de 
eigenschappen van de module, waartoe deze behoren. De, precieze, benodigde ruimte 
hoeft niet geanalyseerd te worden, daar er vanuit wordt gegaan dat voor deze eigenschap 
de waarden uit de analyse van het ontwerppad (stap 3) bepalend zijn. Als deze ruimten 
worden gecorrigeerd, wordt er getornd aan de opdracht waarmee de modulen zijn 
ontworpen. Een ruimte-eis is een eis waaraan precies !ll.Q.e.1 worden voldaan. Er is 
namelijk goed nagedacht hoe de modulen moeten samenwerken. 
Het is de bedoeling om door het analyseren van de eigenschappen de beperkingen en de 
mogelijkheden van de module in handen te krijgen. 

Stap 13: Maak het algoritme na: maak een specificatie-algoritme per alternatief van 
iedere module. Dit is in principe het programmeren van de technische modelllen. 

Stap 14: Maak het algoritme IIb: zet de eigenschappen van de alternatieven op niveau n 
in een weegalgoritme. 

Stap 15: Maak vervolgens algoritme nc: bekijk welk alternatief wanneer voldoet aan de 
hand van de precieze eigenschappen. 

Stap 16: Maak vervolgens een algoritme voor de specificatie van de typen modulaire 
structuren (ma). De eisen en wensen dienen verdeeld te worden over de modulen. 
Hiervoor wordt de kennis die opgedaan is. tijdens stap twaalf gebruikt. Omdat nu precies 
bekend is hoe de eigenschappen van de modulen eruit zien kan nu een betere verdeling 
van de eisen en wensen gemaakt worden. De verdeling van de ruimte wordt niet 
aangepast. 

Stap 17: Bepaal de eigenschappen van de typen modulaire structuren (= de modules bij 
elkaar gezet). Doe dit aan de hand van de eigenschappen van de modulen. 

Stap 18: Maak nu een weegalgoritme (llIb) voor de modulaire structuren. Gebruik 
hiervoor de eigenschappen van de modulen welke zijn bepaald in stap 17. 
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Stap 19: Maak een geschiktheidsalgoritme voor de module. (fllc) Bepaal dus voor welke 
range van ingangsparameters het type wel en wanneer niet geschikt is. Doe dit aan de 
hand van de top-down~analyse (voor ruimtebepaling) en de precieze eigenschappen van 
de modulaire structuren. 

De laatste stap, stap 20, is het schrijven van een algoritme voor de ingave van de 
ingangsparameters. Er moet worden gekeken welke ingangsparameters van belang zijn. 
Hiermee zijn alle programma-onderdelen uit afbeelding 7 toegelicht. 
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3.4 Retrieval 

Tijdens het opzetten van een algoritmisch programma kan de maker gebruik maken van 
bestaande algoritmen. Deze algoritmen staan als subroutines in een bibliotheek en 
kunnen gecopieerd worden naar het programma van de maker. Eventueel kunnen de 
algoritmen later gebeuren met een eenvoudig commando worden aangeroepen. Daar de 
verwachting is dat deze bibliotheek heel uitgebreid zal worden dient een goed 
classificatiesysteem te worden opgezet. Het hieronder beschreven classificatiesysteem is 
niet geImplementeerd. 
In de bibliotheek staan onderdelen en modules. De modules kunnen van niveau n zijn, 
maar ook van de hoger liggende niveau's. Belangrijk is dat per onderdeel/module naast 
een naam tevens een korte beschrijving van de functie wordt gegeven. Deze 
functiebeschrijving heeft niet alleen betrekking op de hoofdfunctie, maar ook op de 
nevenfuncties. Door het ingeven van één of meerdere trefwoorden kan in de titel danwel 
in de korte omschrijving worden gezocht. De hierboven beschreven methode wordt veel 
toegepast in CD-ROM systemen, bijvoorbeeld in de TUE-bibliotheek. 
Wil de gebruiker van het classificatiesysteem het gevonden algoritme kunnen gebruiken 
moet hij veel inzicht hebben in het ontwerp. Daarom staan alle gegevens die de 
gebruiker nodig heeft tevens in de bibliotheek. Een voorbeeld van hoe de gegevens van 
een kooponderdeel eruit zien is gegeven in bijlage 5. 
Nadat de gebruiker het juiste onderdeel/module gevonden heeft, kan hij dit gebruiken 
door vanuit het programma het betreffende algoritme aan te roepen via een code. De 
code wordt alsvolgt samengesteld. 

NIVEAU GROEP(OO) DEELGROEP(OO) CODE 
(M.,O) MIl •••• .00 .. . .. 00 ..... 
Module op draagblok voor pos. & fix. uitvoering 1,2 Mn0101 
niveau n cylindrisch producten Mn0102 

Module op klemunit uitvoering 1 MIIOIOl 
niveau n 

op /neerbeweging uitvoering 1 MII0201 

Onderdeel veerschotels uitvoering 1,2,3 00101 
00102 

Tabel 1: dassificatiesysteem 

Door het gebruik van een code wordt het voor de gebruiker eenvoudiger om een 
bepaalde groep algoritmen terug te vinden. Door het ingeven van een code, die hij zich 
bijvoorbeeld van vorige keer weet te herinneren, komt hij direkt bij de gezochte groep 
van algoritmen. Hij hoeft nu niet meer het hele zoektraject te doorlopen. Eventueel kan 
hij de code van een gevonden algoritme gebruiken om verder te zoeken. 
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Het hier gebruikte classificatie-systeem behoeft enkele opmerkingen: 

We beseffen dat het genoemde systeem niet waterdicht is. In het ene ontwerp 
wordt een module gebruikt op niveau n, terwijl in het andere ontwerp de module 
wordt gebruikt op niveau n + 2. De definitie van 'module op niveau n' is dus 
. betrekkelijk. De gebruiker vindt de module wel, maar wil hij van dezelfde groep 
modulen op een ander niveau gebruik maken dan vindt hij de groep niet meer 
terug via de code. 

De definitie van een onderdeel is eveneens moeilijk te geven. Zo kan een 
luchtcylinder als een onderdeel worden beschouwd, maar ook de as in deze 
cylinder. 

Het hier toegepaste classificatie-systeem kent een aantal tekortkomingen. Er dient 
door een eventuele opvolger nog aandacht aan worden besteed. 
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HOOFDSTUK 4 CAD-systeem 

4.1 Unigraphics 11: versie 9.1 

Een eis in de opdrachtsomschrijving is dat de implementatie moet plaatsvinden op het, 
binnen de vakgroep aanwezige, Unigraphicsn CAD-systeem. De hardware/software 
(versie 9.1) opbouw wordt voor zover relevant beschreven. Nadere toelichting op 
gebruikte termen is te vinden in de woordenlijst. 

Aanwezige hardware bestaat uit vier Hewlett-Packard-werkstations, waarvan er één 
tevens als server dient, en een AO-plotter. Relevante delen van de schermindeling van de 
Unigraphics-software zijn: de dialog-box, het listing device en een grafisch scherm. 

De beschikbare software is opgebouwd uit modulen met ieder een eigen funktie. Via de 
module Design/Drafting kunnen entiteiten worden gegenereerd en ge-edit in de wire
frame representatie. Modelling verzorgt dezelfde funkties voor de solid representatie. 
Met behulp van de module UG-concept kunnen geparametriseerde solid-modellen 
worden gemaakt. Dit kan vanuit een sketch, welke geëxtrudeerd wordt of door middel 
van primitives en features. Door het editten van één of meerdere parameters verandert 
het gehele model. User Function biedt de mogelijkheid om, evenals Grip, UG-funkties 
automatisch of interactief te laten verlopen. Grip is een grafische programmeertaal 
(soort hogere taal, welke alleen geschikt is voor grafische toepassingen), specifiek voor 
dit CAD-systeem. User Function daarintegen is gebaseerd op een standaard hogere 
programmeertaal (b.v. Fortran of C) waarin zeer gemakkelijk uitvoerige rekentechnische 
handelingen kunnen worden verricht. Met behulp van Valisys kan vanuit een 3D-model 
eventueel een meetprogramma worden gegenereerd, dat naar een meetmachine moet 
worden gestuurd. Tevens is een Manufacturing-module aanwezig, waarmee interactief 
NC-regels kunnen worden gegenereerd. 

