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SANIENVATTING

In de werktuigbouwkunde wordt het steeds belangrijker om snel een goed ontwerp af te

leveren. Mede daarom maakt de machineontwerper tegenwoordig steeds meer gebruik van

computerondersteuning bij zijn activiteiten.

Veelvuldig in een werktuigbouwkundig ontwerp toegepaste onderdelen zijn mechanismen.

Met name de bedrijfsmechanisatie is een toepassingsgebied voor mechanismen, maar ook

voor andere toepassingen zijn zij van grote betekenis.

Door de complexiteit van het ontwerpproces zijn de ontwerpmethoden op het gebied van de

stangenmechanismen gebruikersonvriendelijk. Dit betekent dat de machineontwerper met

weinig specialistische kinematische kennis slechts zelden gebruik maakt van stangenmecha

nismen in zijn ontwerp.

Om het gebruik van stangenmechanismen, daar waar dit terecht is, te bevorderen is daarom

in dit onderzoek aandacht besteed aan het computer gesteund ontwerpen van stangenmecha

msmen.

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het integreren van TADSOL in Unigraphics II daar

bij een belangrijke plaats kan innemen.

TADSOL is een, op de TU Delft ontwikkeld, softwarepakket dat ondersteuning biedt bij het

ontwerpen van mechanismen.

Unigraphics II is het CAD/CAMlCAE-pakket dat gebruikt wordt door de sectie Specifieke

Produktiemiddelen van de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Eindhoven.

Na een uitgebreide orientatiefase is een eisen- en wensenpakket opgesteld. Aan de hand van

dit eisen- en wensenpakket is een schema ontworpen. Dit schema geeft aan hoe in 6 stap

pen de Unigraphics II-TADSOL koppeling (UGTADSOL genaamd) gerealiseerd kan

worden.

De resterende tijd is besteed aan het ontwikkelen van GRIP-programma's die een aantal

stappen van het ontwerpschema uitvoeren. Deze uitvoering gebeurt automatisch (zonder de

hulp van de gebruiker) of interactief.

Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat het ontwerpen van stangenmechanismen

m.b.v. UGTADSOL nu dusdanig ondersteund wordt, dat het mogelijk is om zonder specia

listische kinematische kennis ervan gebruik te maken. Dit betekent dat de ontwerper een

verbreding van zijn mogelijkheden ziet op het gebied van het ontwerpen van mechanismen.

Nader onderzoek dient te volgen.



SUMMARY

In the field of mechanical engineering it is becoming more and more important to deliver a

good design quickly. This is one of the reasons why nowadays the engineer uses computers

to support his activities.

Mechanisms are frequently used in a mechanical design. Especially in the field of industrial

mechanization mechanisms are often applied, but they are also of great significance for

other applications.

Because of the complexity of the design process, the methods of linkage design are not very

easy to work with. This means that the engineer who has little knowledge of kinetics, rarely

applies a linkage in his design.

The reason why this research pays attention to the computer aided design of linkages is to

encourage the use of linkages, where it is convenient.

Former research has proven that the integration of TADSOL in Unigraphics II can play an

important role in this matter.

TADSOL is a computerprogram which is developed on the University of Technology in

Delft and supports the design process of mechanisms.

Unigraphics II is the CAD/CAM/CAE-system used by the section Specific Means of

Production, faculty Mechanical Engineering of the University of Technology in Eindhoven.

After an extensive orientation period I have drawn up a list of demands and wishes. I used

these demands and wishes to create a diagram. This diagram contains 6 steps which

together form the connection between Unigraphics II and TADSOL. From now on this

connection is called UGTADSOL.

The remaining part of my research period is spend on programming in GRIP. The GRIP

programs execute a few steps of the diagram. The execution of the programs is sometimes

automatically (no interference of the user) and sometimes interactive.

The main result of this research is that the design process of linkages with the use of

UGTADSOL is developed in such a way that even a not experienced user without

knowledge of kinetics can use it. This means that the number of possibilities to design a

mechanism has improved.

Further research is recommended.



VOORWOORD

Gedurende de periode november 1992 - augustus 1993 heb ik mij bezig gehouden met het

verrichten van mijn afstudeerwerk aan de TV Eindhoven.
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Ik hoop dat de door mij geschreven GRIP-programma's de basis zijn voor de verdere ont

wikkeling van het computer gesteund ontwerpen van stangenmechanismen m.b.v. Vnigrap

hics II.

Moge dit rapport voor de belanghebbenden, belangstellenden en eventuele opvolger(s) een

duidelijke uiteenzetting zijn van de door mij verrichte acties.

Graag wil ik bij deze al diegenen bedanken die mij geholpen hebben bij het afstuderen.

Speciale dank aan Prof.ir. J.M. van Bragt, Ir. A.T.J.M. Smals en Dr.ir. A.J. Klein Breteler.

