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SAMENVATIING

SAMENVAllING

Ret Top-Down ontwerpen is een ontwerpmethode waarmee getracht wordt, de door

looptijden van (ontwerp-) projecten te verkorten. Zij maakt het mogelijk, relatief
vroeg in een ontwerp, het werk te verdelen over verschillende ontwerpers.

Deze eindstudie-opdracht omvat een onderzoek naar de beste werkwijze om Top
Down te ontwerpen met het Unigraphics-II CAD-systeem.
Binnen het Unigraphics-II CAD-systeem bevindt zich de optie Assemblies & Compo

nents. Deze optie maakt het realiseren van een Top-Down ontwerp op Unigraphies-II
mogelijk.

De optie Assemblies & Components is echter niet gebruikers vriendelijk.
Om de ontwerper te helpen bij het creeren van een Top-Down structuur in Unigrap
hies-II, is het programma "Top-Down" ontworpen. Dit programma zorgt ervoor dat de

ontwerper wordt aangezet Top-Down te ontwerpen en dat hij de benodigde acties in
de juiste volgorde neemt. Ook de invloed van het Top-Down ontwerpen op de

informatie-verwerking wordt belicht.

Tenslotte wordt de door een ontwerper te volgen werkwijze toegelieht aan de hand
van het voorbeeld "de Fabriek".

Ret resultaat van dit onderzoek is een beschrijving van een werkwijze die een Top

Down ontwerp op Unigraphics-II realiseert.
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SUMMARY

SUMMARY

Top-Down design is a design-methode that tries to reduce the process-times of

(design-) projects. It presents the possibility to divide the work over various designers
rather early in the design-process.

This final-study assignment includes the study into the best procedure for Top-Down

design on the Unigraphies-II CAD-system.
Within the Unigraphics-II CAD-system the option Assemblies & Components is
available. This option offers the possibility to realize a Top-Down design on Unigrap

hies-II.

The option Assemblies & Components however isn't very accessible to the user.
To assist the designer with the creation of a Top-Down structure in Unigraphics-II,
the program "Top-Down" was created. This program sees to that the designer is

affected with the Top-Down design method and that he takes the required actions in
the right order. The influence of Top-Down design on the processing of information
is also illustrated.

Finally the procedure that has to be followed by a designer IS illustrated by the
example of "the Plant".

The result of this study IS a description of a procedure that realizes a Top-Down
design on Unigraphies-II.
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1. INLEIDING

1. INLEIDING

De huidige consumentenmarkt vraagt voortdurend naar meuwe, klantgerichte,
produkten die steeds sneller leverbaar moeten zijn. Dit betekent op de eerste

plaats dat het ontwerpen en fabriceren van de produktiemiddelen, voor het maken

van deze produkten, in een steeds korter tijdsbestek gerealiseerd moeten worden.

Daarnaast moeten de ontwikkelingskosten van de produktiemiddelen, die door de

veranderende vraag een steeds kortere levensduur hebben, met steeds kleinere

series worden terugverdiend.

Het is dus van belang dat de ontwikkelingstijden en de daaraan gekoppelde
ontwikkelingskosten worden teruggebracht.

Aan de Technische Universiteit Eindhoven worden aan de faculteit Werktuig
bouwkunde bij de vakgroep Produktieteehnologie en -Automatisering methoden

onderzoeht om de ontwerp- en fabrieagetijd van produktiemiddelen te verkorten.

Het Top-Down Ontwerpen is een ontwerpmethode die uitgaat van modulair
ontwerpen en die gebaseerd is op de werkwijze volgens de Projeetstrategie. De

Projeetstrategie is een werkwijze die door Prof.ir. J.M. van Bragt is ontwikkeld. Zij
wordt besehreven in het dietaat met als titel "Projeetstrategie" (Lit 2).

De faeulteit Werktuigbouwkunde besehikt over een CAD/CAM-systeem waarmee

het mogelijk is uit een CAD-model direct NC-regels te genereren voor een

bewerkingsunit.

Het CAD/CAM-systeem is uitgerust met het CAD/CAM-programma "Unigraphies
II"

In de nu volgende hoofdstukken wordt het Top-Down ontwerpen op het Unigrap
hies-II CAD-systeem verder onderzoeht en aan de hand van een voorbeeld
toegelieht.

Getraeht wordt de beste werkwijze te vinden om met Unigraphies-II Top-Down te

ontwerpen, daarbij moet weI gelet worden op aIle mogelijkheden en problemen die

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
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1. INLEIDING

zich voordoen. Binnen Unigraphics-II bevindt zich de optie Assemblies & Compo

nents en het zal blijken dat deze optie het Top-Down ontwerpen ondersteunt.

Daarnaast wordt er verslag uitgebracht over het in deze eindstudie ontwikkelde
software-programma, "Top-Down" genaamd, dat de ontwerper interactief ter zijde

staat bij het Top-Down ontwerpen met Unigraphics-II.

De opdrachtomschrijving van de afstudeeropdracht is opgenomen in bijlage 1.

TECHNISCHE UNlVERSITEIT EINDHOVEN
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING 9



2 TOP-DOWN ON1WERPEN

2 TOP-DOWN ON1WERPEN

2.1 Inleiding

Top-Down ontwerpen is een ontwerpmethode die tracht de doorlooptijden van

ontwerpprojecten te verkorten. Zij wil in een relatief vroeg stadium van het

ontwerp het werk verdelen in verschillende kleinere deel-projecten. Riertoe dient

van bovenaf een duidelijke structuur tussen de verschillende deel-projecten aange

bracht te worden. Ofschoon het afzonderlijke deel-projecten zijn moeten zij toch

een geheel vormen.

Bij het Top-Down ontwerpen moet de ontwerper bij de start al een idee hebben

hoe het ontwerp er in grote lijnen uitkomt te zien, zodat hij de verdeling kan

opstellen.

In het ontwerp worden verschillende niveaus aangebracht. Ret eerste niveau wordt

gevormd door de opdracht en eventuele schetsen. Ret laagste niveau bestaat uit

detailtekeningen van de onderdelen. Voor het werken op een CAD-systeem bete

kent dit dus dat het ontwerp wordt opgebouwd uit een hoofd-samenstelling, die

weer uit kleinere sub-samenstellingen wordt opgebouwd. Deze sub-samenstellingen

zijn weer samengesteld uit onderdelen. Bij een complex ontwerp kunnen de sub

samenstellingen weer opgebouwd zijn uit kleinere samenstellingen. Tussen deze

verschillende niveaus van onderdelen en samenstellingen moet een structuur

aangebracht worden.

Door het opdelen van een project in deel-projecten is het ook van belang dat de

ontwerper een overzicht houdt in de ontwikkeling van het ontwerpproject. De

Projectstrategie (Lit.2) biedt op dat gebied goede mogelijkheden.

Ret opdelen in deel-projecten vereist dat deze na uitwerking weer samengevoegd

kunnen worden. De werkwijze volgens het Modulair ontwerpen geeft aanwijzingen

hoe de deel-projecten opgesteld moeten worden zodat ze toch als een geheel

kunnen samenwerken. In de nu volgende paragrafen worden deze beide werkwijzen

verder toegelicht.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
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2 TOP-DOWN ON1WERPEN

2.2 De Projectstrategie

De Projectstrategie beschrijft een systematische werkwijze waarbij getracht wordt in

een project, in dit geval in een ontwerpproject, processen te onderscheiden en het

project daardoor te beheersen.

Een project, afhankelijk van zijn omvang, wordt opgedeeld in kleinere deelprojec

ten (modulen) en indien deze nog zeer complex zijn worden zij ook weer verder

opgedeeld. Elke opdeling is een ontwerpstap, waarbij de ontwerper 3 processen

dient te doorlopen, te weten het Orientatieproces, Planproces, en het Uitvoerings

proces. Zie figuur 1.

Opdracht

Uitvoer ings-proces

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

Gerealiseerde doelstelling

figuur 1: processen in de
Projectstrategie

Bij deze ontwerpmethode staat de onomkeerbare besluitvorming centraal, die in

een noodgeval echter weI een noodrem-procedure toelaat. De Projectstrategie gaat

er vanuit dat het definieren van nieuwe deelprojecten zo goed uitgevoerd wordt,

dat de bijbehorende technische besluitvorming niet meer herzien hoeft te worden.

De besluitvorming vindt Top-Down plaats, dat wi! zeggen op het hoogste ontwerp

niveau worden aIle besluiten genomen die nodig zijn om het project op te kunnen

delen, dus om de eerste ontwerpstap te maken.

Hierbij wordt slechts aandacht gegeven aan bijvoorbeeld het detail-niveau,

voorzover dat nodig is voor de besluitvorming van de betreffende ontwerpstap.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
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2 TOP-DOWN ON1WERPEN

2.3 Modulair ontwerpen

Bij het modulair ontwerpen wordt een ontwerp opgebouwd uit zelfstandige

eenheden die modulen worden genoemd. Een module kan bestaan uit de hoofd

samenstelling maar ook uit bijvoorbeeld een sub-samenstelling of een onderdeel.
Het voordeel van modulair ontwerpen is dat de modulen onafhankelijk van elkaar
kunnen worden geconstrueerd, gefabriceerd, gemonteerd en getest. Hierdoor kan
de doorlooptijd van een project aanzienlijk verkort worden. Een bijkomend

voordeel van modulair ontwerpen is dat de ontwerpers aIleen gegevens krijgen die
noodzakelijk zijn voor de uitwerking van hun module. De aandacht kan dan
volledig op de optredende problemen worden gericht. Daarnaast kunnen de
modulen worden geplaatst bij ontwerpers die over de betreffende kennis beschik

ken.

Het probleem van modulair ontwerpen is het beschrijven van de interacties die
optreden tussen de verschillende modulen. De modulen worden weliswaar als

afzonderlijke, zelfstandige projecten uit het ontwerp gedestilleerd, maar ze moeten

ook kunnen samenwerken. Deze interacties worden de interface-afspraken ge
noemd. Zij moeten duidelijk en eenduidig opgesteld worden.
Een ontwerp wordt dus opgebouwd uit modulen die wederom opgebouwd zijn uit
kleinere modulen. Tussen de modulen van 1 niveau maar ook tussen de modulen

van verschillende niveaus bestaan dan interface-afspraken.
In figuur 2 wordt dit toegelicht.

MODULE

inte ace

figuur 2: Modulaire Top-Down structuur

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING 12



2 TOP-DOWN ON1WERPEN

2.4 Assemblies & Components

Binnen het Unigraphics-II CAD-systeem heeft de ontwerper de beschikking over de
optie Assemblies & Components. Met behulp van deze optie is het mogelijk een

ontwerp op te bouwen uit onderdelen. Geometrie wordt samengesteld tot een
onderdeel en verschillende onderdelen worden weer samengesteld tot een sub
samenstelling. Tussen de verschillende onderdelen en samenstellingen wordt een

eenduidige en blijvende structuur aangebracht. De opbouw van de samenstelling

staat dus vast. Het is dus letterlijk een gereedschap om te assembleren op het
CAD-systeem. Bij het Top-Down ontwerpen verloopt het ontwerpproces juist in de
omgekeerde volgorde, maar de structuur tussen de verschillende onderdelen moet
ook hier worden aangebracht. Deze optie biedt daarom gebruiksmogelijkheden

voor het Top-Down ontwerpen. Het nadeel van Assemblies & Components is dat
deze optie niet erg gebruiksvriendelijk is. Wilt een ontwerper met deze optie
werken dan zal hij ze eerst uitvoerig moeten bestuderen. In bijlage 5. wordt de
optie Assemblies & Components nader beschreven.

2.5 Doel van het Top-Down ontwerpen

Het doel van dit onderzoek is het creeren van een algemeen concept voor het Top
Down ontwerpen. Aangezien de aandacht in het bijzonder uitgaat naar het Top
Down ontwerpen op een CAD-systeem, moet er een beschrijving worden opgesteld,

waarmee de ontwerper in het Unigraphics-II CAD-systeem een Top-Down ontwerp

kan realiseren. Er wordt gezocht naar een Top-Down, ontwerpmethode waarin het

modulair ontwerpen en de ideeen van de Projectstrategie verwerkt worden. De
beschrijving moet op de eerste plaats voor een ontwerper gemakkelijk toegankelijk

ZlJn.

Daarnaast moet ze de gedachtengang van de ontwerper beYnvloeden met de Top
Down werkwijze. De ontwerper moet aangezet worden om daadwerkelijk Top
Down te gaan ontwerpen.

Het Top-Down ontwerpen moet de mogelijkheid bieden om met meer zekerheid

een succesvol ontwerp te realiseren. De beschrijving moet de ontwerper helpen bij

het uitvoeren van de benodigde stappen in het CAD-systeem en het verwerken van

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
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2 TOP-DOWN ON1WERPEN

de benodigde informatie.
Daarnaast moet deze beschrijving het mogelijk maken, dat het CAD-systeem al in
een vroeg stadium van een ontwerp aangewend wordt en niet pas in het stadium
van het detailleren. Hiervoor moet tussen de verschillende tekeningen (Parts) in

het CAD-systeem een eenduidige blijvende band gecreeerd worden. Daarnaast

moeten de verschillende gebruikers gegevens aan elkaar kunnen uitwisselen.
In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan over mogelijke oplossingen voor
het Top-Down ontwerpen met Unigraphics-II CAD-systeem.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
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3. UITGEVOERDE ANALYSES

3.1 Inleiding

De vakgroep Produktietechnologie en -Automatisering aan de Technische Universi

teit Eindhoven beschikt over het Unigraphics-II CAD-systeem, in het vervolg

afgekort tot UG-II CAD-systeem. Zij beschikken over een netwerk waarmee het

mogelijk is, het in het CAD-Part vastgelegde geometrische model te gebruiken om,

met toevoeging van technologie, NC-regels te genereren. Deze NC-regels kunnen

gebruikt worden voor de aansturing van een frees- en een draaibank. Daarnaast

kan het gereed produkt in het meetlab gecontroleerd worden met de uit de CAD

en CAM-module afkomstige gegevens als referentie. Een uitgebreid overzicht van

de beschikbare Hardware faciliteiten is opgenomen in bijlage 3.

Aan de Technische Universiteit Eindhoven hebben reeds verschillende onderzoe
ken plaatsgevonden naar methoden om de ontwikkelingstijden van projecten en de

daaraan gekoppelde ontwikkelingskosten terug te dringen. Voor dit onderzoek naar
het Top-Down ontwerpen met UG-II dienen vooral de werken van Vlemmings,
Rijken en Castelijn als uitgangspunt.

3.2 Beschrijving reeds onderzochte werkwijzen

Het verslag van Vlemmings, "ruimtelijke stuklijst" (Lit.B), beschrijft een werkwijze

waarmee het mogelijk is, het werkgeheugen van het CAD-systeem te ontlasten en

toch het volledige, modulair opgebouwde, ontwerp aanwezig te hebben.

Hij maakt daarvoor gebruik van verschillende representaties voor de in het ont
werp aanwezige modulen. De representaties worden in verschillende UG-II Parts

opgeslagen.