In het kader van de modulaire gedachte, waarbij problemen opgesplitst worden en 
deelproblemen apart worden uitgewerkt, is binnen het systeem de optie Assemblies 
aanwezig. Hiermee kunnen relaties worden gelegd tussen verschillende parts. Als 
bijvoorbeeld een onderdeel wordt veranderd en het komt ook in een samenstelling voor, 
kan dit onderdeel hierin automatisch updated worden. Ook kunnen parts, geheel of 
gedeeltelijk, in een samenstelling binnengehaald worden. In het binnen te halen part 
wordt een reference-set aangemaakt, welke in de andere tekening met behulp van part 
merge of components wordt binnengehaald. 

4.2 Het gebruik van Unigraphics bij algoritmisch ontwerpen 

Om de in hoofdstuk 3 geschetste theorie te implementeren zijn er diverse mogelijkheden. 
De door ons voorgestelde oplossing zal hier worden toegelicht. Zoals reeds gezegd wordt 
in dit onderzoek alleen het onderdeel-niveau, het module-niveau en het niveau van de 
samenstelling van modulen bekeken. 
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Er moet een programma worden geschreven, om het geheel automatisch te laten 
verlopen. Er is besloten om dit in de User Function omgeving te doen, en niet in Grip. 
Hiervoor zijn diverse redenen. Allereerst omdat met standaard hogere programmeertalen 
efficiënter en gestructureerder geprogrammeerd kan worden. Bovendien kan een expert
programmeur beter assisteren. De grafische programma's kunnen daarbij geïntegreerd 
worden in de rekentechnische programma's; juist daarvoor is UserFunctions ontwikkeld. 
De mogelijkheden van het CAD-systeem worden hierdoor aanzienlijk groter [13]. 
Vervolgens bleek, bij navraag, dat bij verdere ontwikkeling van het CAD-systeem de . 
nadruk komt te liggen op User Function in plaats van Grip. Dit laatste is in verband met 
verdere ontwikkeling van het programma natuurlijk een sterk argument. Er zijn twee 
talen aanwezig; Fortran en C. Aangezien in versie 8.0, waarmee wij gestart zijn, C niet 
goed functioneerde [14], wordt gebruik gemaakt van Fortran. 

Het programma (zie afbeeldingen 18 en 19) bestaat uit vier delen. Dit is omdat User 
Function enkele functies nog niet ondersteunt. Bij telefonische navraag bleek echter dat 
in versie 10 de ontbrekende funkties worden aangevuld en het programma dus één 
geheel kan worden. 

Deel één van het programma begint met het door de gebruiker ingeven van gegevens 
zoals eisen, wensen, productgegevens en omgevingsparameters. Dit gebeurt via menu's, 
welke in de dialog- box verschijnen. Toelichting daarbij kan worden gevonden in het 
listing-device. Om te kijken welke alternatieven geschikt zijn (subroutine me) worden 
gegevens uit diverse algoritmen van lagere niveaus en/of uit data-files gehaald. Na een 
weging (subroutine mb) tussen de geschikte alternatieven, wordt een part opgehaald met 
daarin globale schetsen van de alternatieven. De gebruiker kan nu zijn definitieve keuze 
aangeven. Vervolgens worden de ingangsparameters voor een lager niveau berekend 
(subroutine ITIa). Er verschijnt een black box representatie op het scherm van de 
beschikbare ruimtes en interfaces voor de modules. 
Vervolgens worden voor de gekozen modulen geschikte alternatieven gezocht 
(subroutines De). Hiervoor kan het voorkomen dat er naar de algoritmen van de 
onderdelen vooruitgekoppeld wordt of in datafiles wordt gezocht. De geschikte 
alternatieven worden onderling afgewogen (subroutines Db), waarna schetsen hiervan op 
het scherm verschijnen en de gebruiker zijn definitieve keuze kenbaar kan maken. 
De ingangsparameters voor het onderdeelniveau worden nu berekend (subroutine TIa). 
De onderdeelalgoritmen (subroutines I) bepalen/berekenen de maak- en koopdelen en 
sturen parameters voor UG-concept modellen hiervan naar bijbehorende tekst-files. Als 
alle onderdelen bepaald zijn, wordt er een tekst-file aangemaakt met de gegeven input 
en bepaalde output. 

Deel twee is een macro, aangezien de benodigde funktie binnen User Funktion niet 
aanwezig is. De onderdelen krijgen hier de juiste afmetingen. Hiervoor is per onderdeel 
met behulp van UG-concept een geparametriseerd model gemaakt. De parameters 
hiervan kunnen met "import" uit een tekst-file gelezen worden. (afbeelding 19) Aldus 
worden de UG-concept modellen opgeroepen, vervolgens aangepast aan de waarden uit 
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een tekstfile en opgeslagen onder een naam met daarin het projectnummer. Er dient 
opgemerkt te worden dat de onderdelen met User Function ook entiteit voor entiteit 
opgebouwd kunnen worden. Dit kost echter veel meer programmeer inspanning (en tijd) 
en er wordt minder efficiënt gebruik gemaakt van de capaciteiten van het CAD-systeem. 

In deel drie wordt per onderdeel een reference-set aangemaakt, zodat deze met behulp 
van components (part merge is nog niet ondersteund) in een samenstelling binnen 
gehaald kunnen worden. 

Deel vier verzorgt het opbouwen van de samenstelling. De positie van ieder onderdeel 
wordt hier aan de hand van afmetingen van andere onderdelen bepaald. 

Het samenstellen van de modulen kan gebeuren op de manier, zoals die in de laatste 
twee delen beschreven is. 

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat in bijlage 6 te vinden is welke acties ondernomen 
moeten worden indien een User Function-programma geschreven, gecompileerd, gelinkt 
en gerund moet worden. 
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Afbeelding 18: Toelichting gebndk CAD-systeem. 
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Afbeelding 19: Vervolg toelichting geblUik CAD-systeem. 

4.3 Enkele kanttekeningen. 
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-Wij hebben gekozen om van de constructies samenstellingen te genereren. In principe 
wordt er vanuit gegaan dat deze constructies foutloos zijn. Een samenstelling is eigenlijk 
niet nodig. Een 'black box' presentatie van de ingenomen ruimte en interfaces is in feite 
genoeg informatie voor de gebruiker en ook later voor de assemblage. De 
samenstellingen worden nu echter nog gegenereerd ter controle van het algoritme. 

-Op dit moment is het resultaat een lijst met bestelnummers van koopdelen en 3D
modellen van onderdelen en modulen. Deze 3D-modellen kunnen als basis dienen om 
met de hand uitgewerkte tekeningen (compleet met doorsnedes, stuklijsten enzovoorts) 
te genereren. Het programma kan zodanig worden aangepast, dat dit automatisch 
gebeurt. 
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-Tevens kan er extra informatie worden geleverd. De output kan zodanig aangepast 
worden dat ook assemblage-informatie aanwezig is. Met Valisys zouden programma's 
voor een meetmachine kunnen worden gemaakt, die de onderdelen nameten (indien 
nodig). Automatisch Ne-regels genereren is moeilijker. De onderdelen zijn namelijk in 
UG-concept opgebouwd uit geometrische features (of met behulp van een sketch). 
Hieraan hangt echter nog geen technologische informatie, zoals bijvoorbeeld wel het 
geval is bij de feature-based-modeller van Corts [15] Daar wordt een geometrie 
opgebouwd uit bestaande, standaard features, waaraan technologische informatie 
vasthangt. 
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HOOFDSTUK 5 VOORBEELD 

5.1 In)eiding 

De door ons voorgestelde methode voor algoritmisch ontwerpen wordt getoetst, conform 
de opdrachtsomschrijving , aan een praktijkvoorbeeld. Als onderwerp (carrier) werd 
gezocht naar een bestaande, eenvoudige B.M.-constructie, welke modulair opgebouwd 
moet zijn en waar de behoefte bestaat aan varianten. Om later het CAM-aspect erbij te 
betrekken moet de carrier enkele onderdelen bevatten, welke verspanend gefabriceerd 
moeten worden. 

Gekozen is voor een draagblok uit het Flexible-Assemblage-en-Las-Cel-projekt [16]. Dit 
draagblok fixeert en positioneert een pijp en een flens, zodat een lasrobot deze kan 
verbinden. De, van vrachtwagenfabrikant DAF afkomstige, pijp/flens produkten bestaan 
in diverse uitvoeringen. Opgemerkt dient te worden dat dit, oorsponkelijk integrale, 
ontwerp door ons modulair is herontworpen. In afbeelding 20 wordt een principeschets 
getoond en in bijlage 7 is een exploded view van de uitgewerkte constructie te zien. 