Tevens wil ik de heren Soers en van Rooy bedanken voor hun hulp in de CAD-ruimte.

Het afronden van deze afstudeeropdracht betekent tevens het einde van mijn studententijd.

Een groot gedeelte van deze tijd heb ik in studentenhuis 'KAABEEACHT' gewoond wat

voor mij een zeer plezierige ervaring is geweest.
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1. INLEIDING

1.1. Aigemene inleiding

Het ontwerpen van machines vergt van de ontwerper een ruime kennis van allerlei disci

plines. Deze disciplines zijn van een zo uiteenlopende aard en omvang. dat het niet reeel is

om te verlangen dat de ontwerper tot in details op de hoogte is van aile aspecten.

Bij het ontwerpen van specifieke produktiemiddelen is de inzet van een groot team van

deskundigen niet rendabel. De loonkosten die hiermee gepaard gaan zouden immers, door

het enkelstuks of kleine serie karakter van de produktie, de kostprijs te hoog opdrijven.

Om toch tot een geschikt ontwerp te kunnen komen is het gebruik van hulpmiddelen onont

beerlijk.

Mechanismen worden veelvuldig in de werktuigbouwkunde toegepast. Met name de be

drijfsmechanisatie. een vakgebied waarin het ontwerpen van specifieke produktiemiddelen

een voomame plaats inneemt, is bij uitstek een toepassingsgebied voor mechanismen [1].

Het gaat dan vaak om een mechanisme die een beweging maakt. die zich cyclisch herhaalt.

De belangrijkste twee typen mechanismen zijn dan :

* Het nokmechanisme.

* Het stangenmechanisme.

De ervaring leert dat het ontwerpen van een nokmeehanisme (aanzienlijk) minder tijd vergt

dan het ontwerpen van een stangenmechanisme. Dit is de reden waarom een ontwerper vaak

een nokmechanisme in zijn machine toepast. Eehter behoudens dit genoemde voordeel van

het nokmechanisme zijn er ook nadelen die met name tot uiting komen in de gebruiksfase

van de machine en het meehanisme. Deze nadelen van het nokmechanisme t.o.v.

stangenmechanisme zijn :

* De over te brengen krachten zijn kleiner door de hoge contactspanning tussen nok en

volger.

De hogere gevoeligheid voar vervuiling (vergeleken met stangenmechanismen met

alleen draaipunten)

De lagere maximale snelheid door krachtgesloten verbinding tussen nok en volger.

De moeilijker toe te passen smering.

Onderzoek met als doel een reductie van de ontwerptijd van stangenmeehanismen kan dus

zeer vruchtbaar zijn.

Ais hulpmiddel op het gebied van de synthese (= het ontwerpen) van mechanismen is in

Delft op de Technische Universiteit het softwarepakket TADSOL ontwikkeld. Daar het
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*

met name bij dit pakket de synthese van stangenmechanismen betreft, kan het gebruik ervan

in dit onderzoek nuttig zijn.

Omdat ervan uitgegaan kan worden dat de huidige trend, de verschuiving van tekenplank

naar CAD (= Computer Aided Design) bij het ontwerpen van machines, doorzet, lijkt het

een goed idee TADSOL te integreren in het CAD/CAM/CAE-pakket Unigraphics II.

1.2. De opdracht

Deze opdracht is een vervolg op het afstudeerwerk van 1M.N. Leenders.

Hij heeft een aantal softwarepakketten, bedoeld voor de analyse en synthese van mechanis

men, onderzocht. De hoofdvraag hierbij was of en in hoeverre vanuit deze pakketten een

verbetering van het ontwerpproces van stangenmechanismen verkregen kon worden in

combinatie met Unigraphics II. Op basis van dit onderzoek is hij tot de conclusie gekomen

dat een koppeling tussen TADSOL en Unigraphics II de meest geschikte is [2].

De aanzet die hij vervolgens gegeven heeft tot de verwezenlijking van deze koppeling levert

echter geen bevredigend resultaat, omdat :

* De algehele gebruikersvriendelijkheid te wensen over laat.

* De specifieke voordelen van het CAD-pakket niet gebruikt zijn.

* De nu bestaande interactiviteit tussen programma en gebruiker in bepaalde delen van

het ontwerpproces niet gewenst is.

Deze 3 punten zijn dan ook de kernpunten van mijn opdracht, die luidt :

Verbeter de huidige Unigraphics II-TADSOL koppeling zodanig dat :

* de definitie van de interface-afspraken tussen machine en het toekomstige

mechanisme, de ingave van de doeJfunctie en de typesynthese voor aUe

cataJogusmechanismen op een gebruike.osvriendeJijke manier plaatsvindt.

voor zoveel mogelijk catalogusmechanismen een geheel gereed ontwerp

ontstaat, dat geintegree.'d kan worden in een bestaande CAD-tekening.