Het is dan mogelijk in het CAD-systeem handmatig een eenmalige, niet blijvende

boomstructuur in het ontwerp aan te brengen.

Het dient opgemerkt te worden dat de versie van UG-II ten tijde van zjjn onder

zoek een minder uitgebreide optie Assemblies & Components bezat.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
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3. UITGEVOERDE ANALYSES

Rijken heeft het "Top-Down Modulair ontwerpen met Unigraphics" onderzocht

(Lit.9). Hij beschrijft met name het daadwerkelijk construeren van een Boom

structuur in een uit modulen opgebouwd ontwerp. Het opdelen van het ontwerp in

modulen en de hieraan ten grondslag liggende besluitvorming worden niet behan

deld.

Castelijn heeft in zijn verslag, "Manufacturing Design" (LitA), een methode

beschreven waarmee het mogelijk is Top-Down modulair te ontwerpen. Zijn

methode is gebaseerd op het werk van Rijken, maar hij gaat nog een stap verder

door op het niveau van het detailleren gebruik te maken van zogenaamde features

(grondvormen). Deze zijn afkomstig van de Feature Modeller for Modules.

Het is dan mogelijk rechtstreeks uit de detail-modellen van de modulen NC-regels

te genereren.

3.3 Conclusies en aanbevelingen analyse werkwijzen

De analyse van deze drie werkwijzen staat uitvoeriger beschreven in bijlage 9.

Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de werkwijzen, geplaatst in de tijd van

ontstaan een goede aanzet geven om Top-Down te ontwerpen met UG-II.

Een echte uitgebreide beschrijving over aIle aspecten waarmee de ontwerper

geconfronteerd wordt als hij met UG-II Top-Down gaat ontwerpen, ontbreekt.

Daarnaast is door de steeds snellere ontwikkeling van de Soft -en Hardware een

verder onderzoek naar de beste werkwijze om Top-down met Unigraphics gerecht

vaardigd.

Bij de vakgroep WPA geldt als richtlijn, dat elk ontwerp, samenstelling of onder

deel, in een 3D-Body-Part gecreeerd wordt. Dit is een zelf gemaakt Part met een

aantal standaard UG-II instellingen en een aantal zelf aangemaakte instellingen.

Tot deze instellingen behoren onder andere een aantal reeds aangemaakte Lay

Outs en Views. Lay-Outs zijn indelingen van het scherm in aanzichten, Views ge

naamd.

Een Part op het UG-II CAD-systeem heeft de beschikking over 256 Layers. Dit

TECHNISCHE UNlVERSITEIT EINDHOVEN
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zijn "vellen folie-papier" die op elkaar liggen en die afhankelijk van de ontwerper

zichtbaar, respectievelijk selecteerbaar gemaakt kunnen worden. Een duidelijke
richtlijn ten aanzien van het gebruik van deze Layers, is volgens de drie methoden

niet af te leiden.

In het VO-II CAD-systeem kan een onderdeel op drie manieren weergegeven

worden, namelijk als een Wire-Frame, Surface-Model en als Solid.

Bij het Top-Down ontwerpen wordt het aanbevolen een ontwerp in VO-II op te

bouwen uit Solids. De ruimtelijke scheidingen tussen de verschillende in het

ontwerp aanwezige modulen zijn dan beter gedefinieerd.

Dit maakt het controleren van het ontwerp op overlappingen tussen de verschillen

de deel-modulen gemakkelijker.

3.4 Analyse Assemblies & Components.

De optie Assemblies & Components van het VO-II CAD-systeem is opgebouwd uit
6 opties, zie bijlage 5.

Een belangrijk onderdeel van Assemblies & Components is de optie Reference
Sets. Een VO-II Part wordt samengesteld uit entiteiten, die door de ontwerper op

bepaalde Layers gecreeerd worden. Een entiteit is het kleinste element dat
zelfstandig aanwezig is in het CAD-systeem. Denk bijvoorbeeld aan een punt, een
lijn, een cirkel, een dimensie, een note of aan een coordinatenstelsel.

Een Reference Set is nu gedefinieerd als een verzameling van entiteiten waaraan

een naam gegeven wordt. Deze verzameling gedraagt zich dan als een groep.

Wanneer 1 entiteit wordt geselecteerd, dan wordt de hele verzameling actief, zodat
ze als groep manipuleerbaar zijn.

Een bepaalde entiteit kan gelijktijdig tot verschillende Reference Sets toebehoren.

De ontwerper is geheel vrij in het gebruik van Reference Sets. Dat geldt tevens

voor de naamgeving. In een VO-II Part kunnen verschillende Reference Sets naast
elkaar aanwezig zijn.

Een tweede belangrijk onderdeel is de optie File Component Entities. Hiermee

wordt geometrie dat in een bepaald VG-II Part aanwezig is omgezet in een

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
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3. UITGEVOERDE ANALYSES

Component. De geselecteerde geometrie gedraagt zich dan als een groep met een

naam. In het UG-II Part is een overzicht te creeren dat aangeeft welke Compo
nents in het Part aanwezig zijn. Daarnaast maakt het CAD-systeem van de

geometrie een afzonderlijk UG-II Part aan. Tussen de geometrie in het Part van
creatie en het uit die geometrie afgeleide Part ontstaat een band. Wanneer de

geometrie in het afgeleide Part verandert, verandert ook de uitgangsgeometrie in
het Part van creatie.

Een derde belangrijk onderdeel is de optie Update Component Entity, in het
vervolg afgekort tot Update. Riermee kan de weergave van een Part, in termen van
geometrie, worden gewijzigd.

Met deze optie is het mogelijk naar keuze verschillende, in een Part aanwezige,
Reference Sets na elkaar zichtbaar te maken.
Indien in een Part ook Components zijn aangemaakt, dan kan ook de status van de
Reference Set van die Component gewijzigd worden.

3.5 OpbOllW Top-Down ontwerpen

Op de eerste plaats moet er een Top-Down organisatie structuur opgesteld worden.
De ontwerpers bevinden zich in een bepaalde Top-Down structuur wat de rechten

en plichten betreft. Tussen de verschillende ontwerpers vindt informatie-uitwisse
ling plaats. Ret is noodzakelijk dat er afspraken gemaakt worden ten aanzien van

de informatie-verwerking. Elke ontwerper, het maakt niet uit op welk niveau hij in

de organisatiestructuur zit, moet de informatie in een standaard vorm aangereikt
krijgen en moet zijn werk ook weer in een standaard vorm afleveren. De geometri
sche informatie wordt verwerkt in een UG-II Part evenals de niet-geometrische
informatie die weI uit een Part te halen is. De specificaties ten aanzien van de

opdracht of het resultaat worden op een formulier aangereikt. In bijlage 7 wordt de
informatie-verwerking nader toegelicht. Ret hoofd van de tekenkamer is het

medium waarover de informatie uitwisseling tussen de ontwerpers verloopt. Rij

bepaalt in feite de Top-Down structuur. Ret hoofd van de tekenkamer geeft de

opdrachten aan de ontwerpers en deze retourneren hun resultaat aan hem.
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Het Top-Down ontwerp wordt modulair opgebouwd, dat wil zeggen het ontwerp
wordt opgedeeld in deel-projecten die deel-modulen worden genoemd. Een module
kan bestaan uit een samenstelling of uit een onderdeel. De deel-modulen worden

met behulp van de optie File Component Entity gedefinieerd. Hierdoor worden de
deel-modulen afzonderlijke Parts, maar tevens is er de belangrijke band met het
originele samenstellings Part gecreeerd.
De verschillende representaties van een module worden opgeslagen in de Referen

ce Sets van een Part. Op deze wijze is er maar 1 Part van de module in het CAD

systeem aanwezig en kan de ontwerper zelf kiezen welke representatie hij actief
maakt. Er worden de volgende drie Reference Sets gedefinieerd:
Reference Set CSYS: De module wordt slechts weergegeven door een coordinaten
stelsel dat de orientatie en oorsprong van een module weergeeft.

Deze representatie is handig am in een antwerp een deel-module weer te geven
die op dat moment niet van belang is. Het geheugen wordt zo ontlast en het over
zicht in het ontwerp vergroot. Zie figuur l.

Reference Set BLACKBOX; deze bevat de beknopte weergave van een module,

bijvoorbeeld bij de start van een ontwerp worden eerste de grote lijnen ingegeven.
Deze worden dan in de Reference set 3LACKBOX ondergebracht, zie figuur 2.

Figuur 1: Reference
Set CSYS

Figuur 2: Reference Set BLACKBOX
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Reference Set MODEL; deze bevat de uitgewerkte, gemodelleerde weergave van
een module. Indien een module opgedeeld wordt in deel-modulen, dan wordt deze
opdeling in Reference Set Model ondergebracht. Bij een onderdeel wordt de
detaillering in deze Reference Set ondergebracht, zie figuur 3.

z

Figuur 3: Reference Set MODEL

Tijdens het definieren van de deel-modulen in een ontwerp moeten ook de
gegevens over de inhoud van elke Layer genoteerd worden. Deze worden op een

zogenaamde Layerlijst genoteerd. De Layerlijst bevat naast de Layergegevens ook
algemene informatie over het project, zoals de projectnaam, de naam van de
constructeur etcetera.

Wanneer de deel-modulen gedefinieerd zijn en de layerlijst ingevuld is, kan, na

controle, het Part opgeslagen worden. Vervolgens verstuurt de ontwerper zijn

gegevens naar het hoofd van de tekenkamer en wacht op zijn volgende opdracht.

Naast het creeren moet ook het wijzigen Top-Down plaatsvinden. Een wijziging

moet altijd op het laagste niveau van een ontwerp aangebracht worden. Kan een
wijziging niet direct op het laagste niveau worden aangebracht dan moet deze

wijziging Top-Down in het ontwerp doorgevoerd worden totdat het laagste niveau
bereikt is. De reden hiervan is dat bij een Update-slag in een Top-Down ontwerp,
de geometrie van een oepaald, gewijzigd, niveau vervangen wordt door de geome-
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trie van een lager, niet gewijzigd niveau. De wijziging zou dan verloren gaan.

Na iedere wijziging moet de ontwerper controleren of de wijziging uitvoerbaar is.

Daarna moet de Layerlijst worden bijgewerkt.

De optie Update wordt bij het Top-Down ontwerpen gebruikt om een ontwerp te

controleren. Ret Update-n moet altijd in een van het ontwerp losstaand Part
worden uitgevoerd, dat Overzicht wordt genoemd. Zo wordt voorkomen dat het

ontwerp beschadigd wordt. Vervolgens wordt dan het gewenste Part opgehaald. De
ontwerper kan met behulp van deze optie in het ontwerp afdalen. Betreft het een

samenstellings part dan zijn de deel-modulen met Reference Set BLACKBOX
aanwezig. Met behulp van Update kan de Reference Set veranderd worden in

MODEL zodat het werk van een niveau lager zichtbaar wordt. Dit kan tot aan het

laagste niveau van een ontwerptak worden herhaald. Ret Update-n moet Top
Down plaatsvinden; een ontwerper kan aIleen gegevens van zijn niveau en van
onderliggende niveaus ophalen.

Een totaal overzicht van de benodigde acties voor het Top-Down ontwerpen staat

weergegeven in de Flow Chart Top-Down Ontwerpen in bijlage 4.

Ret is duidelijk dat de ontwerper afgezien van het "echte" ontwerpen met een groot
aantal zaken, die betrekking hebben op het CAD-gebruik, rekening moet houden.

Rij moet de verschillende stappen in de juiste volgorde nemen. Ret software
programma "Top-Down" is nu een hulpmiddel voor het Top-Down ontwerpen met

het VG-II CAD-systeem. Ret programma wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid beschre
ven.
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4. PROGRAMMA "TOP-DOWN"

Ret programma "Top-Down" is een interactief menugestuurd programma. Ret

helpt de gebruiker bij het realiseren van een Top-Down ontwerp op het UG-II

CAD-systeem. Ret zorgt ervoor dat de gebruiker aIle benodigde stappen in de

juiste volgorde neemt en belnvloedt zijn gedachten met de Projectstrategie. Ret

programma gaat er vanuit dat de gebruiker een ontwerper is, die vertrouwd is met

de normale functies van UG-II.
Ret programma wordt aangestuurd door na de optie Grip van UG-II, "Top-Down"
in te geven. Grip (GRaphical Interactive Programming) is de interactieve program

meertaal van UG-II. Met behulp van Grip kan de ontwerper programma's creeren

waarmee het UG-II CAD-systeem bediend kan worden. Bijna aIle operaties die de

ontwerper normaal interactief op UG-II uitvoert, kunnen ook door commando's
van een Grip-programma uitgevoerd worden.

Een belangrijk kenmerk van Grip is het aantal interactieve commando's waarmee

het mogelijk is mededelingen op de Message Monitor te laten verschijnen. Hier
door kan de ontwerper interactief werken met een Grip programma terwijl dat
programma draait.

Als uitgangspunt voor het programma Top-Down heeft het Flow Chart Top-Down

ontwerpen uit bijlage 4 gediend. Ret programma is modulair opgebouwd en kent
een Top-Down structuur, die in figuur 1 wordt weergegeven.
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figuur 1: structuur programma "Top-Down"

De ontwerper kan kiezen uit de 3 hoofd-modulen; Wijzigen, Creeren en Update-no

Deze hoofd-modulen zijn weer verder uitgesplitst in deel-modulen.

Als eerste module in het programma "Top-Down" is het Wijzigen opgenomen. De

reden hiervoor is, dat een ontwerper eerst moet kijken of hij niet nog een wijziging

moet doorgeven aan een ander niveau in het ontwerp. Een wijziging mag absoluut
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niet verloren gaan of vergeten worden.

In de module Wijzigen wordt onderscheid gemaakt tussen het wijzigen op het
laagste niveau en het wijzigen op niveau-n, een tussenliggend niveau.

Onder wijzigen wordt op de eerste plaats verstaan;

-het bewerken van bestaande geometrie

-het veranderen van een deel-module definitie

-het veranderen van de samenstelling van een Reference Set
-het bewerken van de Layerlijst

Daarnaast valt ook het toevoegen van geometrie onder wijzigen.

Het creeren van vrije geometrie is niet vanuit een Grip-programma aan te sturen.
Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk een lijn te trekken zonder deze eerst gedefi

nieerd te hebben. Bij het programma "Top-Down" wordt daarom het programma

verlaten indien vrije geometrie gecreeerd moet worden. Wanneer de geometrie

gecreeerd is, moet de ontwerper het Part opslaan en zelf weer het programma
Top-Down opstarten.

Kiest de ontwerper voor wIJzlgen op het laagste mveau dan mo~t hij de naam

ingeven van het Part dat gewijzigd dient te worden. Het programma haalt dan dat

Part op en geeft vervolgens het keuze menu; 1 Create, 2. Edit.

Bestaat de wijziging uit het toevoegen van nieuwe geometrie dan moet de ontwer
per voor Create kiezen. Het programma wordt dan verlaten en de ontwerper kan

met de normale UG-II opties de wijziging Creeren.