Afbeelding 20: Principeschets constntctie 

Er kunnen drie modulen worden 
onderscheiden: 
1) De klemunit, welke de pijp 

positioneert en fixeert. 
2) De transleerunit, welke de klemunit 

omlaag beweegt en zo de pijp in de 
flens brengt. 

3) Het draagblok, wat het geheel 
ondersteunt. 

Opgemerkt kan worden dat het weliswaar 
een 3-dimensionaal constructie is, maar 
funktioneel een 2-dimensionale constructie 
sterk benaderd. Dit om aan te geven dat 
het hier een redelijk eenvoudig ontwerp be
treft. 

5.2 AJgoritmisch ontwerp van een F ALC-draagblok 

De in de vorige paragraaf geschetste constructie van een draagblok dient als basis voor 
het maken van een algoritme. Een leidraad hiervoor vormt het stappenmodel dat in 
paragraaf 3.3 ter sprake is gekomen. . 
De bestaande constructie is ontworpen voor een zekere set van parameters. We hebben 
ons echter tot doel gesteld om voor een ~ van parameters een algoritme te maken. 
Daarom is de genoemde constructie ook slechts een basis voor het maken van het 
algoritme. 
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In het navolgende vindt u de stappen die we doorlopen hebben. Bij iedere stap is juist 
zoveel toegelicht dat het duidelijk wordt waar het in die stap om draait: het opsommen 
van ieder detail levert geen extra informatie op. Voor nadere details wordt verwezen 
naar bijlage 3, waarin voor iedere stap van ieder niveau een afbeelding is gemaakt of 
naar bijlage 8, waarin een uitdraai van het programma wordt gegeven. Om de genoemde 
termen in het juiste verband te plaatsen, wordt eerst in afbeelding 21 de structuur van 
het algoritmisch ontwerp, dat gemaakt gaat worden, getoond. 

NiveauW 

0I0ep p ";111' •• a-
_ cIIiacIdIcIIe ,., .. n.. 

Type A TypeB 

40lI(l" I 1 .... 1 -Grolt .... ,··1JItiIIe 2 

40lI(l.- ......... -GroIt~1 

Niveaun 

Niveau I 

I-=j=-I I 
Afbeelding 21: StlUctuur database algoritmisch ontwerp van een draagblok voor een pijp/flens-verbinding 

STAP 1: OrU5ntatie 

De eerste stap is de oriëntatie. Deze geschiedt naar voorbeeld van de projectstrategie [2] 
zoals die door Prof. Van Bragt wordt gedoceerd. Er dient voor gezorgd te worden dat de 
randvoorwaarden, eisen en wensen voor het algoritme goed beschreven worden. Zo is 
een nauwkeurige opdrachtsomschrijving gevonden: maak een algoritme voor het ontwerp 
van een voor de FALe-cel bedoeld draagblok, dat een door een robot toegevoerde pijp 
en een flens kan positioneren en fixeren, zodanig dat deze pijp en flens door een 
lasrobot gelast kunnen worden. 
Het ontwerp van de carrier is bedoeld voor het positioneren en fixeren van een pijp en 
flens, waarbij de pijp één bepaalde diameter en de flens ook één bepaalde diameter kan 
aannemen. Slechts de lengte van de pijp kan variëren. Het algoritme dat gemaakt gaat 
worden, moet echter ook pijpen kunnen klemmen van verschillende diameters, als ook 
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flenzen van verschillende diameters en diktes. 
Er zijn een aantal eisen, wensen en randvoorwaarden aan te geven, waaraan de te 
ontwerpen draagblokken moeten voldoen: 
-Minimale levensduur = 7500 uur. 
-Maximale kosten = 6000 guldens. 
-Onderhoud = 0.5 uur per jaar. 
-Maximale massa van het draagblok inclusief produkten is 100 kg, vanwege de dynamica 
van het VTS-transportsysteem. 
-Constructieruimte is 660*660*600 mmo Niet variabel! 
-Interfaces zijn de aanslagplaatjes, het koperen plaatje voor het afleiden van de 
lasstroom, de multistekker en de interface-bouten van het draagblok met het universele 
draagblok. 
-Toevoer van de pijp en de flens geschiedt aan de bovenkant van de constructieruimte. 
-Het draagblok dient luchtbediend te zijn. 
-Er dienen pijpen geklemd te worden van 40 tot 60 mm binnendiameter met een 
maximale buitendiameter van 70 mm en een lengte van 150 tot 250 mmo De flens 
varieert van 10 tot 20 mm hoogte en 200 tot 300 mm diameter. 
-De robot kan uitwendig en inwendig klemmend de pijp en de flens positioneren. 

STAP 2: Moduleverdeling 

Bij deze stap zijn moduleverdelingen gezocht waarmee aan de bovenstaande eisen wordt 
voldaan en waarmee het complete gebied van funktionaliteit gedekt is. Aan de hand van 
de carrier, die door ons modulair is herontworpen, vonden we de volgende 
moduleverdeling (zie afbeelding 19 en bijlage 7): 1) een module die de pijp positioneert 
en fIXeert, 2) een module die de module 1 naar beneden brengt, waardoor de pijp en de 
flens goed ten opzichte van elkaar gepositioneerd en gefixeerd worden, 3) het specifieke 
draagblok, dat het geheel ondersteunt. De eerste module wordt ook wel klemunit 
genoemd en de tweede transleerunit. De derde module wordt in het vervolg niet 
meegenomen. 
Omdat de carrier niet aan alle eisen kon voldoen - bepaalde pijpen konden niet geklemd 
worden - hebben we een tweede alternatief gezocht. Als tweede moduleverdeling kwam 
naar voren: een module voor het fixeren van de pijp en een module voor het fIXeren van 
de flens met behulp van een tang. Deze laatste moduleverdeling is niet verder 
uitgewerkt. 

STAP 3: Ruimten en interfaces defini@ren 

Vervolgens zijn de ruimten en de interfaces bepaald voor de diverse modulen. Hierbij 
moet men al een idee hebben over hoe de modulen uitgevoerd gaan worden. Zo kent de 
module klemunit twee uitvoeringen: een spandoornconstructie en een bajonetconstructie. 

Er zijn twee alternatieven voor het weggeven van een constructie-ruimte: 
1) -de ruimte die een module toebedeeld krijgt is altijd dezelfde. 
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2) -de ruimte die een module toebedeeld krijgt is niet altijd dezelfde, maar is afhankelijk 
van ingangsparameters van het gehele ontwerp. Dit is de meest reële optie, omdat 
hiermee een optimaler ontwerp verkregen wordt. 

Om te kunnen bepalen welke ruimte (in 
maat en vorm) en interfaces de modulen 
krijgen is eerst goed naar het hele ontwerp 
gekeken. De constructie-ruimten voor de 
modulen moeten zo worden bepaald dat 
deze goed kunnen samenwerken. In 
afbeelding 22 ziet u het ontwerp, verdeeld 
in twee ruimten. 
Er moet gekeken worden hoe de modulen 
veranderen in maat en vorm in relatie tot 
de ingangsparameters. Geconcludeerd is 
dat de vorm van de constructie-ruimten 
niet verandert; voor de klemunit blijft deze 
vierkant en voor de transleerunit 
cilindrisch. 