De officiele opdrachtomschrijving kunt u vinden in bijlage 1.

De opdracht is volgens de projectstrategie van Prof.ir. 1M. van Bragt uitgevoerd [3].

De projectstrategische aanpak die betrekking heeft op dit onderzoek is schematisch weer

gegeven in bijlage 2.

Inleiding 8



2. ORIENTATIE

2.1. Inleiding

Om de koppeling tussen UGn (= Unigraphics II) en TADSOL te kunnen verbeteren is een

gedegen kennis van beide noodzakelijk. In de orientatiefase is daarom een uitgebreide ana

lyse gemaakt van de mogelijkheden en beperkingen van het pakket TADSOL. Tevens zijn

in deze fase de van belang zijnde deelmodulen van UGn geanalyseerd.

2.2. TADSOL

Om een gewenste beweging te kunnen genereren zijn ontwerpers en constructeurs gebaat bij

de synthese van mechanismen. Voor een bepaalde groep van bewegingsproblemen is het

pakket TADSOL een zeer nuttig hulpmiddel. De naam TADSOL is een afkorting voor :

* Type And Dimension Synthesis Of Linkages

Het betekent dus dat het mogelijk is om met dit rekenpakket type en afmetingen van

mechanismen te bepalen.

2.2.1. Het toepassingsgebied van TADSOL

De vraag die we eerst moeten stellen is de volgende :

* Waarom willen we gebruik maken van TADSOL ?

Zoals reeds in de algemene inleiding vermeld is, maken veel machines in de bedrijfsmecha

nisatie gebruik van nokmechanismen.

Een nokmechanisme is op te vatten als een stangenmechanisme, waarvan twee schakels bij

beweging in lengte veranderen. In afbeelding 1 op de volgende bladzijde is een nokmecha

nisme momentaan vervangen door een stangenmechanisme Ao-A-B-Bo. Afhankelijk van de

vorm van de nok zuBen bij rotatie van de nok de lengten Ao-A en A-B varieren [4].

De eerder genoemde nadelen van het nokmechanisme t.o.v. het stangenmechanisme hebben

reeds aangegeven dat het stangenmechanisme meer aandacht verdient van de ontwerper.

Uit afbeelding 1 blijkt nu dat het ook daadwerkelijk mogelijk is om met een stangenmecha

nisme een beweging te genereren die overeenkomt met de door het nokmechanisme gegene

reerde beweging.

OrU!ntatie 9



NokMecha.nlsMe

Afbeelding 1

-~

MOMenta.a.n
sta.ngenMecha.nISMe

BA ._ ..........
~ "

'- "'-.- "Ao (-·-._:~Bo

Gestelsta.ng

Met elk type stangenmechanisme kunnen in principe twee verschillende doelstellingen

worden bereikt, te weten het genereren van :

* een overdrachtfunctie.

* een baanfunctie.

Het verschil tussen deze twee is in afbeelding 2 duide1ijk gemaakt m.b.v. een voorbeeld.

volgsta.ng

Functlegenera.tor

Afbeelding 2

(al

Ba.a.ngenera.tor

De groep van mechanismen die als functiegeneratoren bekend staan zijn voor de ontwerper

in de bedrijfsmechanisatie het belangrijkst.

Daarom is het gebruik van TADSOL gerechtvaardigd. Dit pakket is immers bedoeld voor de

synthese van mechanismen wiens uitgaande schakelbeweging als functie van de ingaande

schakelbeweging opgegeven kan worden.

De gebruiker van TADSOL dient echter te beseffen dat het ingeven van zomaar een bewe-
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gingsfunctie geen oplossing garandeert. Daarom is het goed om de werkingsprincipes van

het pakket beknopt uit te leggen.

2.2.2. Hoe werkt TADSOL ? [1]

TADSOL levert type, afmetingen en montageparameters van mechanismen die een inge

voerde functie bij benadering kunnen genereren. Deze mechanismen worden geselecteerd uit

een catalogus met daarin de meest gangbare typen. Daartoe moet de gebruiker puntsgewijs

een doelfunctie ingeven m.b.v. het deelprogramma TADSOL_C.EXE. Ieder doelfunctiepunt

definieert een gewenste waarde voor de uitgaande beweging afhankelijk van de ingaande

beweging. Deze ingaande beweging alpha moet een periodiek roterende beweging zijn. De

uitgaande beweging delta of S kan een roterende, slingerende of translerende beweging zijn

(het bewegingskenmerk).

In afbeelding 3 is van ieder een voorbeeld gegeven.