Bestaat de wijziging uit het bewerken van bestaande geometrie dan moet de

ontwerper 2.Edit kiezen. Na deze keuze kan hij vervolgens kiezen uit de opties;

Edit-geometrie, Edit-Iayerlijst en Edit-deel-module.

Bij de keuze Edit-geometrie verschijnt een menu met een aantal veel gebruikte

opties zoals Transformation, Dimension, Delete, Color/font/density. Na het
selecteren van een van deze opties krijgt de ontwerper de originele UG-II menu's
van deze opties te zien.

Met behulp van de optie Edit-Iayerlijst kan de ontwerper de gegevens van deze lijst

veranderen. In feite komt het er op neer dat de Layerlijst opnieuw wordt aange-
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maakt. Het programma laat eerst de Layerlijst in het zogenaamde Top-View (x-y

vlak) zien en vraagt dan of deze gewijzigd moet worden. Ook na het wijzigen

vraagt het systeem nog om een controle.

De optie Edit-deelmodule maakt het mogelijk een deel-module opnieuw te

definieren. De ontwerper heeft dan de keuze uit de volgende drie opties; Re-define

Component, Add To Reference Set, en Remove From Reference Set. Met de

eerste optie, Re-define Component, is het mogelijk de samenstelling van een

bestaande deel-module te veranderen. De ontwerper geeft de naam in van de deel

module en selecteert de nieuwe entiteiten. Hierna vraagt het programma om een

controle van de zojuist gedefinieerde module. Het CAD-systeem laat dan aIleen de

deel-module zien. Vervolgens wordt de oude deel-module overschreven door de
nieuwe samenstelling.

Wilt de ontwerper de inhoud van een Reference Set veranderen dat moet hij voor

de laatste twee opties kiezen. Ook hier moet hij eerst de naam ingeven van het

Reference Set dat gewijzigd dient te worden. De ontwerper hoeft alleen de

entiteiten te selecteren die aan het betreffende Reference Set moeten worden

toegevoegd, respectievelijk afgehaald. Het Programma slaat dan de nieuwe inhoud

van het Reference Set op.

Het wijzigen op niveau N.

Na keuze van deze optie heeft de ontwerper vervolgens de keuze uit; Create

wijziging, File wijziging en Pass wijziging to next level.

Als eerste wordt het Part opgehaald waar de wijziging aangebracht wordt. De

wijziging wordt dan gecreeerd met behulp van de optie Create wijziging.

Het programma maakt dan Layer 190 Worklayer en verandert de kleur van de

entiteiten in groen. De ontwerper verlaat het programma en construeert de

wijziging in groen op Layer 190. Hij slaat het Part op en start vervolgens het
programma "Top-Down".

Met behulp van de optie File wijziging wordt van de wijziging een apart Part

aangemaakt. Hiertoe selecteert de ontwerper de wijzigingen in het actieve Part en

geeft een naam aan het Part met de wijzigingen. Met de derde optie, Pass wijziging

to next level, wordt het Part met de wijzigingen binnengehaald in een door de

ontwerper op te geven afhankelijk Part. Het Part met de wijziging wordt daarna
verwijderd.
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Na elke WIJZlgmg vraagt het programma of de wijziging uitvoerbaar is. Is het
antwoord negatief dan springt het programma terug naar het startmenu van het

wijzigen. Is de wijziging uitvoerbaar dan heeft de ontwerper nog de gelegenheid de

naam van het Part te veranderen. Rierdoor is het mogelijk een Variant van een
bepaald ontwerp aan te maken.

De tweede hoofd-module van het programma is het Creeren.
Als eerste wordt er onderscheid gemaakt tussen het creeren van geometrie, een

deel-module/onderdeel en een Layerlijst.

Kiest de ontwerper voor het creeren van geometrie dan heeft hij nog de keuze uit

niveau 1 en niveau N. Bij keuze voor niveau 1 moet de ontwerper vervolgens de

naam ingeven voor het nieuw te creeren Part. Ret programma haalt dan automa
tisch het 3D-Body-Prt. op en hernoemt dit met de gewenste naam.

Rierna wordt het programma verlaten en kan de ontwerper met de normale UG-II

functies aan de slag. Als de ontwerper klaar is met het creeren, dan moet hij het

Part opslaan en weer het programma "Top-Down" opstarten.

Wanneer de ontwerper voor niveau N kiest dan moet hij vervolgens de naam

ingeven van het bestaande Part dat uitgewerkt moet worden. In een Part, dat met

behulp van de optie File Component Entity gedefinieerd is, ontbreken echter de

eigen instellingen zoals de zelf aangemaakte Lay-Outs en Views. Daarnaast is bij

het ophalen van zo'n Part alleen Layer 1 zichtbaar. Ret sub-programma Convert

To-3D-Body.Prt maakt nu automatisch de eigen instellingen aan en zorgt ervoor

dat alle Layers selecteerbaar zijn. Ret Part wordt dan in de V-ISO-3D weergave

gepresenteerd. Ook nu wordt het programma verlaten en kan de ontwerper met

UG-II aan de slag.

Als in een Part de geometrie van de deel-modulen aangebracht is dan moeten deze

nog als zodanig gedefinieerd worden. Met behulp van de optie deel-module kan

het Part afgewerkt worden. De ontwerper heeft dan de keuze uit de opties File

deel-module en File opdeling/uitwerking.

Met de eerste optie wordt een deel-module gedefinieerd. Ret programma maakt

gebruik van de optie File Component Part zodat de deeI-module een zelfstandig
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Part wordt. Bij het definieren moet de ontwerper achtereenvolgens de naam, het

gebruikte Reference Set, de orientatie, de oorsprong en de bijbehorende entiteiten
ingeven. Rierna herkent het CAD-systeem de deel-module als een component van

het samenstellings Part en als een zelfstandig UG-II Part. Op deze wijze wordt dus
de band tussen de verschillende modulen in een ontwerp aangebracht.

Nadat een deel-module gedefinieerd is vraagt het programma of er nog andere
deel-modulen zijn. Is dit het geval dan wordt het definieren herhaald. Zijn er geen
andere deel-modulen meer, dan heeft de ontwerper de gelegenheid de deel
modulen te controleren. De voor controle gewenste deel-module wordt dan alleen

weergegeven. Mocht de deel-module niet juist zijn dan wordt een nieuwe definitie

opgesteld en wordt de oude overschreven. Zijn alle deel-modulen juist dan
verschijnt weer het keuze menu File deel-module , File opdelingjuitwerking.

De optie File opdelingjuitwerking wordt gebruikt om in een Part Reference Sets
aan te brengen. Ret programma biedt zelf de standaard Reference Sets CSYS,
BLACKBOX en MODEL aan, maar het is ook mogelijk zelf een naam aan een
Reference Set te geven. Rierna wordt het samenstellings Part opgeslagen, maar
ook hier kan de ontwerper nog de naam van het Part veranderen indien hij een
variant wenst aan te maken.

Na het definieren van de deel-modulen en de Reference Sets springt het program
ma automatisch naar de optie Layerlijst. De Layerlijst is een note die op layer 192

in de kleur groen gecreeerd wordt. De Layerlijst bevat ten eerste projectgegevens

zoals de projectnaam, de naam van het Part en de naam van de constructeur.
Daarnaast wordt op de Layerlijst de inhoud van elke gebruikte Layer beschreven.

Bij de projectgegevens moet hij achtereenvolgens de naam ingeven van het project
en de naam van de persoon waaraan zijn werk moet worden overgedragen. De

andere gegevens zoals de naam van de constructeur, de datum en de naam van het
Part worden automatisch gegenereerd. Bij het invullen van de Layergegevens moet

de ontwerper eerst de entiteiten of deel-modulen selecteren. Daarna vraagt het

programma om opmerkingen, de ldeur van de geselecteerde entiteit en het
Formaat. Vervolgens worden automatisch de gegevens van de Layer, waarop de
geselecteerde entiteit geconstrueerd was, in een note gepresenteerd.
De Layergegevens bestaan uit het Layernr., de inhoud( =naam deel-module), de

kleur, het formaat, de Reference Set en de opmerking.
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De laatste hoofd-module van het programma "Top-Down" is het Update-no

Het programma maakt eerst een hulppart aan waarin de Update gaat plaatsvinden.

In dit hulppart wordt het gewenste Part voor de Update binnengehaald.

Vervolgens moet de ontwerper aangeven of hij een of aIle deel-modulen wilt
Update-no Kiest hij voor een deel-module dan moet hij deze in het Part selecteren.

Daarna moet hij aangeven of hij een Multi-of een Single-Level Update wilt

uitvoeren. Vervolgens vraagt het programma naar de Reference Set waarmee de

Update moet plaatsvinden en naar de directory waar de deel-module zich bevindt.
Het programma voert nu de Update uit en op het scherm van de Listing Device

verschijnt een overzicht van de zojuist uitgevoerde Update. Het programma springt

weer terug naar het startmenu van het Update-no

In het programma wordt overal waar naar een Reference Set gevraagd wordt een

menu van de standaard Reference Sets aangeboden. Daarnaast kan de ontwerper

ook een andere naam aan een Reference Set geven.

In het volgende hoofdstuk wordt het Top-Down ontwerpen aan de hand van een

voorbeeld, "de Fabriek" genoemd, toegelicht.
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5.1 Inleiding

Om het Top-Down ontwerpen met het UG-II CAD-systeem toe te lichten zal in de

nu volgende paragrafen het voorbeeld, "de Fabriek" genoemd, behandeld worden.

De Fabriek wordt opgebouwd uit een aantal bewerkingsstations, een transport

systeem, een kantoor, een kantine, en een magazijn. Van een bewerkingsstation,

Werkcell, zal de Draaitafel verder uitgewerkt worden. Uit deze Draaitafel wordt

de Aandrijving gelicht. Van deze Aandrijving wordt tenslotte het Rollenwiel

gedetailleerd.

De volgende 5 niveaus worden onderscheidden:

niveau 1 de Fabriek

niveau 2 Werkcell

niveau 3 Draaitafel

niveau 4 Aandrijving Draaitafel

niveau 5 Rollenwiel

Alvorens de ontwerper kan beginnen met het invoeren van het eerste niveau van

de Fabriek op het CAD-systeem, heeft hij reeds een grote hoeveelheid werk

moeten verrichten. Hij heeft over een breed scala van problemen moeten naden

ken en beslissingen moeten nemen. Zaken als; de gangpaden in de Fabriek, de

plaatsing van de buffers, het systeem van produceren, een analyse van de Fabriek

op basis van bijvoorbeeld The Process Interaction Approach (Lit.11), de admini

stratie in de Fabriek, de media voor de energietoevoer, ligging van de kabels,

afspraken over standaardisatie bijvoorbeeld de kleur van de bewerkingsstations,

gebruik van standaard inbusbouten.

De problemen varieren dus van het niveau van het toe te passen produktie-systeem

tot zaken als de te gebruiken standaard inbusbouten. Vooral de zaken die voor het

opstellen van de interface-afspraken nodig zijn, moeten behandeld worden.

Pas wanneer dit allemaal uitgevoerd is kan hij beginnen met het invoeren van het

ontwerp op het CAD-systeem.
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5.2 Constructie van de Fabriek

De ontwerper op niveau 1:

De ontwerper begint met het opstarten van het programma "Top-Down". Hij Idest

dan voor het creeren van geometrie op niveau 1. Vervolgens geeft hij het Part de

naam Fabriek en krijgt hij een 3D-Body-Part met de V-ISO-3D Lay-Out met het

V-ISO-3D View als default waarde.

De ontwerper verlaat nu het programma en kan met de normale UG-II functies de

grote lijnen van de Fabriek construeren. De Fabriek wordt weergegeven als een

witte Solid, die op bijvoorbeeld Layer 10 geconstrueerd wordt. De Solid wordt ten

opzichte van het absolute werk coordinaten systeem, afgekort tot ABS Wcs,

gecreeerd. Tevens bepaalt de ontwerper op een karakteristieke plaats van de
Fabriek een coordinaten systeem, in het vervolg afgekort tot csys. Dit csys ontstaat

door het Wcs op een Karakteristiek plaats te leggen en vervolgens te bewaren. Met

dit csys wordt de plaats en de orientatie van de Fabriek vastgelegd, zie figuur 1.

F ABF"i I E:K

figuur 1: BLACKBOX + csys van de Fabriek
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Nu dat het ontwerp-volume van de Fabriek bekend is, kan de ontwerper beginnen

met het construeren van de verschillende deel-modulen. Het dient opgemerkt te

worden dat een Solid niet doorzichtig is. Wanneer in een Solid een andere kleinere

Solid wordt gelegd, zal de laatste onzichtbaar zijn. Het is daarom handig op Layer

11 een Wire-Frame representatie van de Solid Fabriek aan te brengen, zodat de

deel-modulen zichtbaar in de fabriek geplaatst kunnen worden. Dit Wire-Frame

kan eenvoudig uit de Solid Fabriek worden afgeleid met behulp van de optie Solid

Edge van de Design/Drafting module onder Point/Curve Creation. Ook op Layer

11 wordt op een karakteristieke plek van het Wire-Frame een csys gelegd.

Elke deel-module wordt op een aparte Layer met een aparte kleur ten opzichte

van het csys geconstrueerd. Op Layer 20 worden de grote lijnen van de deel

module Werkcell in blauw geconstrueerd. Ook voor deze deel-module geldt dat op

een karakteristieke plaats een csys wordt gelegd. Vervolgens worden de andere

deel-modulen zoals het Kantoor, de Kantine, het Transportsysteem, het Magazijn

en Werkcel2 op de Layers 21 tim 30 geconstrueerd.
Het resultaat van dit werk is te zien in figuur 2.

figuur 2: MODEL van de Fabriek
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De ontwerper heeft nu weliswaar de deel-modulen op verschillende Layers in het
Part Fabriek geconstrueerd, maar voor het CAD-systeem zijn er nog geen deel
modulen in het Part aanwezig.

De ontwerper moet nu van de deel-modulen afzonderlijke Parts maken. Hiertoe
wordt het Part Fabriek opgeslagen en het programma "Top-Down" gestart. De
ontwerper kiest vervolgens voor het creeren van deel-modulen. Hij start met de
deel-module Werkcell. Allereerst moet de naam Werkcell worden ingegeven.
Daarna vraagt het programma naar het bijbehorende Reference Set. Aangezien in
het actieve Part Fabriek alleen een beknopte weergave van Werkcell aanwezig is,
wordt als Reference Set BLACKBOX ingevoerd. Het programma vraagt dan naar
een bestaand coordinaten systeem om de orientatie van de deel-module vast te
leggen. Hiervoor wordt het csys gekozen, dat op de karakteristieke plaats van
Werkcell is gelegd. Vervolgens wordt naar de oorsprong van Werkcell gevraagd.
Hiermee wordt de plaats van de Werkcell ten opzichte van ABS Wcs vastgelegd.
Als oorsprong wordt de oorsprong van het karakteristiek csys van Werkcell
gekozen. Vervolgens moet de ontwerper de entiteiten van Werkcell selecteren die
hij tot de Reference Set BLACKBOX wil laten behoren. Het selecteren gaat het
gemakkelijkst wanneer Layer 20 Work-Layer wordt en de andere Layers onzicht
baar worden gemaakt. Na het uitvoeren van bovengenoemde stappen is de deel
module Werkcell een echte deel-module binnen de Fabriek geworden in die zin,
dat Werkcell nu een echt afzonderlijk Part is. In het CAD-systeem is nu het Part
Fabriek onder andere opgebouwd uit het Part Werkcell.