Vervolgens worden de interfaces 

i -
Hbeh 

~_ .. _~ 
~<--------~----------~ 

Afbeelding 22: Schematische voorstelling van de 
carrier en zijn ruimte-maten 

vastgelegd. Omdat de vorm van de modulen vast staat, maar de grootte nog niet, moet 
aangegeven worden hoe de interfaces komen te liggen. 
Er worden funkties voor de interfaces .--------...",:::.~-------,I 

opgesteld, . afhankelijk van bepaalde 
ruimtematen. In afbeelding 22 kunt U zien 
hoe de interfaces gedefinieerd zijn. Deze 
interfaces mogen geen problemen 
opleveren voor de modulen. Hiervoor moet 
naar een lager niveau gekeken worden. Zo 
mag interface II geen probleem opleveren 
voor de balg in de transleerunit; de bouten 
mogen niet op de plaats liggen van de 
bouten van de balg. Tevens mogen de 
verbindings-bouten niet interfereren met de Q 

bouten van het balgalternatief in de 
transleerunit. Hiervoor is afbeelding 23 
opgesteld: wanneer als interfaces M6· 
bouten worden gebruikt treedt geen 
interferentie op. Afbeelding 23: Probleem met de interfaces 
Beschouwen we de module klemunit nader 
(we bekijken op een lager niveau de 
verschillende alternatieven) dan blijken grafieken opgesteld te kunnen worden voor de 
ruimtematen in relatie met de ingangsparameters. De ingangsparameters zijn de binnen-
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diameter van de pijp en de kIemkracht (wordt verder niet toegelicht). De kIemkracht 
dient slechts ter controle, zodat er een grafiek opgesteld kan worden van de constructie
ruimte voor de module kIemunit (zie afbeelding 24) als funktie van de binnenpijpdi
ameter. Op eenzelfde wijze geschiedt ook de toekenning van de ruimte voor de 
behuizing. 
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Afbeelding 24: Ruimte-maten die weggegeven worden voor de module klemunit als functie van de ingangsparameter 
binnendiameter pijp 

STAP 4: Bepalen range ingangsparameters modulen 

Er is bekeken welke ingangsparameters er zijn voor de afzonderlijke modulen en in 
welke range de waarden variëren. Dit is gedaan aan de hand van een berekening. Voor 
de module kIemunit bijvoorbeeld blijkt dat er ingangsparameters zijn, waarvan een 
aantal rechtstreeks afgeleid kunnen worden van de produkt-parameters en. een aantal 
van de berekening. De berekening zegt dat de axiale spankracht varieert van circa 1.000-
10.000 N en de spanwijdte van 40 tot 60 mmo Voor de transleerunit is ook de range van 
waarden opgegeven, maar deze module is niet uitgewerkt. 

STAP 5: Eisen en wensen verdelen 

De volgende stap in het stappenmodel is het verdelen van de eisen en wensen voor het 
gehele ontwerp in eisen en wensen voor de diverse modulen. Er vindt de volgende 
opdeling plaats: 

kosten: -module 1: 3000,-, 
-module 2: 3000,-. 

massa: -module 1: 50 kg, inclusief produkt, 
-module 2: 50 kg. 

levensduur: -module 1: 7500 uren minimaa4 
-module 2: 7500 uren minimaal. 

onderhoud: -module 1: 0.5 uren per jaar, 
-module 2: 0.5 uren per jaar. 
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De eisen worden in dit geval dus fifty-fifty verdeeld. 

STAP 6: Alternatieven zoeken voor modulen 

De alternatieven die in het algoritme komen zijn gezocht. Voor de module klemunit zijn 
er twee alternatieven: een constructie met een spandoorn en een constructie met een 
bajonet. De ontwerppaden van deze constructies worden later in algoritmen gezet. 

STAP 7: Maken van technisch modellen 

Per alternatief moet een technisch model worden opgesteld. Dit opstellen wordt 
toegelicht aan de hand van het model voor de spandoornconstructie. In bijlage 4 is 
uitgebreider beschreven hoe een technisch model gemaakt moet worden. 

Diverse zaken moeten in beschouwing worden genomen: 
-Wat zijn de interfaces van de constructie met andere constructies. 
Bijvoorbeeld de plaats en oriëntatie van een bepaalde boutverbinding. 
-Wat zijn de interfaces, relaties tussen de onderdelen onderling. 
Deze relaties worden duidelijk in bijlage 4a, waar het technische model van de 
spandoornconstructie wordt getoond. De relaties tussen de onderdelen zijn bepalend 
voor de volgorde waarin de onderdelen in het technische model worden geplaatst. 
-Wat zijn de in- en uitgangen van de algoritmen voor de onderdelen. 
Bij de spandoorn zijn de ingangsparameters: inwendige diameter pijp, slag, radiaalkracht. 
De uitgangsparameters zijn: afmetingen van de spandoorn. 
Het is het vermelden waard dat het enige moeite kost om een goede volgorde te maken. 

Bij het uitgewerkte technisch model zijn een aantal opmerkingen te maken. Omdat bij 
het maken van het technische model veel informatie nodig is over de onderdelen (er 
onstaat anders een onzinnig technisch model) hebben we veel gekeken naar de 
onderdelen. Allereerst naar de spandoorn. In het algoritme van de spandoorn is slechts 
het programma van één fabrikant opgenomen met twee verschil1ende uitvoeringen. Het 
bereik van dat algoritme voor een spandoorn loopt van 30 tot 33 mm, 33 tot 36 mm enz. 
Omdat rekening gehouden moet worden met de nauwkeurigheid van de plaatsingsrobot 
kan niet voor iedere pijpdiameter een geschikte spandoom worden gevonden. Het 
probleem is op te lossen door meerdere leveringsprogramma's in de database te zetten. 
Vervolgens de luchtcilinder . Deze heeft twee werkpunten (kracht, slag), waarvan het 
tweede werkpunt onbekend is. Het eerste werkpunt volgt uit globale berekeningen. Voor 
het tweede wordt een aanname gedaan. Uit ervaringen met dit ontwerp wordt de kracht 
bij het tweede werkpunt geschat op 1,5 keer die bij het eerste. 

STAP 8: Eisen en wensen voor onderdelen 

Vanuit het technisch model zijn de specificaties voor de onderdelen opgesteld. Per 
onderdeel is gekeken wat de exacte range is waarbinnen het onderdeel haar functie moet 
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vervullen. Per onderdeel is naast de functionele informatie, informatie gegeven over de 
eigenschappen van het onderdeel en de ruimte die het onderdeel in beslag neemt 
gegeven. 

STAP 9: Alternatieven zoeken voor onderdelen + uitwerken onderdelen 

Voor ieder onderdeel is er naar alternatieven gezocht zodat het onderdeel voor 
verschillende toepassingen geschikt is. Vervolgens is een flow-schema (opbouw 
algoritme) gemaakt voor elk onderdeel. In zo'n flowschema staan de stappen die moeten 
worden verricht om tot de uitgangsparameters voor een onderdeel te komen. 
Er blijkt dat in de beschouwde module veel onderdelen zitten die erg specifiek zijn. Bij 
deze onderdelen zijn weinig alternatieven te vinden die in vorm en functionaliteit weinig 
verschillen. Voor deze onderdelen bestaat het algoritme uit niet veel meer dan het 
aansturen van een geparametriseerd model; er is slechts één alternatief aanwezig. 

Een aantal onderdelen die ook in andere situaties bruikbaar zijn, zijn bijvoorbeeld de 
spandoorn, de veer en de luchtcilinder. Hiervoor komen in het algoritme meerdere 
alternatieven waaruit het algoritme een keuze moet maken. In het geval van de 
spandoorn hebben we naast de lange uitvoering ook een korte uitvoering in het 
algoritme verwerkt. ,Het algoritme zoekt eerst naar een geschikte spandoorn bij de korte 
uitvoering en gaat bij negatief resultaat pas bij de lange uitvoering zoeken. Alle 
fabrikantengegevens over de spandoorn zijn in een database gezet. Deze database 
bestaat uit een apart file zodat gemakkelijk gegevens toegevoegd of gewijzigd kunnen 
worden. 
Het veeralgoritme is zo ingericht dat de maker van het algoritme de keuze moet maken 
tussen een druk-, trek- of torsieveer. Het algoritme gaat eerst zoeken naar een koopveer 
van 1EVEMA Wanneer er geen koopveer is, geeft het algoritme de waarden voor een 
maakveer, die aan de gestelde eisen voldoet. Het flow-schema van het algoritme van de 
veer is te vinden in bijlage 9. 

STAP 10: De precieze eigenschappen van de onderdelen bepalen 

Vervolgens is bekeken wat de eigenschappen van de onderdelen zijn. Dit is nodig om te 
zien of aan de eisen en wensen ten aanzien van de onderdelen is voldaan. Bovendien 
kunnen hiermee de eigenschappen van het alternatief bepaald worden (STAP 12). 

De eigenschappen van de spandoorn zijn bijvoorbeeld: roestvrijstaal, max. 
werktemperatuur 200 graden CO, onderhoud 10 uur per jaar, levensduur 50 jaar, prijs 
mo, - tot f350,-

De top-down analyse is nu voltooid. Nu volgt de bottum-up realisatie. 

STAP 11: Maak een fortran-programma van de Dowsehema's van de onderdelen 
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De flowschema's zijn in programma's gezet en de CAD-modellen zijn gemaakt. 