Voorloeeld Doelfunctle

"lS "lS S
c c tOJ QI
'- '-OJ QI
~ ~
0 0

3iJtQ! O! --+cX

"lS "lS S
c C

flOO'QI QI

'- '-
QI QI

tI
~ CD
a c

Q! .- tI
(I) --+cX
"t5 S"lS c

c QI

~
t300

OJ '-
'- QI
OJ

.-
U1

~ c: -~a d
Q! '-I-

Afbeelding 3
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Ais de punten verbonden kunnen worden zodanig dat er een continue, differentieerbare en

periodieke functie ontstaat dan is het mogelijk om deze gewenste doelfunctie te benaderen

m.b.v. een Fourierreeks. In de vierde kolom van afbeelding 3 zijn drie voorbeelden van

doelfuncties weergegeven.

De Fouriercoefficienten van zoln reeks worden vervolgens vergeleken met de Fouriercoeffi

cienten van de overdrachtfuncties van de in aanmerking komende mechanismen uit de

catalogus. In dit vergelijkingsproces kan de gewenste doelfunctie gespiegeld en/of verscho

yen worden, wat resulteert in een andere set Fouriercoefficienten.

Afbeelding 4 geeft het blokschema van dit vergelijkingsproces weer. Hierin is duidelijk

zichtbaar dat het spiegelen en verschuiven van de doelfunctie een essentieel onderdeel is bij

het zoeken naar oplossingen.

Ais de Fouriercoefficienten van de gewenste doelfunctie en een catalogus overdracht-

Reeks
ontwikkeling

Catalogus
mechanisme

Reeks
ontwikkeling

Afbeelding 4

Spiegelen
Verschuiven

Vergelijken

Parameter
berekening

Oplossing

functie overeenkomen dan levert TADSOL.EXE een oplossing met de volgende gegevens :

* Het type mechanisme.

* De kinematische parameters.
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* De montageparameters Tau, VO en L.

* De benaderingsfout ERR.

Het deelprogramma TADSOL_S.EXE maakt het mogelijk om de overdrachtfuncties van de

mechanismen met de berekende parameters te bekijken. Ook is het mogelijk om de eerste

en tweede afgeleide naar de drijfstanghoek alpha van deze overdrachtfunctie te bekijken.

Het stroomschema van afbeelding 5 toont de structuur van het pakket TADSOL.

ITADSOL_C.EXE ~ TADSOL.EXE ~ TADSOL_S.EXE

datafile datafile
TADSOL IN.DAT TADSOL OUT.LIS

Afbeelding 5

Vit deze afbeelding blijkt dat het gedeelte TADSOL.EXE, dat voor de typesynthese zorgt,

de datafile TADSOL_IN.DAT gebruikt als invoer. De oplossingsgegevens worden ver

volgens in de datafile TADSOL_OVT.LIS opgeslagen.

Voor de gebruiker is aIleen het laatste gedeelte van deze file van belang. De gegevens die

hierin staan maken het namelijk mogelijk om een standaard mechanisme uit de catalogus

om te zetten in een, bij het opgegeven bewegingsprobleem, passend mechanisme. In hoofd

stuk 2.2.3. tim 2.2.6. worden deze gegevens besproken.

In bijlage 3 is een voorbeeld uitgewerkt van een bewegingsvraagstuk dat m.b.v. TADSOL

aangepakt is.

In bijlagen 4 en 5 staan respectievelijk de datafile TADSOL_IN.DAT en TADSOL_OVT.

LIS die bij dit voorbeeld horen.

2.2.3. Het type mechanisme

Een mechanisme heeft een bepaalde topologie. De topologie van een mechanisme geeft aan

hoe de schakels verbonden zijn, dus bijv. waar de rechtgeleidingen zitten en wat de gestel

stang is. Door een groot aantal typen mechanismen die vaak toegepast worden te verzame

len en te rangschikken naar hun topologie is een catalogus ontstaan. Deze catalogus is o.a.

te vinden in de TADSOL-handleiding van 1M.N. Leenders [5].

Orientatie



Iedere oplossing uit TADSOL_OUT.LIS heeft betrekking op een van de catalogusmecha

nismen. Het type mechanisme wordt weergegeven m.b.v. een code. Deze code bestaat altijd

uit 4 karakters. Het eerste karakter is een letter, welke overeenkomt met het bewegingsken

merk, en geeft aan in welk deel van de catalogus het mechanisme gevonden kan worden. De

laatste 3 karakters zijn cijfers. Deze geven aan om welk nummer het gaat.

Ais we bijvoorbeeld het dik gedrukte gedeelte van de datafile in bijlage 5 bekijken dan zien

we dat het om catalogusmechanisme T008 gaat. De gebruiker kan nu in de catalogus nagaan

om welk mechanisme het precies gaat. Bijlage 6 laat de bladen met informatie over mecha

nisme T008 zien zoals die in de catalogus opgenomen zijn.

2.2.4. De kinematische parameters

De kinematische afmetingen van een mechanisme worden gedimensioneerd op grond van de

door de computer berekende waarden voor de kinematische parameters. Bij mechanismen

met een roterende of slingerende uitgang worden door de kinematische parameters slechts

de verhoudingen tussen de kinematische afmetingen vastgelegd, d.W.z. een parameter moet

worden gekozen. Bij mechanismen met een translerende uitgang bepalen de kinematische

parameters de absolute waarden van de kinematische afmetingen.