De andere deel-modulen kunnen nu op dezelfde manier omgezet worden in
afzonderlijke Parts. Als alle deel-modulen gedefinieerd zijn, kan de ontwerper ze
eerst nog controleren. Door het construeren en definieren van de deel-modulen is
de Fabriek eigenlijk gemodelleerd. Er is dus naast de beknopte weergave ook een
uitgebreide weergave van het Part Fabriek ontstaan.
Het programma vervolgt nu met het opslaan van de uitwerking van het Part (File
opdeling/uitwerking). De verschillende representaties worden ondergebracht in de
Reference Sets CSYS, BLACKBOX en MODEL. Voor Reference Set CSYS
kiezen we het csys dat op Layer 10 in wit op de karakteristieke plaats van de
Fabriek is gelegd. De Reference Set BLACKBOX bevat alle entiteiten die op
Layer 10 in het wit zijn geconstrueerd, inclusief het csys. De Reference Set
MODEL bevat tenslotte de entiteiten van de Layers 11 tim 30, dus alle deel-
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modulen plus de Wire-Frame representatie op Layer 11 van de Solid Fabriek.

Nadat de geometrie van de Fabriek geconstrueerd is, de deel-modulen gedefinieerd

zijn en de Reference Sets aangemaakt zijn, gaat het programma verder met het

creeren van de Layerlijst. De ontwerper vult de projektgegevens in en vervolgens

de Layergegevens. Na een controle van de Layerlijst wordt het Part Fabriek

opgeslagen.

De ontwerper verstuurt nu het Part Fabriek, inclusief de Parts van de deel-modu

len en begeleidende informatie naar het hoofd van de tekenkamer. Deze leidt, na

controle, afzonderlijke opdrachten hieruit af. Hij verstuurt op zijn beurt de Parts

van de deel-modulen, vergezeld van begeleidende informatie, voor verder uitwer

king naar de verschillende ontwerpers.

De ontwerper op niveau 2:

De ontwerper die de opdracht krijgt om de deel-module Werkcell uit te werken,

moet als eerste het Part Werkcell binnenhalen.

Hij start het programma "Top-Down" en kiest voor Creeren van geometrie op

niveau N. Vervolgens geeft hij de naam Werkcell plus de directory van de

ontwerper op niveau 1 in en het programma haalt dit Part dan als een 3D-Body

Prt. op. Dit Part bevindt zich in de directory van de ontwerper op niveau 1. Hierna

wordt het programma verlaten en kan de ontwerper het Part met de normale UG

H functies verder uitwerken.

De ontwerper van niveau 2 heeft als uitgangsvolume de BLACKBOX representatie

van Werkcell zoals die op niveau 1 gedefinieerd is. De ontwerper kan nu direct

beginnen met het construeren van de deel-modulen van Werkcell, maar ook hier is

het handig eerst een Wire-Frame af te leiden uit de Solid Werkcel1. Deze wordt

op Layer 21 geconstrueerd. Op Layer 40 wordt de deel-module Draaitafel in wit

geconstrueerd met op een karakteristieke plaats een csys. Op de Layers 50, 60, 70

en 80 worden respectievelijk de deel-modulen WerkblokA, OverzetterA, Werk

blokB en Transportl ten opzichte van het karakteristieke csys geconstrueerd.

Figuur 3 laat deze uitwerking zien.
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figuur 3: Werkcell

Ook op dit niveau moet de ontwerper afzonderlijke Parts maken van de deel

modulen.

De ontwerper hernoemt het Part met dezelfde naam maar met zijn eigen directory,

zodat het zijn eigendom wordt. De rechten van de gebruikers worden uitvoeriger

toegelicht in bijlage 7 Informatie-verwerking.

Vervolgens slaat hij het Part Werkcell op en start het programma.
De ontwerper kiest voor creeren deel-modulen. Vervolgens worden de deel

modulen gedefinieerd en gecontroleerd, waarna het aanmaken van de Reference

Sets voIgt. Aangezien van Werkcell het Reference Set BLACKBOX al aanwezig is,

moeten alleen de Reference Sets CSYS en MODEL aangemaakt worden.
Ret Reference Set CSYS bestaat uit het csys op de karakteristieke plaats van

Werkcel1 op Layer 20. Ret Reference Set MODEL bevat de entiteiten van de

Layers 21 en 40 tim 80.
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Hierna vervolgt het programma met het aanmaken van de Layerlijst voor Werk

cell. Vervolgens kan het Part Werkcell worden opgeslagen.

De ontwerper stuurt nu het Part Werkcell en de Parts van de deel-modulen,

vergezeld van de begeleidende informatie, naar het hoofd van de tekenkamer.

Ook nu leidt het hoofd, na controle, afzonderlijke opdrachten hieruit af en worden

de deel-modulen Parts inclusief de begeleidende informatie naar de verschillende

ontwerpers verstuurd.

De deel-module Draaitafel van Werkcell wordt nog verder uitgewerkt in de deel

modulen Aandrijving, Frame en Tafel.

Deze manier van werken herhaalt zich totdat de ontwerper op het niveau van het

Rollenwiel belandt. Deze deel-module wordt namelijk niet verder opgesplitst maar

gedetailleerd. Het Rollenwiel is op Layer 178 in de kleur pink geconstrueerd. Op

Layer 179 wordt als hulpmiddel een Wire-Frame representatie van de Solid van

Layer 178 afgeleid. Het Rollenwiel wordt op de Layers 180 en 181 gedetailleerd in

een wiel en 16 rollen.

Vervolgens wordt het Reference Set CSYS aangemaakt. Deze bevat het csys van

Layer 178. De Reference Set MODEL bevat de entiteiten van Layer 179 tim 18l.

Wanneer dit is gebeurd wordt het Part Rollenwiel afgesloten.

Zie figuur 4 voor detail Rollenwiel.
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figuur 4: detail Rollenwiel

Er is nu een Top-Down ontwerp van de Fabriek gerealiseerd.

Niet aIleen de gedachten van de ontwerpers maar ook het construeren van de
geometrie heeft Top-Down plaatsgevonden

In het CAD-systeem is het Part Fabriek met een duidelijke blijvende Boom

structuur opgebouwd uit afzonderlijke Parts. De opbouw van het voorbeeld "de

Fabriek" wordt weergegeven in bijlage 8.

Tot nu toe is er aIleen gesproken over het creeren van unieke onderdelen. Het
gebruik van standaardonderdelen en het meervoudig gebruik van een bepaald

onderdeel wordt in bijlage 6 uitvoeriger toegelicht.
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6.CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies

De optie Assemblies & Components van UO-II is een uitstekend hulpmiddel om
Top-Down te ontwerpen op het UO-II CAD-Systeem.
In het ontwerp wordt een blijvende en eenduidige Top-Down structuur tussen de
verschillende Parts aangebracht. Door deze band blijft het ontwerp up-to-date. Een
wijziging in een Part voIgt automatisch in het hele ontwerp.

Als een ontwerper met behulp van Assemblies & Components een Top-Down
structuur wilt aanbrengen, moet hij veel stappen achtereenvolgens uitvoeren. Het
programma "Top-Down" biedt daarom zeker een uitkomst. Het programma zorgt
ervoor dat de ontwerper de juiste stappen in de juiste volgorde neemt.
Het gebruik van het programma "Top-Down" kost weI extra tijd, maar de ontwerper
hoeft zich niet meer zo uitgebreid te verdiepen in de optie Assemblies & Compo
nents.

UG-II Parts die met behulp van de optie File Component Part aangemaakt zijn
bezitten niet de 3D-Body.Prt instellingen. Het sub-programma Convert-To-3D
Body.Prt is een handig hulpmiddel gebleken om deze Part te voorzien van stan
daard instellingen, zoals de standaard Lay-Outs en de standaard Views.

Het programma "Top-Down" geeft de ontwerper een aanzet bepaalde acties in een
bepaalde volgorde te nemen. Zo zal de ontwerper na het definieren van de deel
modulen eerst de Layerlijst moeten invullen. Dit betekent echter ook dat de
ontwerper bereid moet zijn om een gedeelte van zijn vrijheid op te geven.

De verantwoordelijkheid vaor het uitvoeren van de in het programma ingebouwde
controles ligt volledig bij de gebruiker. Hij wordt door het programma aIleen
geattendeerd op het uitvoeren van een controle. De gebruiker moet zelf de fouten
detecteren.

De Layerlijst geeft een duidelijk overzicht van de opbouw van een Part en is ook
altijd in een Part aanwezig, zij vormen dus een geheel. Dat is toch weI een groat
voordeel ten opzichte van begeleidende formulierep.

Het CAD-systeem draait binnen het UNIX Operating System. De rechten van de
gebruikers worden niet door een bepaaide Top-Down structuur bepaaid. Binnen
UNIX bezitten aIle gebruikers dezelfde rechten. Echter aan de belangrijkste eis,
namelijk dat een ontwerper niet andermans werk kan wijzigen, wordt weI voldaan.
Het Top-Down verstrekken van de opdrachten dient door het hoofd van de
tekenkamer te gebeuren.
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Door het sneller worden van de Hardware is het werken met Solids zeker geen
bezwaar meer. Het gebruik van Solids verhoogt aanzienlijk het ruimtelijke inzicht.
Overlappingen tussen deel-modulen worden sneller herkend.
Een nadeel van Solids is de beperkte mogelijkheid deze te manipuleren. Indien van
een Solid een andere Solid wordt afgetrokken wordt de laatste uit het CAD
systeem verwijderd. Een aangemaakte Solid kan niet gebruikt worden om een
nieuwe Solid te creeren zonder dat de bestaande verwijderd wordt.

6.2 Aanbevelingen

Het dient onderzocht te worden of het programma "Top-Down" misschien voorde
len ondervindt indien het met behulp van de Software User Functions wordt
geprogrammeerd. Misschien dat met User Functions meer Design- en Edit functies
voor de geometrie zijn aan te sturen. Daarnaast is er met behulp van User Functi
ons misschien ook een Top-Down structuur wat de rechten van de gebruikers
betreft aan te brengen.

De UG-II optie List Components is niet vanuit Grip aan te roepen. Deze optie
geeft een handig totaal overzicht van de opbouw van een ontwerp uit de verschil
lende niveaus van deel-modulen (componenten). Met behulp van User Functions is
dit misschien weI te realiseren.

Onderzoek daarnaast de Software module UG Concept op de mogelijkheden Solids
te manipuleren.

Onderzoek de mogelijkheden Grip, User Functions en UG Concept te combineren
om zo van ieders specifieke voordeel gebruik te maken.

Het programma "Top-Down" uitbreiden met een sub-programma dat automatisch
een stuklijst genereert. Onderzoek hiervoor de mogelijkheden van de optie
Attributes.

Onderzoeken of het voor controleren van een ontwerp handig, is het programma
"Top-Down" uit te breiden met een optie om de Layerlijst, naast weergave op het
scherm, ook te printen.

Onderzoek de mogelijkheden een standaard formulier op te steIlen, dat aIle
gegevens overzichtelijk presenteert die niet in een UG-II Part kunnen worden
ondergebracht.
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WOORDENLUST

ABS csys
Absolute coordinatensysteem. Dit is het referentie csys van Unigraphics-II. Het is

een carthesisch coordinatenstelsel met coordinaten x, y, z.

Active Part
Part waarin men aan het werken is achter een werkstation.

Archive format

Minder snelle, maar nettere mamer van opbergen van een Part, geschikt voor

definitief opbergen i.v.m. de ingenomen ruimte op de schrijf-unit.

Assemblies

Deze optie biedt de ontwerper de mogelijkheid verschillende mveaus van een

samenstelling te creeren en er mee te manipuleren, terwijl een nauwkeurige en

actuele assembly-structuur behouden blijft. Voordeel is dat een verandering in een

Part automatisch in de, verbonden, andere Parts kan worden doorgevoerd.

CAD

Computer Aided Design: computer ondersteund ontwerpen.

CAM
Computer Aided Manufacturing: computer ondersteund fabriceren.

Component

Verzameling van individuele entiteiten, gelijk aan een groep. Deel-module van een

samenstelling. Men stelt vast welke entiteiten een component vormen. Een

verzameling van componenten vormt een Assembly.

Control Point

Kontrolepunt. Begin-, eindpunt van een lijn/ boog/ spline/ conic. Midden van een
lijn. Knooppunt van een spline.
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Directory

Hierarchische file-organisatie-structuur die een lijst van filenamen tezamen met

informatie voor het opsporen ervan bevat.

Entiteit

Het kleinste element dat zelfstandig aanwezig is in het CAD-systeem

Geometrisch: punten, lijnen, cirkels, conussen, splines, vlakken etcetera.
Tekst: note, label, arcering, bemating, ID-symbool etcetera.

Features

Geometrische basisvormen, zoals gaten, spiebanen etc, waarmee ontwerpen in de

solid representatie kunnen worden opgebouwd. Aan deze features kan technologi

sche kennis gekoppeld worden.

File

Een groep of eenheid van logisch gerelateerde data die van een label of naam is

voorzien en die in verband wordt gebracht met een gespecificeerde ruimte.

Group

Een verzameling van entiteiten, die zich dan verder als groep entiteit gedragen.

Wordt 1 entiteit van de groep geselecteerd dan worden automatisch ook de andere

entiteiten van de groep geselecteerd.

Interface

Afspraak over een onderlinge relatie, interacties tussen modulen.

Layer

Een Layer is analoog met een doorzichtig velletje papier, verscheidene layers over

elkaar heen vormen een groter geheel. Van elke Layer kan ingesteld worden of

deze zichtbaar en/of selecteerbaar is. Door met deze instellingen te spelen is het

mogelijk om informatie selectief zichtbaar op het beeldscherm te maken.

Module

Eenheid, standaard ontwerp dat dient als onderdeel van een groter geheel.
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Named group

Groep waar de gebruiker een naam aan heeft toegekend. Selecteerbaar op naam.

Note

Notitie. Tekst genereren op de tekening. Toegelaten zlJn alle alfa-numerieke

karakters.

Part

Een verzameling van entiteiten die samen een of ander object of structuur repre

senteren. Deze verzameling wordt als een File weggeschreven in het geheugen van
het CAD-systeem.

Reference Sets

En verzameling van entiteiten waaraan een naam gegeven wordt. Deze verzameling

kan bij de Optie Retrieve Component of Update Component Entity gebruikt

worden om aan te geven welke entiteiten van een Part binnengehaald dienen te

worden.

Solid Modeling

Construeren van een ontwerp met behulp van massieve volume-delen, met de

daarbij behorende eigenschappen.

Surface Model

Oppervlakte model, weergave van een volume door oppervlakken.

System parameters

Funktie-toets op het graphics keyboard. Onder deze toets zitten opties waarmee de

waarden van beeldscherm parameters, directory namen en kaderinstellingen

veranderd kunnen worden.