STAP 12: bepalen eigenschappen module 

Vervolgens is getracht de eigenschappen van de module te vinden. Met eigenschappen 
worden bijvoorbeeld levensduur, onderhoud, kosten, funktionaliteit, etcetera bedoeld. 
Deze informatie wordt op niveau Hc geplaatst, zodat men weet welke uitvoering van de 
module geschikt is gezien de ingangsparameters. Aan de hand van de eigenschappen kan 
ook het weegalgoritme op niveau twee worden opgesteld (llb). 
Zo zijn de eigenschappen voor de module klemunit: 

Uitvoering l:spandoorn 2:bajonet 3:Gecombineerd 

Eigenschap 

Kosten ca. 2100 ca. 1100 ca. 2100 guldens 

Levensduur 40.000 30.000 40.000 uren 

Onderhoud 0.25 0.25 0.25 uren per jaar 

Tabel 1: eigenschappen module klemunit 

Tevens is bekeken hoe de funktionaliteit van de alternatieven begrensd wordt. Bij het 
alternatief spandoornunit van de module klemunit wordt de functionaliteit begrensd door 
het onderdeel spandoorn. Dit is dus het kritieke onderdeel binnen de module. Dit 
kritieke onderdeel dient getoetst te worden om bij Hc uitspraak te kunnen doen over de 
functionaliteit. Bij de bajonetconstructie is er geen kritiek onderdeel, maar wordt de 
begrenzing gelegd door sterkte en stijfheid van de elementen. 
Een andere eigenschap die geanalyseerd moet worden is de benodigde ruimte. Er is bij 
STAP 3 (afbeelding 22) gedefiniëerd hoe de constructie-ruimte er uit moet komen te 
zien voor de modulen. Daarbij is per module goed geanalyseerd hoe de ruimte verandert 
met de ingangsparameters. Daarna is een ilobaal ruimteplan gemaakt. Nu de definitieve 
vorm van de module echter bekend is kan precies bekeken worden hoe de ruimte 
verandert met de ingangsparameters. Met andere woorden: het grafiekje dat gebruikt is 
bij STAP 3 kan verbeterd worden. Dit doen we echter niet, omdat we dan aan afspraken 
tornen op basis waarvan de modulen zijn gemaakt en het gehele ontwerp dan in principe 
opnieuw moet worden geanalyseerd. 

STAP 13: maak algoritme lIa 

Met behulp van het technisch model en de eigenschappen is IIa in elkaar gezet voor het 
alternatief spandoornunit van de module klemunit. 
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STAP 14: maak het weegalgoritme IIb 

Bffecti.viteitsfuDe 
voor de levensduur van bet spandooma1t.emaf. 

~ f-------..-

0\ 

110 

t--

\0 

W"I ... 
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('ol -et-+----"""'--------'-- Wens -
Afbeelding 25: Effectiviteitsfunctie 

spandoornalternatief. 

Vervolgens wordt met behulp van 
bovenstaande informatie het weegalgoritme 
voor de module (IIb) gemaakt. Weging 
geschiedt op basis een vijftal criteria: 
onderhoudbaarheid, levensduur, kosten, 
montage en maakbaarheid. Hiervan zijn de 
eerste drie kwantitatief en de andere twee 
kwalitatief. 

Voor de kwalitatieve criteria worden vaste 
waarden bepaald door het vergelijken van 
de alternatieven. Alternatief 1 heeft 
bijvoorbeeld voor maakbaarheid een acht. 
Voor de andere criteria worden 
effectiviteitsfunkties opgesteld. Als 
voorbeeld wordt in afbeelding 25 zo'n 
funktie getoond voor de levensduur van het 

De hier genoemde waarde voor de levensduur is (zie vorige stap) 40.000 uur. Deze 
waarde is een globale afschatting, aangezien het hier om een range van constructies gaat. 
Vorm van de funktie (in dit geval voor de levensduur) is voor ieder alternatief hetzelfde. 
In het weegalgoritme van de klemunit zijn voor de bajonetconstructie fictieve waarden 
gezet. Dit is gedaan om toch een weging te kunnen verrichtten. Ook in de module van 
de transleerunit is naast het balgalternatief, waarvan wel de reëele eigenschappen 
bekend zijn, een alternatief gesimuleerd. 

STAP IS: Maak algoritme IIe 

Het algoritme (IIc) kan nu geschreven worden dat bekijkt of door de alternatieven in de 
module aan de ingangsparameters voldaan kan worden qua funktionaliteit. Er wordt 
aldus gecontroleerd voor alternatief 1 (spandoorn) op de aanwezigheid van een 
spandoorn. Voor uitvoering 2 (bajonetunit) wordt aan de hand van de range (Dipijp=20 
tot 200 mm) bekeken of de uitvoering voldoet qua functionaliteit. 

STAP 16: Maak algoritme lIla 

Bij deze stap moet een algoritme (= ma) tot stand komen dat de modulen aanstuurt met 
de juiste parameters. De modulen hebben de volgende parameters nodig: (de genoemde 
variabelen worden hier verder niet toegelicht.) 

module klemunit: produktparameters (Dipijp + toleranties), Flamel, Bklem, Lklem, 
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Hklem, Bdoos, Hdoos, Ldoos, Interface I, Interface n 

module transleerunit: produktparameters (Lopijp=slag), Fveer, Basblo, Int m, Int IV, 
Dbeh, Hbeh, Hbalg 

Om aan de parameters voor de modulen te komen moet een berekening worden 
uitgevoerd, zodat de kIemkracht voor module 1 en de omhoogbeweegkracht voor module 
2 berekend worden. Deze krachten worden berekend vanuit het gegeven dat het 
draagblok onder 45 graden nog steeds de pijp en de flens fixeren. De berekening vindt u 
in [17]. 

Bij stap 3 is berekend hoe de modulen moeten samenwerken: hoe de ruimten van elkaar 
afhankelijk zijn. Deze informatie wordt gebruikt voor ma. 

Vervolgens moeten in het algoritme de eisen en wensen verdeeld worden over de 
modulen. Hiervoor wordt de kennis die opgedaan is tijdens STAP 12 over de 
uitvoeringen gebruikt. Omdat nu precies bekend is hoe de eigenschappen van de module 
eruit zien kan nu een betere verdeling van de eisen gemaakt worden. 
Zo wordt de eis voor de kosten gelijkmatig over de modulen verdeeld. Eisen voor 
onderhoud en levensduur hoeven niet te worden verdeeld, maar worden direct 
doorgespeeld naar de modulen. 

STAP 17: Bepaal eigenschappen modulaire structuur 

De volgende stap is het bepalen van de eigenschappen van de verschillende modulaire 
structuren (typen). Hiervoor worden de eigenschappen van de modulen gecombineerd: 

kosten = 
levensduur = 
onderhoud = 

.. 
2100 + 1500 
min(80.000, 50.000) = 
max(.5, .25) = 

4000 guldens 
50.000 uren 
.25 uren 

Eigenschappen van de tweede modulaire structuur worden gesimuleerd. 

STAP 18: Maak het algoritme lUb 

De eigenschappen van de typen worden gebruikt in het weegalgoritme (llIb). Hier wordt 
het weegalgoritme op dezelfde manier bepaald als in stap 14 waar dit voor niveau llb 
gebeurt. Dezelfde criteria· worden gebruikt omdat het over dezelfde opdracht gaat. Ver
schil is dat hier gekozen moet worden uit modulaire structuren en niet uit constructies. 
Eigenschappen welke gebruikt worden om de waarden in de effectiviteitsfunkties te 
bepalen komen uit stap 17. Vorm van deze funkties zijn dezelfde als in lIb. 

STAP 19: maak het algoritme IIIc 
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Vervolgens dient het geschiktheidsalgoritme (IIIc) gemaakt te worden. Er moet hier 
gecontroleerd worden op de eisen: kosten, levensduur, onderhoud, montage, etc. De 
eisen dienen vergeleken te worden met de eigenschappen van het type moduleverdeling. 
De funktionaliteit dient bekeken te worden. Hiervoor moeten de de uitvoeringen van de 
modulen bekeken worden op funktionaliteit. Zo wordt voor de module klemunit voor 
uitvoering 1 het kritieke onderdeel, de spandoorn, bekeken; als er geen spandoorn is dan 
voldoet de uitvoering niet. Voor uitvoering 2 wordt de range bekeken waarin de 
uitvoering voldoet. Voldoet een van de twee uitvoeringen dan voldoet de module. Zo 
wordt ook de balg bekeken. Voldoen nu beide modulen dan voldoet het type. 
Tevens wordt gecontroleerd of het type in de ruimte past gezien de ingangsparameters. 
Hiervoor worden onder andere de grafiekjes bij ma gebruikt (zie afbeelding 24). Tevens 
wordt gemeld wat de acties zouden moeten zijn om ervoor te zorgen dat het type wel 
voldoet. 