Afbeelding 6 toont voor mechanisme T008 hoe de afmetingen uit de parameters afgeleid

kunnen worden. Tevens is aangegeven welke afmetingen bedoeld worden.

e
~

'Ir'",...,2::;::,:::;,:::::;:,:;,::::;,~,~:J

parl-~- ~ par2-Q. par3a£-..!.c
.4131 163.9291 .5833

1 1
ca 396.8267

1
.. 231A69O

Afbeelding 6

2.2.5. De montageparameters Tau, UO en L

Bij het zoeken naar een zo goed mogelijke benadering van de gewenste doelfunctie kan het

coordinatenstelsel uit een catalogustekening zodanig verschoven en/of gespiegeld worden

dat de overdrachtfunctie in het nieuwe coordinatenstelsel, met nieuwe referentielijnen voor
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de in- en uitgaande beweging, zoveel mogelijk overeenkomt met de gewenste doelfunctie.

Dit betekent echter wei dat de afspraken in de catalogustekening navenant gewijzigd moet

worden om tot de juiste montagestandtekening te komen. In TADSOL_OVT.LIS staan

daarom bij iedere oplossing 3 montageparameters vermeld. Dit zijn de schuifparameters Tau

en VO en het spiegelgetal L.

Een verschuiving van het assenstelsel in de x-richting komt overeen met een verdraaiing

Tau van de referentielijn voor de ingaande hoek alpha.

Een verschuiving van het assenstelsel in de y-richting komt overeen met een verdraaiing VO

van de referentielijn voor de uitgaande hoek delta of een verschuiving VO van de referentie

lijn voor de uitgaande positie S.

Het spiegelgetal L kan 4 waarden aannemen, met elk een verschillende uitwerking op de

afspraken m.b.t. de positieve bewegingsrichtingen in de catalogustekening :

* L=O ; geen verandering.

* L=1 ; positieve bewegingsrichting van de uitgaande schakel wordt omgekeerd.

* L=2 ; positieve bewegingsrichting van de ingaande schakel wordt omgekeerd.

* L=3 ; positieve bewegingsrichtingen van de in- en uitgaande schakel worden

omgekeerd.

De verwerkingsvolgorde van Tau, VO en L is mede bepalend voor het resultaat en moet

daarom volgens een bepaald schema afgewerkt worden. Het voert te ver om de behandeling

van het schema in dit verslag op te nemen. Zie hiervoor en voor uitgebreidere informatie

over de montageparameters het dictaat van Klein Breteler [1].

2.2.6. De onnauwkeurigheid ERR

Bij het ingaveproces van de gewenste doelfunctiepunten moet o.a. de toelaatbare onnauw

keurigheid EPS opgegeven worden. De defaultwaarde van deze onnauwkeurigheid is 0,05.

D.w.z. dat een verschil van 5% getolereerd wordt tussen de gewenste doelfunctie en de

geleverde overdrachtfunctie.

In TADSOL_OVT.LIS wordt aan iedere oplossing een ERR-waarde toegekend. Deze

waarde is gelijk aan de maximale absolute afwijking tussen de geleverde overdrachtfunctie

en de gewenste doelfunctie.

Als deze maximale absolute afwijking gedeeld door de slag van de volger groter is dan de

opgegeven onnauwkeurigheid EPS dan wordt dit aangegeven door een min-teken voor de

ERR-waarde te plaatsen. Zie bijv. oplossingnr. 8 in bijlage 5.

Hiermee wordt dus aangetoond dat niet aile oplossingen die TADSOL levert altijd aan de

toelaatbare onnauwkeurigheid voldoen.
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2.3. Unigraphics II

De vakgroep WPA heeft een ruimte ingericht waarin 4 Hewlett-Packard werkstations aan

elkaar gekoppeld zijn tot een systeem. Op dit systeem draait onder UNIX het pakket

UniPRODUCTS van McDonnel Douglas.

Een van de opties binnen UniPRODUCTS is het CAD/CAMfCAE-pakket Unigraphics II.

De afkorting CAD staat voor Computer Aided Design. M.b.v. CAD is het mogelijk om een

produktgeometrie te genereren en de geometrische informatie hiervan in digitale vorm op te

slaan en te manipuleren.

De afkorting CAM staat voor Computer Aided Manufacturing. Hierbij wordt de computer

gebruikt voor het genereren van bewerkingsinformatie en het aansturen van produktie~

machines. In dit onderzoek wordt deze mogelijkheid niet gebruikt.

De afkorting CAE staat voor Computer Aided Engineering. Deze module van het pakket

UGII maakt het mogelijk om allerlei berekeningen en analyses uit te voeren aan bestaande

of nog te definieren produktgeometrieen.