Ungroup top

Deze optie biedt de mogelijkheid om het groepsverband te verwijderen zonder de

lagere niveaus aan te tasten.
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Update-n

Aanpassen naar laatste stand van kennis of uitwerking.

Unigraphics-II

Een mini computer "turnkey" grafisch systeem voor computer ondersteund ontwer

pen, tekenen en fabriceren, gefabriceerd door Electronic Data Systems Corporati

on, Unigraphics Devision.

User

Gebruiker van het Unigraphics-II systeem.

User Functions

Een software gereedschap (Fortran of C), Ontworpen am een makkelijke interface

te bieden tussen Unigraphics-II en de buitenwereld. Userfunctions bestaat uit: 1)

Oproepbare subroutines, welke toegang bieden tot het grafische scherm, file

manager en de database. 2)Procedures am door de gebruiker geschreven program

ma's te linken en te runnen. 3) Een interactieve interface in Unigraphics-II om

deze programma's te runnen.

View

Een bepaald aanzicht van een model.

Wcs

Work coordinatie system; het csys dat door de gebruiker gekozen wordt voor o.a.

construeren. De coordinaten van het Wcs worden werk coordinaten genoemd en

aangeduid met xc, yc, zc. Het xc-yc vlak noemt men het werkvlak.

Wire-Frame Model

Draadmodel, een volume wordt weergegeven door verbinding van de belangrijkste

punten door middel van lijnen.
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Bijlage 1. Opdrachtomschrijving

In deze bijlage is de opdracht omschreven die tijdens de eindstudie werd uitge

voerd.

De omschrijving dateert van 21-10-1992

De studie wordt afgerond met een verslag

Het eindcoloqium vindt plaats op Vrijdag 2 Juli 1993 om 9.00 uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING 45



Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Werktuigbouwkunde
Vakgroep WPA

21-10-1992

Student H.F. Bonekamp

Afstudeerhoogleraar: Prof. ir. J.M. van Bragt

Begeleider

Onderwerp

Toelichting:

ir. A.T.J.M. Smals

Top-Down ontwerpen met Unigraphics

Top-Down ontwerpen is een systematische ontwerpstrategie waarbij
men structuur in het ontwerpproces aanbrengt. Een probleem of
project wordt onderverdeeld in goed omschreven, hanteerbare
deelprojecten waardoor het mogelijk wordt deze parallel aan en
onafhankelijk van elkaar uit te werken. Hierdoor kan een aanzien
lijke tijdsbesparing behaald worden omdat meer mensen nu tegelijk
met het project bezig kunnen zijn. Indien men systematisch
ontwerpt is er ook kans op een beter ontwerp en eventueel maakt
een Top-Down werkwijze dit mogelijk.

Binnen de Vakgroep WPA heeft men de beschikking over het CAD/CAM
systeem Unigraphics-II. De optie Assemblies & Components van
Unigraphics-II geeft de moge~ijkheid tot het Top-Down ontwerpen.

Opdracht:

Zoek en beschrijf de beste werkwijze om met behulp van het
Unigraphics-II systeem Top-Down te ontwerpen. Eventueel is de
optie Assemblies & Components van het Unigraphics-II systeem
daarin geintegreerd.

Schrijf een handleiding met een uitgewerkt voorbeeld voor het
ontwerpen volgens de Top-Down werkwijze op het CAD/CAM systeem
Unigraphics-II.

Verslag, etc.
1] Het memorandum "afstuderen in de Produktiet-echnologie en de

Automatisering" is bij de secretaresse verkrijgbaar.
2] Richtlijnen "afstuderen bij onderwijsgroep Specifieke Produk

tiemiddelen".
3] "Wat moet waar en hoe in het verslag" door drs. P. Westendorp.

Voor accoord:

v
Prof.ir. J.M. van Bragt ir. Smals H.F. Bonekamp
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Orientatie-proces

O.o-proces:

(Sept.)

O.p-proces:

(Sept)

O.u-proces:
(Okt.)

Opstellen opdrachtomschrijving.

Opstellen projectstrategie voor het afstuderen.

Opstellen van de volgende vragen;

Wie is de opdrachtgever?

Wat is Top-Down ontwerpen?
Wat houdt Top-Down ontwerpen op een CAD-systeem in?

Wat is precies het probleem?

Welk CAD-systeem wordt gebruikt?

Wat houdt de optie Assemblies & Components in?

Wat zijn de systeemgrenzen?
Welke relaties zijn er met andere al of niet afgesloten projecten?
Wat zijn de uitvoeringscriteria ten aanzien van de opdracht?

Maken van een plan voor het beantwoorden van de vragen.

Literatuuronderzoek naar:

Top-down ontwerpen

Methodisch ontwerpen

Modulair ontwerpen
Ontwerpen op CAD, Unigraphics-II CAD-systeem
Gesprekken voeren met prof. ir. J.M. van Bragt, ir. A.T.J.M. Smals,

dhr. F.GJ. Soers en medestudenten die op dat vlak bezig zijn.

Uitvoeren literatuuronderzoek
Oefenen met Unigraphics-II CAD-systeem

Opstellen Opdrachtomschrijving
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Plan-proces

P.o-proces:

(Okt.)

P.p-proces:

(Nov.)

P.u-proces:

(Jan.)

Bijlage 2. Projectstrategie

Splitsing in de volgende deelprojecten:
Onderzoek & Beschrijf Top-Down ontwerpen met Unigraphics-II

CAD-systeem.

Onderzoek & Beschrijf de optie Assemblies & Components van

Unigraphics-II CAD-systeem.

Uitwerken van een voorbeeld

Handleiding opstellen

Verslaglegging

Nader literatuuronderzoek + oefenen met Unigraphics-II CAD

systeem volgens de in de Literatuur beschreven werkwijzen.

Analyse reeds onderzochte werkwijzen.

Opstellen beste werkwijze om Top-Down op Unigraphics-II CAD

systeem te ontwerpen.

Oefenen aan de hand van een voorbeeld dat uit verschillende niveaus

is opgebouwd.

Rechten gebruikers van Unigraphics-II CAD-systeem.

Uitvoeren nader literatuuronderzoek naar reeds onderzochte werkwij

zen.

Oefenen met Unigraphics-II CAD-systeem volgens de in de Litera

tuur beschreven werkwijzen.

Grip programmeertaal leren.

Programma "Convert-To-3D-Body.Prt" opstellen.

Voorbeeld Fabriek uitwerken.
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Uitvoeringsproces

U.o-proces:

U.p-proces:

(Mrt.)

U.u-proces:
(Juni)

Bepaling van de benodigde tijd.

Bepaling van de beschikbare tijd.

Planning bijstellen.

Splitsing in deelprojecten uitvoeren

Volgorde van deelprojecten:

1. 0 + B Top-Down ontwerpen met Unigraphics-II

2. 0 + B Assemblies & Components

3. Uitwerking voorbeeld Fabriek

4. Handleiding opstellen

5. Verslaglegging

Uitvoeren 0 + B Top-Down ontwerpen op Unigraphics-II

Uitvoeren 0 + B Assemblies & Components

Tussencolloqium

Uitwerken van het voorbeeld de Fabriek

Schrijven van het eindverslag

Eindcolloqium

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN ·AUTOMATISERING 49



Bijlage 3. Bescbikbare Hardware faciliteiten bij de vakgroep WPA
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CADjCAM-tekenkamer

I Printer I I Pen-Ploller I I Video term. I \
LJ. Printer J

I I I

I HP 720 (server) I I HP 710 II I

I HP 720 I I HP 710 II I
--------_ .. __ ........ _.. ~--~ ..._.. _-_ .._-_ .. - .................................................... ,.·····RoboU"cs··Iabo·ralorluffi···--··_····_·············· ...............

I KUKA 161/15/25 JI I

I I PSEA 2000 II

................................... ..............................NC:-'fabrlcage 'laboralorfurii' ..................
I Wll.moch ~AHO 700s JPC I I

I I Lolhe Weiler Primus 2 II
.................................. .............................. "(.ab·.. \toor'MeeHEdiolek' .....................

~ 3D Meos.moch. ~itutoyo J
VWS 2000 ~l§----{ I3D Me<Js.Moch. Zeiss

flguur 1: Hardware faCllltelten bij vakgroep WPA
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Flow Chart. Top-Down Ontwerpen

( Op<lrochlonlvongen )

v
Orientotie

0 Plonning

Uitvoering

Orient<ltie

p PI<lnning

Uitvoerin'ij

Keuze:

1. Cre<:Jt-e
2. Wijzig-en
3. Update

1.Create

figuur 1: Top-Down

2. Wijzigen 3. Update
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1. Cr6Jte

nlvellU 1

Nee Nee

ntvoou n

Conslrueren qeometrie
(uilwErken parl)

Ja
Ja

figuur 2: Create.l
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Ja

Porl; opsloan
Ref.Set c>pdelin Q

oonmoken

Ct:>dl"<Jch~ deelmodulen
noor hoofd ~ekenkomer

vel"'Jturen.

Hoofd ~ekenkomer

s~el~ deelopd ro ch~en op

Hoofdmenu

figuur 3: Create.2

Bijlage 4. Flow Chart Top-Down Ontwerpen

Jo

Po~ opslolln
Ref.Set oP<lelinq

oanmoken

Opd ro ch ~ deelmodulen
noar hoofd tekenk<lmer

vers~uren.

Hoofd td<cnkomer
'Stell; deelopdruchten op

Hoofdrnenu
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Jo

8ijwerken Loyerlijst

Jo

figuur 4: Wijzig.l

Bijlage 4. Flow Chart Top-Down Ontwerpen

2. Wijziqen

Nee

8renq wijziginq in
speciole kleur oon

Indien nodiq
bijwerken l(Jycrlih~

Vlij zig in gen op'Sla an
in opor!; Pon:

Jo
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Pert versturen noar
hoofd tekenkomer

figuur 5: Wijzig.2

Bijlage 4. Flow Chart Top-Down Onlwerpen

Active Port Qpslaon
indien nodig

Ophalen Po rt
met Wijzigingen

Opstellen Layerlijst

OpskJO n Po rt
met Wijzigingen

Wijzigingen noo r hooFcl
tekenkomer versl:uren
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HooFd tekenkomer ver3tuurt
wijziging "oar betl'l:fFende
niveous en controleert op de
uitvoering hiervan.

Hoofdmenu

figuur 6: Wijzig.3
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Retrieve gewenst
Pa rt in Werkpo rt

Nee

Ja

figuur 7: Update

Parameters Update invullen
Selekteer de te updaten component

Voer update uit

controle:
juiste update

uitgevoerd

Terug naar hooFdmenu
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In deze bijlage voIgt een bespreking van aIle opties uit de UG-II module Assem

blies & Components, die voor het Top-down ontwerpen van belang zijn. Een

overzicht van het Assemblies & Components Menu staat in figuur 1.

KB

ASSEM8L IES
CHO:JSE CP'TICN

1 PART ~ERGC

2 O:::l.lPot"-lEt·rrs
3 REFERENCE SETS
4 PARTS LIST
5 WltRE USED REFrnT
6 PATTERNS

figuur 1: menu Assemblies & Compo
nents

1. Part Merge

Met Part Merge kan een UG-II Part in een ander UG-II part binnengehaald

worden. Na ingave van de naam van het gewenste Part wordt deze op layers van

eigen keuze geplaatst. De ontwerper kan via de optie Destination Layer bepalen of

het Part op de Work-Layer dan weI op de Layers van creatie geplaatst wordt. Met

behulp van de optie Destination Csys kan de ontwerper bepalen welk coordinaten

systeem als orientatie voor het binnengehaalde Part dient. Hij heeft dan de keuze

uit Menu en Original. De voorkeur gaar uit naar Menu, omdat de ontwerper dan

zelf de orientatie kan vastleggen met standaard mogelijkheden.

De binnengehaalde geometrie gedraagt zich als een naamloze groep. Indien het

Part een deel-module (Component) is, dan wordt het niet als zodanig herkend. WeI

worden de in het gemergde Part aanwezige components herkend. Met behulp van

de optie Attributes is het weI mogelijk handmatig een naam aan de groep te geven.

De binnengehaalde geometrie heeft geen band meer met het originele Part.
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2. Components

Zoals uit hoofdstuk 4 blijkt is het met behulp van Components o.a. mogelijk in een

Assembly Part, van een groep entiteiten een component te maken. In figuUf 2

staat een overzicht van de opties onder Components.

cr..:MPCNENTS
CHOOSE OPTION

1 LIST OJ~AF(::rNENT ENT I TIES
2 FILE OJ~AI=ONENT PART
:3 RETR I E·...'E C:Q.APONENT PART
4 UPDATE D:MPON Em ENTI TY
5 CCN",1HH Teo GROUP
6 SCALE - 1.000
7 DEST U..YER~ - \I,\JRK
8 OE5T CSYS WC5
9 DRAG MJDE OFF
10 PARTS L I 51' - YES

figuur 2: menu Components

De optie List Component Entities geeft de ontwerper een overzicht van aIle in een

Part aanwezige deel-modulen (Components).

Dit overzicht verschijnt in het Listing Device Scherm.

De belangrijkste optie is File Component Part omdat hiermee de deel-modulen

(components) irJ een Part gedefinieerd kunnen worden.

Na het kiezen van deze optie moet de ontwerper de naam ingeven voor de nieuw

te definieren deel-module. Hierna vraagt het systeem om ingave van de gewenste

Reference Set die men gaat creeren. Vervolgens moet de ontwerper een csys

kiezen dat de orientatie van de deel-module weergeeft en een punt dat de oor

sprong weergeeft. Hierna kunnen de entiteiten geselecteerd worden die in de

betreffende Reference Set horen. De geselecteerde entiteiten gedragen zich in het

Assembly Part als een groep. Daarnaast leidt het CAD-systeem uit deze gese

lecteerde entiteiten een nieuw UG-II Part af. Het CAD-systeem legt tevens een

band tussen de geometrie in het Assembly Part en het nieuw gecreeerde Part.

Hierdoor is het mogelijk wijzigingen in de geometrie van het deel-module Part aan
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te brengen, die dan automatisch ook doorgegeven worden aan de deel-module in

het Assembly Part.

Met behulp van de optie File Component Part kan dus de Top-Down structuur

aangebracht worden. De gedefinieerde deel-modulen worden afzonderlijke UG-II

Parts en er ontstaat een band met het Assembly Part, het part waarin ze gedefi

nieerd zijn.

De optie Retrieve Component Part is te vergelijken met de optie Part Merge. De

binnengehaalde geometrie gedraagt zich nu echter niet als een naamloze groep,

maar als een bekende component, dus als een deel-module. De binnengehaalde

geometrie staat nog steeds in verband met het originele Part. Deze band zorgt

ervoor dat wijzigingen die in het originele part aangebracht worden ook in de deel

module van het Assembly Part doorgevoerd worden. In het overzicht dat door

middel van de optie List Components gecreeerd wordt, wordt de binnengehaalde

deel-module, inclusief de daarin aanwezige modulen, opgenomen.