STAP 20: Maken van het ingavealgoritme 

De laatste stap is het schrijven van een algoritme voor de ingave van de ingangspara· 
meters. Er moet worden gekeken welke ingangsparameters van belang zijn. 

S.3 Programma 

Het resultaat van het doorlopen van het geschetste stappenmodel is een in Fortran 
geschreven programma. De gebruiker hiervan moet interactief de produktparameters, 
projectnummer, omgevingsparameters, eisen en wensen ingeven, waarna het programma 
nagenoeg automatisch het gehele ontwerppad van het draagblok doorloopt. Een 
handleiding voor het gebruik van dit programma is te vinden in bijlage 8. 

leder hoofdprogramma/subroutine moet voorzien zijn van een standaard hoofd, waarin 
gegevens staan als doel, maker, datum, beperkingen enz. Bij het programmeren is 
geprobeerd zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen door verklarende tekst te plaatsen, 
lege regels te laten en de aard van de variabelen duidelijk aan te geven. Dit komt ten 
goede aan de begrijpbaarheid ende onderhoudbaarheid van het programma. In bijlage 
12 vindt u een uitdraai van het Fortran-programma. 
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HOOFDSTUK (; OPMERKINGEN ALGORITMISCH ON'IWERPEN. 

(;.1 Toepasbaarheid en haalbaarheid. 

Algoritmisch ontwerpen is toepasbaar in de bedrijfsmechanisatie. Met een algoritme is 
het namelijk mogelijk om srutl een ~ ontwerp te genereren. 
Omdat in de bedrijfsmechanisatie geen optimalisatie van het ontwerp hoeft plaats te 
vinde~ wordt het maken van een algoritme vergemakkelijkt. De constructie kan 
overgedimensioneerd worde~ zolang maar aan de specificaties wordt voldaan. 
Naast de diverse ontwerpalgoritmen is er behoefte aan een retrieval-systeem, zodat apart 
uitgewerkte modulen in andere toepassingen opnieuw gebruikt worden. Zo kunnen de 
(specifieke) machines samengesteld worden uit bekende modulen. Het is dan ook 
noodzakelijk dat de bekende modulen (algoritmen) snel gevonden kunnen worden en ter 
beschikking komen. 

Break-even-point 

Conventioneel ontwerpen 

Algoritmisch ontwerpen 

De werkwijze kan gebruikt worden om 
een algoritme te maken dat de regels 
bevat waarmee een ontwerp van een 
produktiemiddel (voor een beperkte 
produktfamilie) gegenereerd kan worden. 
De werkwijze gaat voordeel opleveren als 
er van een ontwerp meer dan vier 
varianten ontworpen dienen te worden 
(zie afbeelding 26 en [18]). 

Er is voor het maken van een 
algoritmisch programma zowel uitgebreide 

Afbeelding 26: Terugverdientijd conventioneel ontwerpen werktuigbouwkundige, als informatica 
vs. algoritmisch ontwerpen kennis nodig. De man die de constructie 

Aantal ontwerpen 

in algoritmen zet moet zowel 
programmeer-technisch als constructief inzichtelijk een bepaald niveau hebben. Zodra er 
echter met hulp van een informaticus een goede shell (raamwerk) is gegenereerd, 
waarbinnen algoritmisch ontwerp-programma's gegenereerd kunnen worde~ moet een 
werktuigbouwer in staat worden geacht zelf applicaties te maken. 

Een algoritmisch ontwerpsysteem reikt echter niet verder reiken dan drie of vier niveaus 
(machine-niveau). Theoretisch kunnen hierboven nog wel enkele niveau's volge~ maar 
de hoeveelheid te verwerken informatie neemt per extra niveau explosief toe. De 
inspanning die nodig is om deze informatie in algoritmen te zetten staat niet in 
verhouding tot het praktisch nut ervan. 

Er wordt voorgesteld om boven dat machine-niveau een soort retrieval-systeem te 
make~ waarmee een ontwerper de benodigde ontwerpalgoritmen kan zoeken en 
ophalen. In dat retrieval-systeem staan naast de complete ontwerpen ook de uitgewerkte 
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modulen, samengestelde modulen en onderdelen apart genoemd. Het blijkt dat het 
definiëren van een classificatie-systeem hiervoor moeilijk is. Dit komt omdat er vele 
verschillende moduleverdelingen zijn en een (samengestelde) module niet in iedere 
toepassing een plaats op hetzelfde niveau heeft. We plaatsen echter kanttekeningen bij 
het gebruik van bestaande algoritmen in een nieuwe ontwerpsituatie. Er moet namelijk 
veel inzicht zijn in de algoritmen. Men moet weten wat het resultaat is, wat de 
problemen zijn, waarop controles moeten worden uitgevoerd, etcetera. Er moet dus in 
het retrievalsysteem veel informatie aangaande de algoritmen aanwezig zijn. 

Het is duidelijk dat algoritmisch ontwerpen inzicht vergt in veel deelgebieden. Er is 
kennis vereist van ontwerpmethoden, ontwerpprocessen, constructies, het CAD-systeem 
in al zijn facetten en van informatica. 

6.2 Unigraphics. 

Het Unigraphics-CAD-systeem kan bij algoritmisch ontwerpen gebruikt worden. Er is 
een programmeer-module waarbinnen de algoritmen ontwerpen kunnen berekenen. 
Vervolgens kan de geometrie worden getoond en kunnen eventueel NC-regels worden 
gegenereerd. 
Een nadeel van het:gebruikte systeem is dat de twee programmeertalen, die gebruikt 
kunnen worden in d~ programmeermodule procedureel zijn. Dit wil zeggen dat ze in 
principe zijn opgebouwd uit IF ... THEN-statements. Iedere actie dient precies beschreven 
te worden. 
Een beter alternatief is programmeren in een zogenaamde objectgeoriënteerde taal. 
Relevante eigenschappen hiervan zijn overerving en globale validatie. Overerving houdt 
in dat wanneer een object in een groep zit, de computer aan de melding hiervan genoeg 
heeft om de eigenschappen van dat object te kennen als de groep wordt aangeduid. 
Globale validatie houdt in dat de computer kan analyseren of bepaalde objecten (op 
basis van hun eigenschappen) kunnen samenwerken. 

Bovendien is de programmeer-module van Unigraphics er op gericht om grafische 
ondersteuning aan de ontwerper te leveren. Het bevat geen raamwerk om 
computermodellen van constructies te maken. Een systeem dat wel over een dergelijk 
raamwerk beschikt is ICAD. 
Er bestaat een mogelijkheid om vanuit Unigraphics een procedure te starten in ICAD en 
later de geometrie in omgekeerde richting te sturen. Unigraphics is namelijk beter 
uitgerust voor het detailleren van constructies (tekeningen, mono's, etcetera maken). 
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6.3 Strategie. 

Binnen het algoritme wordt gebruik gemaakt van een top-down strategie. Hierbij vindt 
zogenaamde "stepwise refinement" plaats. Op ieder aandachtsniveau worden beslissingèn 
genomen zodanig dat lagere (meer gedetaileerde) niveau's kunnen worden aangestuurd. 
leder aandachtsniveau is principieel hetzelfde: bekijken geschiktheid alternatieven, 
wegen geschikte alternatieven en specificeren gekozen alternatief. Bij het uitwerken 
blijkt echter dat de stappen op ieder niveau toch eigen, specifieke, kenmerken bezitten. 
Dit is een gevolg van het feit dat alternatieven op ieder niveau principieel anders zijn: 
modulaire structuren, modulen of onderdelen. 