Voor het programmeren van applicaties of softwarekoppelingen geeft UGII de mogelijkheid

om de applicatietaal GRIP te gebruiken. Tevens bestaat de mogelijkheid om de UFUNC

module aan te roepen.

In Bijlage 7 is het gedeelte van de menustructuur van het pakket UniPRODUCTS opge

nomen, dat belangrijk is voor dit onderzoek..

2.3.1. De CAD-module van Unigraphics II

Met de CAD-module DESIGNIDRAFTINGIMODELING van UGn (optie 1 en 2, zie

bijlage 7) zijn er 3 manieren mogelijk om produktgeometrie vast te leggen, namelijk m.b.v.:

* wireframes (draadmodellen).

* surfaces (oppervlakken).

* solids (volumedelen).

De geometrie wordt respectievelijk vastgelegd door lijnen, oppervlakken en volumina. Deze

3 manieren kunnen gecombineerd worden. AIleen bij het gebruik van solids ligt de geome

trie eenduidig vast.

Bij het tekenen moet de ontwerper rekening houden met het feit dat zijn tekening op 3 ver

schillende manieren ingedeeld wordt. Deze indeling geschiedt volgens :

* layers

* VIews

* layouts

Layers zijn te beschouwen als "vellen folie-papier" die op elkaar liggen en die zichtbaar,
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respectievelijk selecteerbaar gemaakt kunnen worden [6]. De ontwerper heeft 256 layers tot

zijn beschikking, waarvan een groot aantal vrij gebruikt kan worden.

Views zijn aanzichten van waaruit een produktgeometrie bekeken kan worden.

Layouts tenslotte zijn indelingen van het scherm in deze aanzichten.

Het verschil tussen deze 3 indelingen is in afbeelding 7 duidelijk gemaakt. In deze afbeel

ding zijn 2 verschillende layouts te zien en 2 verschillende views (V-ISO-3D en TOP view).

Tevens is de geometrie in 2 verschillende layers opgeslagen.