3. Reference Sets

Deze optie maakt het mogelijk om in een UG-II Part verschillende representaties

van een onderdeel naast elkaar aanwezig te hebben. De verschillende representa

ties worden in verschillende Reference Sets ondergebracht. Na keuze van deze

optie verschijnt het menu van figuur 3.

KB

REFEIRENCE SETS
CHOJ:S E OP T I ON

1 CREATE REFERENCE SET
2 ""-DD TO SET
3 !REt.,()'v' E HK..M SET
4 mELETE REFERENCE SET
5 ~IST CURRENT PART
6 liST OTHER PART
7 !RENAME
8 iATTRI8UTES

figuur 3: menu Reference Sets
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Bij het creeren moet de ontwerper eerst de naam ingeven voor het nieuwe

Reference Set. Vervolgens kiest hij het csys dat als orientatie voor het Reference

Set dient en het Control Point dat als oorsprong dient. Tenslotte selecteert de

ontwerper de entiteiten die tot de te definieren Reference Set behoren en sluit het

Part af met behulp van Archive Format. Een bepaalde entiteit kan in verschillende

Reference Sets verwerkt zitten.

4. Update Component Entity

Met behulp van de optie Update Component Entity kan de representatie van een

Part gewijzigd worden. Op 1 niveau kan gewisseld worden van Reference Set.

Daarnaast is het ook mogelijk om de representaties van de in een Part aanwezige

deel-modulen te veranderen. De ontwerper kan dus de Reference Sets van een

deel-module opvragen, die op een lager niveau aangemaakt zijn. Deze optie is

daardoor uitstekend geschikt om uitwerkingen van gedefinieerde deel-modulen te

controleren.

Na keuze van deze optie verschijnt het menu uit figuur 4.

KB

IJPDp.TE 0]..4PCNENT ENT IH
CH())S E COPT I eN

1 UPDAIE S I NJLE co..1PmJENT ENT ITY
2 UPDATE ALL C~PONENT ENTITIES
3 ,c, TTR I BUTES a'll Y - NO
4 MJL T I - LEVEL UPDATE - NO
5 OUTP~ UPDATE REPORT - YES

figuur 4: menu Update

Eerst moet de ontwerper kiezen voor Single of All Components.

Bij de keuze Single vraagt het Systeem nu naar het selecteren van de gewenste

Component, zie figuur 5.
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KB

UPDATE O)MPONE NT
SEL EeT CDMPONE NT

figuur 5: scherm single Component

Dan vraagt het systeem naar de directory waaruit de nieuwe informatie over de te

Update-n Component gehaald moet worden, zie figuur 6.

KB

UP OATE Q)1,'I1~CNENT

ENTER ROJT DIRECTORY
I DI\TAD I SK,/ USE RS ,I STD I BONE KAI.o1P

AA CHANGE OPTla~S

figuur 6: scherm Root Directory

Voordat de ontwerper dit doet kan hij met behulp van AA Change Options aange

ven op welke wijze de update moet plaatsvinden. Er verschijnt dan het volgende

menu, zie figuur 7.
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I
1(8!

UPDATE CONPONEN1
CI-()JS E OFD1' a~s

CHANGE PA RT NAME
2 CHANGE REFERENCE SET

figuur 7: AA Change Actions

Met behulp van Change Part Name kan de ontwerper de naam veranderen van het
. Part, waaruit de geometrie voor de bepaalde deel-module gehaald moet worden.

Het is zelfs mogelijk om een Part door een totaal van het ontwerp losstaand Part

te vervangen.

Stel dat de deel-module Werkcell door de ontwerper op niveau 2 niet Werkcell is

genoemd maar Werkunitl. Bij het Update-n van deel-module Werkcell moet nu

met behulp van Change Partname "Werkunit I" ingegeven worden. Het resultaat is

dat dan de geometrie van de deel-module Werkcell vervangen wordt door die van

Werkunitl.

De optie Change Reference Set maakt het mogelijk de naam van het Reference

Set op te geven, die bij de Update-slag gewenst wordt. In het voorbeeld is bijvoor

beeld de deel-module Werkcell met Reference Set BLACKBOX ten opzichte van

het Assembly Part Fabriek weggeschreven. De default waarde van het CAD

systeem staat nu op BLACKBOX. Bij het update-n van Werkcell wilt de ontwerper

juist de Reference Set MODEL zichtbaar maken. Dus dan moet hij met behulp

van Change Reference Set de default waarde van BLACKBOX in MODEL veran
deren.

Na het gebruik van de opties Change Partname en Change Reference Set ver

schijnt weer het scherm met de vraag naar de Root-directory. De ontwerper moet

nu die directory invullen waarin het gewenste Part met het gewenste Reference Set

zich bevindt.

Stel dat het hoofd van de tekenkamer de Fabriek wilt controleren. Als eerste wil

hij de deel-module Werkcell Update-no

Hij kiest dan vom Single Component en selecteert de deel-module Werkcell.
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Vervolgens maakt hij gebruik van de AA toets. De optie Change Partname hoeft

hij niet te gebruiken omdat de ontwerper op niveau 2 ook de deel-module Werk

cell heeft genoemd. Bij de optie Change Reference Set geeft hij nu MODEL in.

Vervolgens vraagt het CAD-systeem naar de Root-directory. Hier wordt nu de

directory van de ontwerper van niveau 2 ingegeven

De opties 3 tim 5 van het Update menu kunnen v66r de opties 1 en 2 ingesteld

worden. Zij bei'nvloeden de uitvoering van opties 1 en 2.

Wordt de optie Attributes Only op Yes ingesteld, dan worden bij een Update-slag

aIleen de Attributes van een deel-module naar de laatste stand van zaken gewij

zigd. Attributes zijn alfa-numerieke gegevens die aan een component kunnen

worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de naam van een component. Zij worden

opgehangen aan een Reference Set. Voor het Top-Down ontwerpen op UG-II

CAD-systeem is deze optie niet van belang en staat deze op No.

De optie Multi-level Update is niet erg handig. De naam van de optie belooft meer

dan werkelijk mogelijk is. Hiermee is het namelijk mogelijk om in een keer

verschillende niveaus af te dalen in een ontwerp. Dus bij Multi-level Update met

Reference Set MODEL zou in het voor beeld van de Fabriek na 1 Update-slag de

detaillering van het Rollenwiel zichtbaar zijn. Daarnaast zouden dan ook van aIle

andere deel-modulen de meest uitgewerkte representatie zichtbaar zijn. Echter het

volgende probleem doet zich VOOL In het voorbeeld van de Fabriek kiezen we dan

voor Reference Set MODEL. Na de Multi-level Update-slag is echter aIleen het

eerste niveau MODEL zichtbaar. Dus aIleen de BLACKBOX representaties van de

deel-modulen, Werkcell, Werkcel2, Kantine,Kantoor,Magazijn en Transport. Het

volgende is namelijk de oorzaak. In het CAD-systeem zijn de deel-modulen

namelijk met Reference Set BLACKBOX gedefinieerd. Het systeem stopt dus met

Update-n met Reference Set MODEL nadat de deel-modulen zichtbaar zijn. Het

systeem herkent bij de deel-modulen de Reference Set BLACKBOX en deze stemt

niet overeen met de Reference Set MODEL.

Een ander nadeel van deze optie is dat de uitwerkingen in dezelfde directory

opgeslagen moeten zijn. De ontwerper kan namelijk maar 1 directory opgeven.

Bevinden zich de verschillende niveaus van een ontwerp niet in 1 directory, dan

stopt de Multi-level Update bij het laagste niveau in die directory.
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Een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van een Update-slag vormt optie 5,

Output Update Report. Staat deze op Yes, dan verschijnt na elke Update-slag een

overzicht van de gerealiseerde Update. Dit overzicht verschijnt op het Listing

Device scherm. De ontwerper heeft dan een controle-middel om te zien of een

Update ook correct is uitgevoerd.
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Het 2ebruik van standaard onderdelen in een Top-Down ontwerp:

In hoofdstuk vijf werd het creeren van de Fabriek besproken. Het ging hier om

unieke onderdelen die door middel van Solids weergegeven werden.

In de praktijk beeft een ontwerper niet aIleen te maken met unieke onderdelen

maar ook met standaard onderdelen, de zogenaamde normaal artikelen.

Wilt de ontwerper deze normaal artikelen verwerken, dan dienen biervan UG-II

Parts aangemaakt te worden. Dit kan door de ontwerper gebeuren, maar bet zou

handiger en logischer zijn als de fabrikant de UG-II Parts van zijn artikelen levert.

De ontwerpafdeling plaatst deze in een databestand, zodat ze voor aIle ontwerpers

op te vragen zijn.

Het ophalen van een onderdeel, lees UG-II Part, in een bestaand samenstellings

Part kan in principe op 2 manieren. De eerste mogelijkheid is de optie Part Merge.

Maar omdat met deze optie de voor het Top-Down ontwerpen belangrijke band

met het originele UG-II part niet aanwezig is, wordt toch voor Retrieve Compo

nent gekozen. Na het ingeven van het gewenste UG-II Part wordt deze in bet

samenstellings Part geplaatst. De ontwerper kan met behulp van de optie Destinati

on Layer invloed uitoefenen op de Layers waar het Part geplaatst wordt. Wordt

een normaal artikel in de tijd gewijzigd dan zal ook het in een samenstelling

gebruikte normaal artikel wijzigen.

Meervoodi2 2ebruik van een onderdeel in een Top-Down ontwerp:

In de praktijk komt meervoudig gebruik van een bepaald onderdeel ook VaaL In

het voorbeeld van de fabriek komt in de deel-module Werkcell twee keer dezelfde

Overzetter vooI. De ontwerper creeert eerst de Overzetter en definieert deze dan

als deel-module met bebulp van File Component. Daarna wordt de tweede Over

zetter met behulp van Retrieve Component in Werkcel2 binnengehaald. Het CAD

systeem herkent nu dat de deel-module Overzetter twee keer in Part Werkcell zit.

De uitwerking van het Part Overzetter kan gewoon door een andere ontwerper
plaatsvinden.
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Bij een Update-slag worden beide overzetters dan vervangen door de laatste

uitwerking.

In het Part Werkcell hebben de overzetters weI een bepaalde volgorde. Bij het

selekteren op naam zal eerst de in het part gedefinieerde overzetter actief worden

en daarna de binnengehaalde overzetter. In het geval dat een deel-module meer

maals met behulp van Retrieve Component in een Part binnen gehaald is, hanteert

het CAD-systeem de volgorde van binnenhalen.

Wilt de ontwerper weten waar een bepaalde deel-module al eens is gebruikt, dan

kan hij gebruik maken van de optie Where Used Report in de Assemblies Module.

Deze optie geeft een overzicht van de verschillende samenstellings Parts waarin de

betreffende deel-module is gebruikt.

Wijzi2en in een Top-Down structuur:

Ret is van belang of de wijziging direct op het laagste niveau plaats kan vinden of

dat deze eerst op een tussenliggend niveau in het Top-Down ontwerp aangebracht

moet worden.

Wijzigen op het Iaagste niveau:

De geometrie van een Part kan gewijzigd worden met de daartoe behorende UG-II

functies. Ret gewijzigde Part wordt vervolgens met behulp van Archive Format

opgeslagen. Ret oorspronkelijke Part wordt zo overschreven door het gewijzigde

Part.

Wijzigingen in de samenstelling van een Reference Set kunnen met behulp van de

optie Add To Set en Remove From Set uitgevoerd worden. Deze opties bevinden

zich in de Reference Sets module. Na keuze van deze opties kan de ontwerper de

entiteiten selecteren die aan de Reference Set moeten worden toegevoegd of die

verwijderd moeten worden. Ret Part wordt vervolgens met Archive Format op

nieuw opgeslagen. Moet er in een Part een Reference Set toegevoegd of verwijderd

worden, dan kan de ontwerper gebruik maken van de optie Create of Delete

Reference set. Rierna wordt het Part met Archive Format opnieuw opgeslagen.

TECHNISCHE UNlVERSITEIT EINDHOVEN
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING 67



Bijlage 6. Top-Down ontwerpen met UG-II CAD-systeem

Het wijzigen van de samenstelling van een deel-module in een samenstellings Part

gaat als voIgt. De oude deel-module moet eerst uit het samenstellings Part

verwijderd worden. Hiertoe moet in het samenstellings Part de deel-module gecon

verteerd worden tot een groep. Dit gebeurt met de optie Convert-To-Group in de

Components module. Hierna kan met de optie Ungroup Top, van de Group/Un

group module, deze groep verwijderd worden. In het CAD-systeem is echter nog

steeds het UG-II Part van die deel-module aanwezig. Dit Part moet uit de direc

tory van de ontwerper worden verwijderd, anders kan de nieuwe te definieren deel

module niet dezelfde naam krijgen.

Wanneer het oude deel-module Part uit de directory is verwijderd, kan de nieuwe

deel-module worden aangemaakt. De nieuwe samenstelling van de deel-module

wordt ook weer met behulp van File-Component met dezelfde naam opgeslagen.

Tenslotte wordt het samenstellings Part opnieuw opgeslagen. Aangezien alleen de

samenstelling van de deel-module is veranderd en er geen nieuwe geometrie is

gecreeerd, hoeft de Reference Set Model van het Samenstellings Part niet gewij

zigd te worden. Als er ook nieuwe geometrie gecreeerd wordt, dan moeten de

Reference Sets weI aangepast worden.

Wijzigen op een tussenliggend niveau:

In een Top-Down ontwerp moeten wijzigingen altijd op het laagste niveau uitge

voerd worden. Wordt een wijziging op een tussenliggend niveau aangebracht

zonder dat het onderliggende niveau ook gewijzigd wordt, dan zal bij een Update

slag de gewijzigde versie vervangen worden door de ongewijzigde uitwerking. In

een Top-Down ontwerp moet daarom een wijziging op een tussenliggend niveau

ook Top-Down doorgevoerd worden naar alle afhankelijke volgende niveaus, totdat

het laagste niveau bereikt wordt.

In de praktijk kan het voorkomen dat een wIJzlgmg niet direct op het laagste

niveau aan te brengen is. De ontwerper kan de wijziging weI op een tussenliggend

niveau aangeven.

Deze wijziging wordt dan met een speciale kleur op Layer 192 aangebracht.

Vervolgens legt de ontwerper een csys op een karakteristieke plaats van de

wijziging. De wijziging wordt nu als een deel-module weggeschreven. Het samen

stellings Part wordt nu met behulp van Archive Format opnieuw opgeslagen. Door
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de speciale Ideur is het duidelijk dat in het samenstellings Part een wijziging heeft

plaatsgevonden.

Vervolgens daalt de ontwerper 1 niveau af en haalt de wijziging met behulp van

Retrieve Component binnen in de afhankelijke Parts. Nu wordt het gevolg van de

wijziging van 1 niveau hoger op het Part bekeken. Is dit niet het laagste niveau dan

worden ook in dit Part, met een speciale kleur, de resulterende wijzigingen voor dit

Part gecreeerd. Vervolgens wordt de binnengehaalde wijziging uit het Part verwij

dert. De nieuwe afgeleide wijzigingen worden weer als een afzonderlijke deel

module van het Part opgeslagen.