In deze top-down-strategie moeten op een bepaald niveau beslissingen worden genomen 
die van invloed zijn op de lagere niveaus. Deze beslissingen moeten wel zodanig 
genomen worden dat er op een lager niveau geen problemen ontstaan. Er moet dus op 
dat niveau kennis aanwezig zijn over de lagere niveaus. Nu bevatten de lagere niveaus 
per module nog enkele alternatieven. In deze studie hebben we ervoor gekozen om 
alternatieven voor een module op lagere niveaus 
als één (of meer) groep(en) te zien. Deze 
alternatieven bezitten weliswaar redelijke Kracht 
overeenkomstigheden, maar er zijn toch 
duidelijke verschillen. De kennis op het hogere 
niveau betreft dus kennis over de groep. De 
eigenschappen van de groep worden 
gedefiniëerd door de eigenschappen van de 
alternatieven te combineren. De waarden voor 
de eigenschappen zijn gebaseerd op maximale 
waarden van de aanwezige alternatieven of, als g 
een eigenschap in een grafiek wordt Afbeelding 17: Toelichting omhullende. 
weergegeven, door een omhullende (Zie ook 
afbeelding 27). 
Door het werken met maxima wordt echter wel een "lek" geïntroduceerd: het is mogelijk 
dat op basis van eigenschappen van een module wordt geconcludeerd dat deze niet kan 
samenwerken met een andere module, terwijl er toch, als je alle combinaties van 
alternatieven apart bekijkt, een oplossing aanwezig is. 

Misschien is het beter om voor een algoritimisch ontwerpsysteem de stricte top-down 
benadering in het algoritme los te laten. De computer kan dan op een bepaald niveau, 
met zijn enorme snelheid, alle combinaties van alternatieven van modulen op een lager 
niveau proberen totdat er één is gevonden die aan de gevraagde specificaties voldoet. Er 
wordt dan geen enkele oplossing overgeslagen. Laatstgenoemde methode wordt ook wel 
aangeduid als "Monte-Carlo" methode. De rekencapaciteit van de computer wordt op 
deze wijze veel en veel beter benut. Nadeel is dat het bekijken van iedere combinatie 
toch specifiek geprogrammeerd moet worden: hier zou een objectgeoriënteerde taal zeer 
wel op zijn plaats zijn. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de globale validatie. 

52 



6.4 Modulaire structuur. 

De constructie en het programma dienen uit modulen te bestaan. Het blijkt dat een 
technisch model voor een module van meer dan twintig onderdelen te complex wordt. 
Ook het programma wint enorm aan overzichtelijkheid als het opgebouwd wordt uit 
subroutines. Daarnaast kan iedere deelopdracht parallel uitgewerkt worden. Zie 
afbeelding 28. 

Afbeelding 28: Modulaire stnlctuur 

6.5 Configuratie ontwerpen. 

Moeilijkheid bij een module-structuur is het opstellen 
van goede en duidelijke interface-afspraken. Zeker bij 
een algoritmisch ontwerp, waar we te maken hebben 
met een range van ingangsgegevens en vele 
alternatieven op diverse niveaus, is dit een complex 
probleem. Ook moeten de constructies over de gehele 
range foutloos zijn, wat een groot inzicht vergt in het 
verloop van het gehele ontwerpproces. 

Voordeel is dat de modulen bij een andere toepassing 
opnieuw gebruikt kunnen worden en dat er aan een 
bestaand systeem ook nieuwe modulen kunnen 
worden toegevoegd 

Een algoritmisch ontwerpsysteem is duidelijk géén conceptgenererend systeem, maar 
meer een configuratie-systeem. Uit een morphologisch schema zijn de beste alternatieven 
voor een module in het programma gezet, waaruit vervolgens automatisch een keuze 
wordt gemaakt. Een meer geschikte term zou dan ook "Algoritmisch herontwerpen" zijn. 

De computer is niet geschikt om concepten te genereren. Er bestaat namelijk géén 
kunstmatige creativiteit. Echter, als creativiteit gedefiniëerd wordt als het combineren 
van dingen die al bekend zijn, dan is de computer creatief te noemen. Onderzoek naar 
de creatieve computer vindt onder andere plaats bij de sectie informatie-techniek aan de 
TU Twente in samenwerking met een universiteit in Rusland [191. Er moet echter een 
enorme hoeveelheid informatie in de computer ingevoerd worden. 
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HOOFSTUK 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

CONCLUSIES 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

ALGORITMISCH ONTWERPEN IS HET IN ALGORITMEN VATTEN VAN 
HET ONTWERPPAD VAN BESTAANDE CONSTRUCTIES; HET IS GEEN 
INTERACTIEF ONTWERPSYSTEEM, MAAR EEN CONFIGURATIE
ONTWERPSYSTEEM. 

ALGORITMISCH ONTWERPEN IS GESCHIKT VOOR TOEPASSING IN DE 
BEDRUFSMECHANISATIE; ER KAN ZEER SNEL TOT EEN GOED 
ONTWERP GEKOMEN WORDEN. 

EEN ALGORITME KAN MET EEN TOP-DOWN-STRATEGIE GOEDE 
ONTWERPEN AFLEVEREN. 

MET EEN STRICTE TOP-DOWN BENADERING WORDEN DE 
MOGEliJKHEDEN VAN DE COMPUTER NIET OPTIMAAL GEBRUIKT. 

IEDER AANDACHTSNIVEAU KENT DEZELFDE DEELSTAPPEN: 
GESCHIKTHEID, WEGEN, SPECIFICEREN. ELK NIVEAU HEEFf 
ECHTER SPECIFIEKE KENMERKEN. 

HET MAKEN VAN ONTWERP ALGORITMEN IS PRAKTISCH NUTTIG 
TOT OP MACHINE-NIVEAU. 

ER IS EEN LEIDRAAD GEGEVEN OM EEN ALGORITME TE MAKEN . 

OM VAN DEZE ONTWERPALGORITMEN OPTIMAAL GEBRUIK TE 
KUNNEN MAKEN IS HET OPZETTEN VAN EEN RETRIEV AL-SYSTEEM 
NOODZAKEWK. 

HET IS MOEILUK EEN CLASSIFICATIESYSTEEM OP TE ZETTEN . 

DE MODULEN USER FUNCTION EN UG-CONCEPT UIT HET 
UNIGRAPHICS TI-CAD-SYSTEEM KUNNEN WORDEN GEBRUIKT OM 
ONTWERP ALGORITMEN TE MAKEN. 

UNlGRAPHICS TI IS NIET IDEAAL VOOR ALGORITMISCH 
ONTWERPEN. 

MODIFICATIE VAN EEN ALGORITME VEREIST VEEL INZICHT IN HET 
ALGORITME, ZOWEL WAT WERKTUIGBOUWKUNDIGE KENNIS ALS 
PROGRAMMEERKENNIS BETREFf. 
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* ZOWEL DE CONSTRUCTIE ALS HET PROGRAMMA DIENT MODUlAIR 
OPGEBOUWD TE ZON. 

* ANALYSE VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN CONSTRUCTIES IS 
MOEIliJK. 

AANBEVELINGEN 

* 

• 

* 

* 

ER DIENT ONDERZOEK GEDAAN TE WORDEN NAAR EEN 
RE'IRIEV AL-SYSTEEM 

ER DIENT ONDERZOCHT TE WORDEN OF HET MOGEliJK IS EEN 
RAAMWERK (SHELL) TE MAKEN VOOR ALGORITMISCH ONTWERPEN 

ER MOET ONDERZOCHT WORDEN WAT DE KOPPELING TUSSEN 
leAD EN UNlGRAPHICS VOOR ALGORITMISCH ONTWERPEN KAN 
BETEKENEN. 

ER MOET ONDERZOEK GEDAAN WORDEN NAAR DE 
AUTOMATSICHE CAM-KOPPELING. 
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WOORDENLUST. 

ALGORITME: Eenduidige rij van opdrachten, die in een aangegeven volgorde 
behandeld moeten worden, wat gegarandeerd leidt 
tot het bereiken van een duidelijk omschreven resultaat. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Het simuleren van de menselijke denkwijze met behulp 
van een computer. 

ASSEMBUES: Mogelijkheid om connecties te leggen tussen verschillende niveaus van 
produktdefinitie. Er wordt een assemmbly structuur opgebouwd. Voordeel is dat een 
verandering in één part automatisch in de, verbonden, andere parts kan worden doorge
voerd. 

BLACK BOX: Representatie van een geheel, waarbij alleen informatie wordt getoond, 
die volstaat om het funktioneren van dat geheel op een bepaald definitie-niveau duidelijk 
te maken. Zie ook stepwise refinement. 

COMPONENT: Collectie van individuele entiteiten, gelijk aan een groep. Men stelt vast 
welke entiteiten een component vormen. Een collectie van componenten maakt een 
assembly. 

COMPONENTS: Assemblies-funktie. Biedt de mogelijkheid om een subset van een part 
in een groter assembly part op te halen. Biedt tevens diverse opties voor het creëren, 
opslaan en ophalen van een component. 