)(

LAYER 2LAYER 1I LAYER 1 en 2
~r-----......----...,r-----~---~.-----,-;:::::=::;-..,

~~~::J W
C ....
~ >
<[
...J N

y

Afbeelding 7

Bij de vakgroep WPA geldt als richtlijn, dat elke tekening gemaakt wordt in een 3DBODY

part. Dit 3DBODY-part bevat een aantal standaard UGII-instellingen. Met deze instellingen

worden een aantal layers, views en layouts aangeboden, die door de ontwerper niet meer

aangemaakt hoeven te worden.

Ais men een tekening maakt of een bestaande tekening oproept dan moet goed gelet worden

op de creation mode. Deze kan 2 standen innemen :

* VIEW DEPENDENT

* MODEL

Ais de creation mode op VIEW DEPENDENT staat dan zijn de veranderingen die aange

bracht worden alleen van invloed op het view waarin op dat moment gewerkt wordt. Bij de

creation mode MODEL is de verandering view onafhankelijk.

Gegevens omtrent de status van de creation mode en de actieve layers, views en layouts zijn

o.a. terug te vinden onder de rubriek PART INFO. Ais men UGII opstart staat deze rubriek

rechtsboven op het scherm.
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2.3.2. De CAE-module van Unigraphics II

Ais men de CAE-module binnen UGH (optie 3, zie bijlage 7) oproept dan kan gekozen

worden uit een aantal deelmodulen. Voor dit onderzoek kan de deelmodule MECHANISMS

van belang zijn.

De CREATE-optie binnen MECHANISMS maakt het mogeljjk om bestaande, binnen de

CAD-module van UGH ontworpen, geometrieen tot schakeis te definieren van een stangen

mechanisme. Men kan echter ook gebruik maken van lijnen om een schakel te modelleren.

De schakeis kunnen verbonden worden met een beperkt aantal elementparen. Voorbeelden

van beschikbare elementparen zijn Iijnscharnieren en rechtgeleidingen.

M.b.v. de optie UG-analysis kan het bewegingsverloop van gecreeerde stangenmechanismen

geanalyseerd en gesimuleerd worden.

De werking van MECHANISMS is door Van Grinsven in zijn onderzoeksopdracht uit

voerig onderzocht en zijn rapport is een goede handleiding voor ieder die zich in het

gebruik ervan wil bekwamen [7].

2.3.3. De programmeer mogelijkheden binnen Unigraphics II

Binnen UGH bestaat de mogelijkheid om de optie GRIP (optie la, zie bijlage 7) aan te

roepen. GRIP (GRaphical Interactive Programming) is de interactieve programmeertaal van

UGH. M.b.v. GRIP kan de ontwerper programma's creeren waarmee de CAD-module van

UGH bediend kan worden. Bijna aIle operaties die de ontwerper normaal interactief op

UGH uitvoert, kunnen ook door commando's van een GRIP-programma uitgevoerd worden.

Tevens is het mogelijk om m.b.v. de GRIP-optie XRUN externe programma's in Fortran en

C aan te roepen.

Een belangrijk aspect van GRIP is het aantal interactieve commando's waarmee het

mogelijk is mededelingen op het scherm te laten verschijnen. Hierdoor kan de ontwerper

interactief werken met een GRIP-programma terwiji dat programma draait.

Optie 3 van het hoofdmenu UniPRODUCTS (zie bijlage 7) is de UFUNC-module. UFUNC

staat voor User Function. User Function biedt de mogelijkheid om, evenals GRIP, UGH

functies automatisch of interactief te laten veriopen [8].
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3. PROBLEEMANALYSE

3.1 Inleiding

Om een ontwerper te kunnen bewegen gebruik te maken van een stangenmeehanisme voor

het genereren van een beweging, moet hij o.a. ervan overtuigd zijn dat het ontwerp hiervan

niet merkbaar meer inspanning vergt dan het ontwerp van een nokmeehanisme.

Het hulpmiddel TADSOL, dat in dit onderzoek eentraal staat, neemt een belangrijke positie

in bij het ontwerpen van stangenmeehanismen. Ais we er eehter vanuit gaan dat de ontwer

per geen of weinig speeialistisehe kennis op het gebied van de kinematiea heeft dan zuBen

zieh problemen voordoen bij het gebruik van TADSOL.

Daar we ervan uitgaan dat voor het ontwerpen van de produktgeometrie gebruik gemaakt

wordt van het CAD-pakket UGII, is het duidelijk dat de problemen zich niet beperken tot

het gebruik van TADSOL aIleen.

De 3 gebieden waar zich problemen kunnen voordoen m.b.t. het ontwerpen van stangen

meehanismen zijn in dit onderzoek :

* UGn

* TADSOL

* koppeling tussen UGII en TADSOL (= UGTADSOL)

In dit hoofdstuk worden daarom deze 3 gebieden onderworpen aan een onderzoek welke de

problemen aan het licht moet brengen die een realisatie van de koppeling tussen UGn en

TADSOL in de weg staan. Dit resulteert in een aantal aetiepunten die in hoofdstuk 3.3.

opgesomd worden.

We starten echter met het afbakenen van het onderzoeksgebied wat resulteert in de

systeemgrenzen. Deze systeemgrenzen geven aan waar ondergetekende vanuit is gegaan bij

de uitwerking van deze afstudeeropdracht.

3.2.

*

*

*

Systeemgrenzen

Sleehts het ontwerp van functiegenererende stangenmechanismen wordt met deze

opdraeht beoogd. Baangeneratie vraagstukken worden niet behandeld.

De te realiseren koppeling UGTADSOL hoeft niet werkzaam te zijn op CAD

systemen, die gebruik maken van CAD/CAMlCAE-pakketten anders dan Unigrap

hies n.

De toekomstige gebruiker van UGTADSOL is bekend met het ontwerpen van

produktgeometrie m.b.v. van Unigraphies II.
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*

*

*
*

3.3.

Er wordt geen onderzoek verricht naar de mogelijkheden van andere software

pakketten dan TADSOL op het gebied van de synthese van stangenmechanismen en

hun toepasbaarheid bij een te realiseren koppeling met Unigraphics II.

Het afstudeerwerk van Leenders [2] heeft de keuze voor TADSOL in combinatie met