De ontwerper daalt wederom een niveau af en haalt het part met de wijzigingen in

de afhankelijke Parts op. Deze werkwijze herhaalt zich tot aan het laagste niveau.

Op het laagste niveau worden de benodigde wijzigingen aangebracht. De binnenge

haalde deel-module met de wijzigingen wordt uit het Part verwijderd. Daarnaast

wordt ook het Part met de wijzigingen uit de directory verwijdert.

Het gewijzigde Part wordt nu opnieuw opgeslagen. Zijn aIle afhankelijke Parts

gewijzigd dan kan er een niveau gestegen worden. Op een niveau hoger kan nu de

gewijzigde deel-module met behulp van Update opgehaald worden. De wijzigingen

in de speciale kleur kunnen nu worden verwijderd, net zo als de deel-module met

de wijzigingen. Het samenstellings Part wordt opnieuw opgeslagen en het Part met

de wijzigingen van dat niveau wordt uit de directory verwijderd. Ook deze werk

wijze herhaalt zich totdat het niveau, waar de wijziging gelnitialiseerd werd, bereikt

wordt.

Aanmaken van een Variant:

Er is sprake van een variant indien een ontwerper de geometrie van een bepaald

Part wilt gebruiken als uitgangspunt voor een nieuw ander ontwerp. De ontwerper

haalt het gewenste Part op en schrijft dit dan met een nieuwe naam weg. Het

nieuwe Part heeft geen band met het oorspronkelijke ontwerp. AIleen de eventuele

deel-modulen die reeds in betreffende Part gedefinieerd waren, zijn nu ook in het

nieuwe Part aanwezig.
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LAYERGEBRUIK:

Voorgeschreven Layer-gebruik:

Layer 1 tim 189

190 tim 199
190
191
192
193
198

200 tim 209

211 tim 256

211

:vrij te gebruiken voor geometrie

:voor users applicaties
:bemating

:arcenng

:note's, tabellen, (Layerlijst )

:boundaries
:niet tot Part behorende entiteiten

:CAM-info

:systeemmanager applicaties

:tekeningkader

Richtlijn:

Construeer de BLACKBOX representatie van een deel-module(component) altijd
op een Layer. Dus de Reference Set BLACKBOX bestaat slechts uit de entiteiten
van 1 Layer.

De Reference Set MODEL bevat verschillende deel-modulen, die elk op een

afzonderlijke Layer zijn gecreeerd .
Verdeel de deel-modulen over verschillende Layers in het samenstellings Part.

Keuze van het aantal Layers per deel-module (component) Part:

Bij het Top-Down ontwerpen is er van een bepaalde deel-module een beknopte en

een uitgebreide representatie aanwezig. In het geval van een samenstellings Part
bestaat de uitgebreide versie weer uit deel-modulen. Aangezien bij het Top-Down

ontwerpen 3 een veelvoorkomende deelfactor is, zijn er dus minimaal 3 deel

modulen aanwezig. Als de ontwerper met Solids construeert is het handig naast de

Solid ook een Wire-Frame van de deel-module te hebben, zodat het onderliggende

niveau zichtbaar gemaakt kan worden. Vit dit alles blijkt dat een Layer-reservering

van 5 Layers per deel-module Part aannemelijk en voldoende is. Voor bijvoorbeeld

de hoofd-module reserveert de ontwerper de Layers 1 tim 5 en dan voor de eerste
deel-module Layer 6 tim 10 enzovoort.
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Informatie verwerkine in een Top-Down ontwerp:

De benodigde informatie voor een ontwerper/ detailleur:

Duidelijke omschrijving van zijn opdracht, gegevens betreffende de uitgangs

geometrie en de specificaties.

Per deel-module Part weten welke Reference Sets er zijn aangemaakt, op

welke Layers en wat deze beschrijven. Na het afsluiten van een Part moet

deze informatie worden bijgewerkt en opgeslagen.

Per niveau en per Part weten welke Layer-indeling is en wordt vastgesteld.

Benodigde controles op:

Gebruik van de juiste Reference Set bij het opslaan van een (sub)-samen
stelling.

Houden aanen bijwerken van de Layer-verdeling

Aanwezigheid van aIle benodigde geometrie in een deel-module Part.

Volledig ingevulde begeleidende informatie (anders dan geometrie) en

versturing naar de betreffende personen.

De uitvoering van boven beschreven controles rust In eerste instantie bij de

ontwerper van een bepaald Part. Deze controles moeten uitgevoerd zijn voordat hij

het Part doorgeeft aan het hoofd van de tekenkamer.

Bij het Update-n controleert de ontwerper van het hogere niveau het werk van de
ontwerper van een niveau lager.

De uiteindelijke controle over de verschillende ontwerpers rust bij de projectleider
of hoofdconstructeur.
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Rechten en plichten binnen een Top-Down werkwijze op UG-II:

Hoofdontwerper

-Het Update-n van een component Part op zijn niveau en op lager niveau.

-Het bepalen van de werkruimte van de ontwerper op een niveau lager.

-Het controleren van zijn werk en van het geleverde werk van de ontwerper.

-Het beschikbaar stellen van zijn ontwerp aan het hoofd van de tekenkamer.

Ontwerper

-Het Update-n van een component Part op zijn niveau en op lager niveau.

-Het bepalen van de werkruimte van de ontwerper op een niveau lager.

-Het controleren van zijn werk en van het geleverde werk van de ontwerper.

-Het beschikbaar stellen van zijn ontwerp, geometrie plus begeleidende info aan de

hoofdontwerper (of aan ontwerper van een hoger niveau).

Problemen die ondanks de afspraken voor de Layer-indeling en de taakverdeling

toch kunnen optreden:

Uit de praktijk blijkt dat een ontwerp zo groot kan zijn dat er onvoldoende Layers

zijn om elke component op een unieke Layer te construeren. Dan moeten meerde

re componenten op dezelfde layers staan, dus dan moeten er concessies gemaakt

worden.

Het parallel uitwerken van deel-modulen brengt het gevaar met zich mee, dat in

verschillende samenstellingstakken dezelfde werkzaamheden uitgevoerd worden.

Immers tussen samenstellingstakken onderling vindt geen informatie overdracht

plaats. Dus de situatie kan zich voordoen dat twee keer een inspanning geleverd

wordt voor een oplossing.

Dit kan voorkomen worden door een werkbespreking in te stellen. Op de werkbe

spreking kunnen de detailleurs/ontwerpers elkaar op de hoogte brengen van

elkaars problemen en kunnen zij afspraken maken.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING 72



Bijlage 7. Infonnatie-verwerking

Bijlage 7. Informatie-verwerking

7.1 Inleiding

Bij het Top-Down ontwerpen heeft de ontwerper niet aIleen te maken met het

verwerken van geometrie in Parts. Hij krijgt ook te maken met algemene gegevens

die al of niet uit de Parts zijn af te leiden. Ook dit verwerken van de gegevens

wordt beYnvloed door de Top-down werkwijze. Zo zal in de naamgeving de Top

Down structuur herkenbaar moeten zijn. Daarnaast krijgt elke ontwerper de

gegevens aangereikt, die noodzakelijk zijn voor de oplossing van zijn opdracht. Ook
de rechten van de gebruikers worden door de Top-Down ontwerpen sterk be

invloed. In de volgende paragrafen wordt hierop verder ingegaan.

7.2 Naamgeving

Binnen de onderwijsgoep Specifieke Produktie Middelen wordt het Monotekensys
teem (Lit.12) gehanteerd. De hoofdkenmerken van dit systeem zijn:
* Een ontwerp bestaat uit een hoofdsamenstelling, die weer uit verscheidene

subsamenstellingen kan bestaan.

* Elk getekend onderdeel staat op een apart tekenvel en heeft een uniek nummer.

Het tekeningnummer is opgebouwd uit een lettercombinatie gevolgd door een
cijfercombinatie, zie figuur 1.

WB-001-00

---- SAMEI\JSTELL I NGSTEKEN I NG + STUKL I J ST

'--------- HET U I TGEGEVEN PROLI ECTNUMMER

IDENTITEITSNUMMER

figuur 1: voorbeeld tekeningnummer
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Het Projectnummer wordt uitgegeven door het hoofd van de tekenkamer. De

CAD-tekeningen op UG-II krijgen als Partname het volgens het Monosysteem

opgestelde tekeningnummer. In het voorbeeld van de Fabriek zou de correcte

naamgeving voor de hoofdsamenstelling Fabriek eigenlijk bijvoorbeeld WB-193-00

zijn geweest. Hieruit zou dan voor de deel-module Werkcell de Partname WB-193

01 volgen. Voor de herkenning is toch voor een omschrijving gekozen. In het voor

beeld was het nog mogelijk unieke namen te bedenken voor de deel-modulen,

maar in de praktijk is dat onmogelijk en introduceert het fouten. De ontwerper

heeft dan geen overzicht meer welke tekeningen bij elkaar horen en welke niet.

In de naamgeving van het monotekensysteem is nu ook duidelijk de Top-Down

structuur van het ontwerp te herkennen.

7.3 De niet-geometrische informatie

Allereerst dient de informatiestroom in kaart gebracht te worden. Het hoofd van

de tekenkamer is het medium waarover de informatie-uitwisseling tussen de

verschillende ontwerpers plaatsvindt. Het hoofd ontvangt de opdrachten van de

opdrachtgever en verstuurt vervolgens aangepaste opdrachten naar de ontwerpers.

Het resultaat van de ontwerpers wordt weer geretourneerd naar het hoofd van de

tekenkamer. Deze verstuurt vervolgens de samengestelde resultaten naar de

opdrachtgever. In figuur 2 wordt dit verduidelijkt.

directie/
opdrachtgever

Hoofd v/d
t€kenko mer F::::::::::::::::::::::::::::::---..-

Ontwerper

figuur 2: informatiestroom

Deze informatie bestaat niet aIleen uit gegevens uitgedrukt in geometrie III een
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UG-II Part, maar ook uit gegevens die niet in geometrie vast te leggen zijn, de

zogenaamde niet-geometrische informatie. Bij het ontwerpen met een CAD-sys

teem krijgt de ontwerper dus ook te maken met het verwerken van deze niet

geometrische informatie.

Dat begint al bij het krijgen van de ontwerpopdracht. Ret hoofd van de tekenka

mer verstrekt de ontwerper naast de geometrische informatie, al of niet uitgevoerd

op het CAD-systeem, ook begeleidende informatie. Deze kan onder andere bestaan

uit aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering of specificaties ten aanzien van het

resultaat van het ontwerp. Deze informatie zal in schriftelijke vorm of mondeling

gegeven worden.

Na het ontvangen van de opdracht kan de ontwerper aan de slag. Tijdens het

ontwerpen blijkt het handig te zijn bepaalde zaken te noteren. Zaken zoals; wat op

elke gebruikte Layer staat, welke Layers bij een bepaalde Reference Set horen.

Ret is dus handig een zogenaamde Layerlijst op te stellen.

Daarnaast zal de ontwerper zelf ook specificaties opstellen ten aanzien van de

uitvoering van de door hem gedefinieerde deel-modulen.

In het UG-II CAD-systeem is het mogelijk uit een Part een groot gedeelte van

deze niet-geometrische informatie af te leiden. Gegevens zoals de naam van het

Part, de namen van de gedefinieerde deel-modulen, een beknopt overzicht van de

opbouw van het part uit Components, de in het Part aangemaakte Reference Sets,

de kleur van een deel-module, de gebruikte Layers, de ontwerper en de stuklijst.

Maar specificaties ten aanzien van het ontwerp zijn niet verantwoord in het Part

onder te brengen. Verantwoord in de zin van handig, automatisch genereren en

presenteren van de niet-geometrische informatie. Deze zullen altijd aan de UG-II

Parts als begeleidende schriftelijke informatie bijgevoegd moeten worden.

Ret resultaat van het werk van de ontwerper bestaat dus allereerst uit geometri

sche informatie, opgeslagen in de UG-II Parts, en niet-geometrische informatie,

genoteerd op de bijgevoegde formulieren. Deze gegevens worden aan het hoofd

van de tekenkamer verstrekt, die hieruit weer afzonderlijke opdrachten destilleert.

In het programma "Top-Down" (Rfst.4) wordt het gedeelte van de niet-geome

trische informatie, dat weI uit het Part is af te leiden, automatisch en overzichtelijk

in de zogenaamde Layerlijst gepresenteerd.
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7.4 De rechten van de UG-II gebruikers

De rechten van de UG-II gebruikers worden in eerste instantie bepaald door het

Operating System. Bij de Vakgroep WPA heeft het UG-II CAD-systeem UNIX als

Operating System. Binnen UNIX hebben aIle gebruikers dezelfde rechten, dat wi!

zeggen ze kunnen in elkaars directory kijken en van elkaar kopieren, maar ze

kunnen niet bij een andere gebruiker files veranderen of verwijderen. Een uitzon
dering hierop vormt de Systeemmanager, deze heeft de bevoegdheid de Files van

andere gebruikers te bewerken.

De UG-II gebruikers hebben geen rechten in de systeem directory datadisk/util/

wijzigingen aan te brengen. Dit is een directory die door het systeemrnanagement is

aangemaakt en waarin zich onder andere het 3D-Body-Prt bevindt. Ook hier geldt

aIleen kijken en kopieren.

Bij het Top-Down ontwerpen hoort ook een Top-Down structuur van rechten van
de verschillende ontwerpers. De ontwerper van het eerste niveau moet het recht
hebben de deel-module van niveau 2 of lager te wijzigen. Een ontwerper mag

absoluut niet het werk van een voorgaand niveau wijzigen. In hoeverre laat het

UG-II CAD-systeem en in het bijzonder het UNIX Operating System dit toe.
Het werk van elke ontwerper is beschermd, aIleen de Systeemmanager kan

wijzigingen uitvoeren. Dat komt omdat bij UG-II aan elk Part de eigenaar gekop
peld wordt.

De ontwerper van niveau 1 is de eigenaar van het Part "de Fabriek". Daarnaast is

hij eigenaar van de deel-modulen Werkcell, Werkcel2, Kantine, Magazijn, Kantoor

omdat hij deze als afzonderlijke Parts heeft gedefinieerd.

De ontwerper van niveau 2 krijgt als uitgangsgeometrie de Werkcell zoals die door

de eerste ontwerper is gedefinieerd. Hij kan er geen wijzigingen in aanbrengen,
totdat hij het Part Werkcell hernoemt met dezelfde naam maar met zijn eigen

directory. De ontwerper van niveau 1 kan dus weI de uitgansgsituatie van niveau 2
veranderen maar omgekeerd kan niet. De uitwerking van Werkcell is eigendom

van de ontwerper op niveau 2. Hierin kan ontwerper 1 geen wijzigingen aanbren
gen, maar dat is ook niet nodig want dat is niet zijn werk. Hij hoeft aIleen de

uitgangssituatie van Werkcell op te stellen.