CONFIGURATIE ON'lWERPEN: Ontwerpmethode. Alle componenten zijn reeds 
ontworpen; het probleem is hoe deze geassembleerd kunnen worden in een compleet 
product. 

DIALOG BOX: Dat gedeelte op het Unigraphics scherm, waardoor de gebruiker de 
mogelijkheid krijgt, interactief, waarden in te vullen of bepaalde opties uit getoonde 
menu's te kiezen. 

DESIGN/DRAFTING: Software-module van VG. In principe voor het genereren en 
editten van geometrie, dimensies en teken-attributen in een wire-frame representatie. 

EFFECTMTElT: Waardering voor een alternatief voor de mate waarin dit voldoet aan 
een bepaalde wens voor een bepaald criterium. Deze waardering wordt voor ieder 
criterium op dezelfde schaal bepaald, zodat er een afweging kan volgen. 

ENTITEIT: Geometrische en textuele entiteiten. Geometrisch: punten, lijnen, bogen, 
splines, oppervlakten enz. Textuele: notities, labels, identifiers, arcering, dimensies enz. 
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FEATURES: Geometrische basisvormen, zoals gaten, spiebanen etc, waarmee ontwerpen 
in de solid representatie kunnen worden opgebouwd. Aan deze features kan 
technologische kennis gekoppeld worden. 

EXPERT SYSTEEM: Computerprogramma wat het oordeel en de ervaring van een 
persoon in een bepaalde probleem-oplossende omgeving representeert. Vaak toegepast 
als een onderdeel van een Knowledge Based System. 

FUNCTIONALITEIT: Een alternatief heeft een bepaalde funktie. De range van 
parameters waarvoor deze vervuld kan worden, wordt de funktionaliteit van dat 
alternatief genoemd. 

GRAFISCH SCHERM: Via dit scherm vindt de visuele terugkoppeling van de 
handelingen van de gebruiker plaats. 

GRAFISCHE PROGRAMMEERTAAL: Soort hogere programmeertaal, geschikt voor 
grafische toepassingen. Deze talen maken gebruik van de grafische elementen, welke 
binnen de grafische basisprogrammatuur van een CAD-systeem aanwezig zijn. Ze zijn 
vooral geschikt voor het programmeren van variant-delen en selecteren van elementen. 

GRIP: Graphics Interactive Programming. Met behulp van deze grafische 
programmeertaal kunnen de meeste operaties in UniGraphics worden uitgevoerd. Vaak 
gebruikt voor operaties die uit veel interactieve stappen bestaan en vaak voorkomen. 

HEWLETI-PACKARD: Producent van de, op de TUE, aanwezige hardware. 

IMPORT: UG concept funktie. Biedt de mogelijkheid om een tekstfile met waarden voor 
variabelen te importeren. Er is bijvoorbeeld een expressie 2*p2=p3. Met behulp van 
import kan een waarde voor p2 ingelezen worden, waarna het model automatisch aange
past kan worden. 

KNOWLEDGE BASED SYSTEM: Software gereedschap. Algemeen begrip voor kennis 
verwerkende systemen. Heeft onder andere diverse expert-systemen als onderdeel. Vaak 
gebruikt om de verschillende modulen, welke verschillende subproblemen beschrijven te 
integreren. 

MACRO: Een file, welke een serie van interactieve toetsaanslagen en positie-indicatoren 
opslaat. Een opvolging van interactieve stappen kan opgeslagen worden in een macro en 
herhaald worden door het aanroepen daarvan. 

MANUFACTURING-MODULE: Software module. Biedt de mogelijkheid om, interactief, 
machinebanen te genereren en via een postprocessor naar een specifieke 
verspaningsmachine te sturen. 
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METHODISCH ON'IWERPEN: Een techniek om op gestructureerde wijze 
problemen/doelstellingen tot een oplossing te brengen, waarbij het ontwerpproces zeer 
bewust doorlopen wordt. 

OBJECI'GEORIËNTEERDE PROGRAMMEERTAAL: Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van zogenaamde objecten. Dit zijn zelfwerkende modulen, die zowel de data als de 
procedures (die gebruik maken van deze data) bevatten. Enkele eigenschappen zijn 
overerving en globale validatie. Overerving houdt in dat wanneer object 1 een deel is van 
object 2, de computer aan de melding hiervan genoeg heeft om de eigenschappen van 
object 1 te kennen als object 2 wordt aangeduid. Globale validatie houdt in dat de 
computer kan analyseren of bepaalde objecten (op basis van hun eigenschappen) kunnen 
samenwerken. 

PART MERGE: Assemblies·funktie. De inhoud van een opgeslagen file kan in zijn 
geheel opgehaald worden binnen het actieve part. 

PRIMITIVES: Geometrische vormen, welke als basis worden gebruikt om een solid 
representatie van een ontwerp te genereren. Voorbeelden: kubus, cilinder. 

PROCEDURELE PROGRAMMEERTAAL: Principieel opgebouwd uit IF .. 1HEN 
statements. Alle acties moet hier precies gedefiniëerd en sequentieel geprogrammeerd 
worden. 

REFERENCE SETS: Assemblies-funktie. Een, met een naam aangeduide, collectie van 
entiteiten waaraan gerefereerd kan worden vanuit een extern part. In een part kunnen 
meerdere reference sets bestaan. 

SERVER: Één van de werkstations, welke op een hiërarchisch hoger niveau staat dan de 
andere. Het opnieuw opstarten bijvoorbeeld wordt gestuurd vanuit deze server. 

SHELL: Een op de markt zijnde ontwikkelingsomgeving (software raamwerk) om 
expertsystemen te genereren. 

SKETCH: UG concept funktie. Biedt de mogelijkheid om een twee-dimensionale sketch 
te maken van een ontwerp. Hierin kunnen relaties worden aangelegd. Door het 
veranderen van waarden in deze relaties kan de sketch veranderd worden. Door het 
extruderen van zo'n sketch ontstaat een solid, welke een geheel of een deel van een 
ontwerp in UG concept behept. 

STEPWISE REFINEMENT: Techniek, ook wel ''black box" methodiek genoemd, waarbij 
de complexiteit van een probleem wordt opgedeeld in beheersbare eenheden. 

SOLID PRESENTATIE: Voorstelling van geometrie, waarbij de diverse objecten door 
het CAD-systeem worden gezien als volumina, met de daarbij behorende eigenschappen. 
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TURNKEY SYSTEEM: Een computer systeem, inclusief hardware en software dat geheel 
is geassembleerd, geïnstalleerd, getest en geïmplementeerd, zodat het geschikt is voor 
onmiddelijk gebruik. 

UG CONCEPT: Een, optionele, software module (parametrische module). Helpt de 
ontwerper snel een concept te genereren. De behoeften en ontwerp-restricties kunnen in 
het systeem worden ingevoerd door rekenkundige relaties tussen verschillende delen van 
het ontwerp te definiëren. UG concept biedt hiervoor een "feature-based" solid modelIer 
en mogelijkheden om de solid te veranderen en te updaten door direct de dimensies te 
veranderen van een solid-feature of door het updaten van de "sketches" waaruit de solids 
zijn opgebouwd. 

UNIGRAPHICS 11: Een mini computer "turnkey" grafisch systeem voor computer 
ondersteund ontwerpen, tekenen en fabriceren, gefabriceerd door Electronic Data 
Systems Corporation, Unigraphics Division. 

UPDATE: Het aanpassen van de geometrie aan veranderde waarden. 

USER FUNcrIONS: Een software gereedschap (Fortran of C), ontworpen om een 
makkelijke interface te bieden tussen Unigraphics en de buitenwereld. Userfunctions 
bestaat uit: l)Oproepbare subroutines, welke toegang bieden tot het grafische scherm, 
file manager en de database 2)Procedures om door de gebruiker geschreven pro
gramma's te linken en te runnen 3)Een interactieve interface in Unigraphics om deze 
programma's te runnen. 

V ALISYS: Bestaat uit negen modules, welke geïntegreerd zijn in Unigraphics via 
Userfunctions. Doel is het leveren van gegevens voor de kwaliteitscontrole zoals 
meetgegevens van discrete maakbare delen door het gebruik van geometrische 
dimensionering en toleranties. 

WIRE-FRAME PRESENTATIE: Voorstelling van geometrie, waarbij de diverse objecten 
door het CAD-systeem worden gezien als lijnen, met de daarbij behorende 
eigenschappen. 
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