Het hoofd van de tekenkamer zorgt ervoor dat de opdrachten van de deel-modulen

Top-Down verstuurd worden. Er kan dus gesteld worden dat het binnen UNIX
mogelijk is, aan de belangrijkste eisen van het Top-Down ontwerpen te voldoen.
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Bijlage 8. Plot van de Fabriek

In deze bijlage is de plot opgenomen van het voorbeeld de Fabriek.
Op de plot staat horizontaal eerst de BLACKBOX representatie van een module.
Vervolgens komt wordt de MODEL representatie van de module weergegeven. De
laatste tekening geeft de samenstelling met de deel-module aan, welke verder
uitgewerkt wordt.
Vertikaal staan de opeenvolgende niveaus van het antwerp weergegeven.
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Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

Analyse van de werkmethoden om Top-Down te ontwerpen op het Unigraphics-II

CAD-systeem volgens Vlemmings, Rijken en Castelijn.

Bij de vergelijking zijn de volgende criteria meegenomen:

1 Ontwerpruimte

2 Algemene werkwijze

30pslaan

4 Reference sets

50pvragen

6 Wijzigen

7 Verwijderen

8 Update-n

9 Structuur

10 Layer-gebruik

11 Opties

De definities van de criteria worden op pagina 85 gegeven.

1 ONTWERPRUIMTE

Vlemmings: 3D-Body-Part,

de constructie kan binnen dit Part volledig worden uitgevoerd.

Rijken

Castelijn:

3D-Body-Part

het eerste niveau van het ontwerp wordt binnen dit Part uitgewerkt,

het volgende niveau moet onder het Part worden uitgewerkt, waar

mee het in het voorgaande niveau is weggeschreven, worden uitge

werkt -- >instellingen aanpassen.

3D-Body-Part,

het eerste niveau wordt hierbinnen uitgewerkt, de volgende niveaus

worden onder eigen Parts uitgewerkt, zie Rijken.
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Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

2 ALGEMENE WERKWIJZE

Zie hiervoor de volgbladen met de beschrijvingen.

30PSLAAN

Vlemmings: Component -- > File Selective Part onder Terminate

Afsluiten vie Part --> Archive Format (Terminate).

Rijken

Castelijn:

Component -- > File Component onder A&C.
Afsluiten vie Part --> Archive Format (Terminate)

Component -- > File Component onder A&C.
Afsluiten vie Part --> Archive Format (Terminate)

4 REFERENCE SETS

Vlemmings: Geen, Lv.m oudere versie van Unigraphics-II, ref. sets waren met
beschikbaar.

Onderscheid wordt aangebracht in naamgeving van de extensie van
de File-name.

Rijken Op elk niveau van een ontwerp;

BB : Black Box voorstelling vIe module

Model: bevat gedefinieerde componenten, Layers 11-49.

Csys : co6rdinaten stelsel, geeft plaats en

orientatie vIe component aan, Layer 1.

Alternatief;

part op niveau 2 -- > niveau 2

Part op niveau 1 -- > niveau 1, 2

Part op niveau °-- > niveau 0, 1, 2
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Castelijn:

Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

Op elk niveau (n)

lim_space_L(n-l): begrensde ruimte op n-l gevormd
result_fd_Ln: op n gegenereerde Functional Design informatie

result_md_Ln: op n gegenereerde Manufacturing Design informatie

5 OPVRAGEN in active Part

Vlemmings: m.b.v. Part Merge - Merge onder Assemblies
naam voIgt uit Groupname v/h vervangende csys.

Rijken

Castelijn:

6 WIJZIGEN

m.b.v. Retrieve Component onder A&C
ingeven naam + ref.set

m.b.v. Retrieve Component onder A&C

ingeven naam + ref.set

Vlemmings: Bij begin opvragen Excisting Part, of binnen active Part, Part Merge.
Veranderingen in bestaande component aanbrengen -- > Refile-n

(zelfde naam).

Rijken Opvragen Excisting Part, of Retrieve Component onder A&C (naam
+ ref.set). Veranderingen in bestaande component aanbrengen -->

Refile-n (zelfde naam + Ref.set).

Castelijn: Opvragen Excisting Part, of Retrieve Component onder A&C (naam

+ ref.set). Veranderingen in bestaande component aanbrengen -->

Refile-n (zelfde naam + Ref.set).
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Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

7 VERWIJDEREN

Vlemmings: m.b.v. Delete, entiteiten worden hiermee uit een active Part gehaald

en dus ook uit het geheugen.

Rijken :

Castelijn:

m.b.v. Delete.

m.b.v. Delete.

8 UPDATE-N

Vlemmings: Part Merge - Merge onder Assemblies, ingeven v/d naam v/h Part

met de uitwerking. Naam staat bij het vervangende csys op het

scherm. Dit is een single-level (handmatige) Update.

Rijken A&C - Components - Update Single Component of All Components.

Single-level-update --, I ingeven naam of aanklikken,

Multi-level-update -l L ingeven gewenste ref.set

Castelijn: Op niveau n eerst Part Overzicht_Ln creeren

Ophalen v/h eigen Part als component van Overzicht Ln met ref.set

result fd Ln.

Deelruimtes zichtbaar -- > Update Single Component, indien gewenst

Change ref.set in result_fd_L(n+1).

Mogelijkheden gelijk aan Rijken.

9 STRUCTUUR

Zie volgbladen met figuren.

10 LAYER-GEBRUIK

Vlemmings: Geen gespecificeerd Layer-gebruik
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Rijken

Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

Op het hoogste mveau wordt elke black box op een aparte Layer

getekend. Op een niveau lager wordt de opgehaalde black box naar

Layer 1 verplaatst en uitgewerkt op de Layers 11 tim 49.

Castelijn: Op elk niveau moet op elke Layer dezelfde soort informatie staan.

Creeren vie component; entiteiten op originele Layers plaatsen.

Opslaan vie component(N); eerst informatie verplaatsen naar die

Layers waarop het op niveau N + 1 zou moeten staan en dan opslaan.

Update-n vie component; op elk niveau een groep van Layers

creeren waarop de te Update-n componenten kunnen worden ge

plaatst.

Opmerking: Ret samenvallen van informatie wordt niet geheel voorkomen maar

aangezien in Overzicht Ln, die niet wordt opgeslagen, ge-Update wordt is dit

samenvallen niet bezwaarlijk.

110PTIES

Vlemmings: "ruimtelijk stuklijst"

Rijken :

Castelijn:

"ruimtelijke stuklijst"

List Components, lijst incl. weergave verschillende niveaus van de in

een Part aanwezige componenten.

Where Used Report, lijst van alle Parts waarin een bepaalde compo

nent voorkomt.

Parts List, automatisch genereren van een stuklijst.

"ruimtelijke stuklijst"

List Components, lijst incl. weergave verschillende niveaus van de in

een Part aanwezige componenten.

Where Used Report, lijst van alle Parts waarin een bepaalde compo

nent voorkomt.

Parts List, automatisch genereren van een stuklijst.
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Werkwijze Vlemmings: ruimtelijke stuklijst

1 Oproepen !3D-Body.Propt

2 Start: Wcs plaatsen in absolute csys v/h CAD-systeem.

named group "ABS" maken.

Wcs ABS file-n -- > abs-c06rd.(0,0,0).

3 Creeer geometrie, groepsplan.
Definieer csys op karakteristieke plaats + save-no

Named group -- > selecteer csys -- > hoofdcsys als naam.

Geometrie groepsplan file-n t.o.v. hoofdcsys( =referentie).

Hoofdcsys-en samen file-n t.O.V. ABS als ABS/C.

4 Creeer geometrie v/ d onderdelen vIe groepsplan.

Definieer csys op karakteristieke plaats + save-no

Named group -- > selecteer csys -- > sub-csys.

Geometrie v/h onderdeeI file-n t.O.V. sub-csys.

Sub-csys-en samen file-n t.o.V. hoofdcsys als Hoofdcsys/C.

5 Creeer geometrie vie onderdeel(detail).

Definieer csys op een karakteristieke plaats + save-n(ook basis-geometrie

meenemen).

Named group -- > selecteer csys -- > geom-csys.

Geometrie(detail) file-n t.o.v.geom-csys.

Geom-csys-en samen file-n t.o.v. sub-csys als sub-csys/C.

Tussen de verschillende stappen wordt de overbodige geometrie nadat deze IS

bewaard, verwijderd m.b.v. Delete. Hierdoor wordt het werkgeheugen ontlast.
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Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

Werkwijze Rijken: Top-Down modulair ontwerpen met Unigraphics

1 Oproepen !3D-Body.propt.

2 Start: tekenen vie samenstelling bestaande uit Black Boxes.
elke BB op aparte Layer.

elke BB krijgt excisting csys op kar. plaats.

elke BB file-n met ref.set BE.

Part afsluiten.

3 Ophalen v/ e deelruimte.

Settings aanpassen tot 3D-instelling.
Delete ref.set BB, BB naar Layer 1 verplaatsen, wcs niet op excisting csys,BB
naar Layer 11 kopieren.

Create ref.set BB op Layer 1.

Op Layer 11-49 uitwerking deelmodule-- > BB's of onderdelen,
onderdelen file-n met ref.set BE.

Create ref.set Csys.

Create ref.set Model:Layers 11-49.
Part afsluiten.

Nu kunnen de gedefinieerde componenten worden doorgegeven voor verdere

uitwerking. Een niveau hoger kan nu de zojuist uitgewerkte module ge-Update
worden.
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Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

Werkwijze Castelijn: Manufacturing Design

1 Oproepen !3D-Body.propt

2 Start: definieren vIe ruimte waarin machine-functie vervuld moet worden.

interfaces vastleggen, begrenzingen uitvoeren als oppervlakken.

opslaan van de geometrie als file-name_Ln met ref.set

lim_space_L(n-l).

Part afsluiten.

3 Ophalen van deelruimte filename_Ln, aanpassen settings.

Definieren v/d deelruimtes (niveau n), begrensd door oppervlakken, file-n als
filename_L(n + 1) met reLset lim_space_Ln.
Verzameling van gedefinieerde deelruimtes file-n als filename_L(n) met reLset

result fd Ln.
Part afsluiten.

4 Ophalen deelruimte filename_L(n + 1).

Realiseren vie volledig functioneel ontwerp, file-n als filename_L(n+l) met

ref.set resultJd_L(n + 1).

Realiseren vIh volledige ontwerp vId onderdelen, file-n als filename_L(n + 1) met
ref.set result_md_L(n + 1).

Vanaf dit moment wordt gebruik gemaakt van Features m.b.v. de Feature

Modeller for Modules.
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Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen
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Figuur 1: Gerealiseerde structuur volgens Vlemmings
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Figuur 2: Gerealiseerde structuur volgens Rijken

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING 87
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filename_L1
Iim_space_LO IresulCfd_L1

--------- ~filename_L2 filename_L2
Iim_space_L1 I resuICfd_L2 Iim_space_L1 I resUICfd_1.21 resuICmd_1.2

/ I

filename_L3 filename_L3
Iim_space_1.21 result_fd_L31 result_md_L3 Iim_space_1.21 resuICfd_L31 result_md_L3

I I

I

I

MD
I

Flguur 3: Gerealiseerde structuur volgens Castelijn
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Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

Definitie van de criteria:

1 Ontwerpruimte, hiermee wordt de instelling van het beeld waarin het ontwerp

plaatsvindt bedoeld. Dus de soort Lay-Out, het View en de Systeem Parameter

instellingen.

2 Algemene werkwijze, hieronder wordt een beknopte beschrijving van de uit te

voeren stappen verstaan.

3 Opslaan, dit is het daadwerkelijk wegschrijven van een gedefinieerde geometrie

informatie in het geheugen van het CAD-systeem zodat deze bewaard blijft.

4 Reference Sets, dit is een representatie van een bepaalde geometrie.

5 Opvragen, hiermee wordt het binnenhalen van bestaande geometrische informa

tie (plus attributes) in een Part verstaan, dus het binnenhalen in het werkgeheugen.

6 Wijzigen, hieronder wordt het veranderen van geometrische informatie en van

attributes van een bestaand component(Part) of entiteit verstaan.

7 Verwijderen, dit is het verwijderen van informatie (geometrie) uit het werkgeheu

gen van het CAD-systeem.

8 Update-n, hieronder verstaat men het uitvoeren van een bottom-up stap, dus een

component bijwerken naar de laatste stand of gewenste uitvoering.

9 Structuur, dit is de gerealiseerde opbouw van een ontwerp uit modules, deelmo

dules en onderdelen binnen het CAD-systeem.

Hieronder valt ook de naamgeving.

10 Layer-gebruik, de richtlijnen omtrent het gebruik van de Layers in een Part.

11 Opties, dit zijn de extra mogelijkheden die een bepaalde werkwijze biedt.
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Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

Conclusies

*

*

*

*

*

*

Uitgangspunt is een 3D-Body-Part.

Ret ontwerp opbouwen volgens de methoden van Rijken en Castelijn, een

A & C structuur, verdient de voorkeur boven de methode van Vlemmings,

Selective file-n.

Ret voordeel van de A & C structuur komt in een aantal punten naar

voren;

1. Men kan dezelfde ruimtelijke stuklijst creeren als volgens de methode

van Vlemmings.

2. Bij het Update-n van het ontwerp maakt je gebruik van de aange

brachte structuur, dit in tegenstelling tot Vlemmings die aile compo

nenten in een Part Merge-d. Daarnaast is het nu ook mogelijk om

een Multi-Level Update uit te voeren.

3. Het onderscheid in de representaties van een component kom tot

stand door verschillende Ref.Sets aan de component file-name te

hangen. Dit in tegenstelling tot Vlemmings, die dit onderscheid

aanbrengt in de verschillende extensies van de component file- name.

Verschil: een grotere file ten opzichte van drie of meer kleinere files.

Ret vervangen van de component-geometrie door een csys vergroot het

overzicht in het ontwerp. Het vervangende csys dient dan ook zeker als

ref.set binnen A & C gebruikt te worden.

Wijzigen kan alleen via refile-n.

Verwijderen m.b.v. delete.

In de A & C structuur zijn de verschillende niveaus echt met elkaar

verbonden.

Volgens de methode van Vlemmings worden steeds twee opeenvolgende

niveaus met elkaar verbonden en dit dient dan ook nag handmatig uitge

voerd te worden.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
VAKGROEP PRODUKTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING 90



*

*

Bijlage 9. Analyse reeds onderzochte werkwijzen

De naamgeving volgens Vlemmings, met name het creeren van groepen
biedt voordelen bij het Update-no Dit in combinatie met de A & C structuur

en de Ref.Sets is ideaal.

Ten aanzien van het Layergebruik is geen duidelijke richtlijn aan te geven.
Het verdient de voorkeur zoveel mogelijk op verschillende Layers te werken

en voor het Update-n bepaalde Layers te reserveren. Een extra veiligheid bij

het Update-n is het creeren van een extra Part, zoals voorgesteld door

Castelijn, waarin het ontwerp opgehaald wordt. Hierna vindt pas het

Update-n plaats. Het origineel blijft dus gespaard.

Het is duidelijk dat de A & C structuur extra mogelijkheden m.b.t. neven

functies biedt, zoals List Components, Where Used Report en Parts List.
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