Unigraphics II gerechtvaardigd maar is verder geen leidraad voor dit onderzoek.

In het programma TADSOL worden geen wijzigingen doorgevoerd.

De totale duur van deze afstudeeropdracht bedraagt 1100 uur.

De actiepunten

Voordat de specifieke problemen van het ontwerpen van stangenmechanismen aan bod

komen, is h~t goed om de algemene aanpak van het probleem tot nu toe onder de loep te

nemen.

Het ontwikkelen van een ontwerpmethode voor stangenmechanismen vergt veel inspanning.

Om zo snel mogelijk tot een goed resultaat te komen is een gestructureerde aanpak nood

zakelijk. Zo'n aanpak kan m.b.v. de projectstrategie van van Bragt [3] opgezet worden.

Ais we volgens deze strategie te werk gaan blijkt dat het vaststellen van het kader waar

binnen de opdracht vervuld wordt zeer belangrijk is. Dit voorkomt o.a. namelijk het ver

richten van onnodig veel arbeid om het werk van meerdere mensen aan hetzelfde project te

combineren. Dit brengt ons tot het eerste actiepunt :

* Er is geen ontwerpscbema waarbinnen aile activiteiten die leiden tot bet

ontwerp van stangenmecbanismen m.b.v. UGTADSOL geplaatst kunnen

worden. Het opstellen van zo'n schema is dus de moeite waard.

*

Omdat ervan uitgegaan wordt dat de ontwerper geen of weinig specialistische kennis van de

kinematica heeft is de opzet van het huidige ontwerpproces van stangenmechanismen m.b.v.

de UGII-TADSOL koppeling onbevredigend. Het syntheseproces wordt weliswaar door

TADSOL geregeld maar de begeleidende programma's, die ervoor zorgen dat TADSOL de

juiste gegevens krijgt, zijn niet gebruikersvriendelijk. Met een gebrek aan gebruikersvriende

lijkheid wordt in dit verband bedoeld dat :

* te veel kinematische kennis benodigd is om de programma's goed te gebruiken.

* amper uitleg wordt gegeven aan de gebruiker bij het maken van keuzes in de

programma's.

de koppeling tussen de programma's onderling niet voldoende is.
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Deze punten van kritiek leiden het tweede actiepunt in :

* Zorg dat het ontwerpproces een gebruikersvriendelijk karakter krijgt

zonder gebruik te maken van handleidingen.

Het ontwerpen van een stangenmechanisme staat nooit aIleen. Bij het ontwerp hiervan zal

de ontwerper namelijk aItijd een bepaaIde beweging voor ogen hebben die hij/zij gereali

seerd wil zien. Deze beweging is afhankelijk van een reeds bestaand machineonderdeel,

wiens beweging bekend is. De eigenschappen van dit bestaande machineonderdeel zijn dus

ingangsgegevens voor het ontwerpproces van stangenmechanismen.

Omdat in dit onderzoek aIleen functiegeneratie vraagstukken behandeld worden is de

uitgaande beweging van het mechanisme direct afhankelijk van de ingaande beweging. De

uitgaande beweging van het mechanisme zaI een ander machineonderdeel aandrijven. De

eigenschappen van dit onderdeel zijn dus ook van belang voor het ontwerpproces van

stangenmechanismen.

De interacties tussen de bestaande machineonderdelen en het nog te ontwerpen

stangenmechanisme worden vanaf nu aangeduid met de term interfaceafspraken.

Omdat in het huidige ontwerpproces geen rekening wordt gehouden met deze interfaceaf

spraken verdient het aanbeveling in dit onderzoek hieraan, om de genoemde redenen,

aandacht te besteden. Actiepunt 3 :

* Maak gebruik van de eigenschappen van reeds ontworpen machineonder

delen bij de definitie van de gewenste doelfunctie en duid deze eigenschap

pen aan als de inte.ofaceafspraken tussen de bestaande machineonderdelen

en het nog te ontwerpen stangenmechanisme.

Om gebruik te maken van TADSOL.EXE is het opstellen van een doelfunctie in de vorm

van de datafile TADSOL_IN. DAT noodzakelijk (zie afbeelding 5 en bijlage 4). In de

huidige situatie moet de ontwerper de hiervoor benodigde gegevens d.m.v. het GRIP

programma TADSOL.GRS van Leenders [2] ingeven. Dit programma roept vervolgens de

kommandoprocedure AFHANDEL.COM op. Het oorspronkelijke, voor de ingave van de

doelfunctie bedoelde, deelprogramma TADSOL_C.EXE wordt in deze procedure gebruikt

om de reeds ingegeven informatie op een juiste manier aan te bieden aan het hoofdpro

gramma TADSOL.EXE.

Deze ingaveprocedure van de gewenste doelfunctie is omslachtig, gebruikersonvriendelijk en

doordat er communicatie tussen het besturingssysteem-niveau en UGn niveau plaatsvindt

wordt er totaal onnodig nog een vierde probleemgebied gecreeerd naast de eerder genoemde
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3 probleemgebieden (hfds. 3.1.).

Dat er problemen te verwachten waren in dit vierde probleemgebied (communicatie tussen

besturingssysteem en UGH) bleek al snel gegrond. De problemen werden namelijk al

actueel bij de overgang van UGn versie 8.1 naar UGH versie 9.1 in januari/februari 1993.

Omdat bij deze overgang het oorspronkelijke besturingssysteem VAX werd vervangen door

UNIX bleken de communicatiepaden die door Leenders geschreven waren niet meer toepas

baar te zijn. De door hem ontworpen koppeling tussen zijn GRIP-programma en TADSOL

werkte daarom niet meer.

Actiepunt 4 :

* Zorg dat bet aanmaken van de datafile TADSOL_IN.DAT door bet pro

gramma op een directe manier gebenrt waarbij overbodige communicatie

tussen UNIX en UGH niet plaatsvindt.

De mechanismeoplossingen die eventueel door TADSOL.EXE gevonden worden, worden

opgeslagen in de datafile TADSOL_OUT.LIS (afbeelding 5 en bijlage 5). Het bekijken van

de informatie is mogelijk via de listing device van UGH. Deze listing device is een menu

waarin datafiles bekeken kunnen worden.

Wil men van een bepaalde oplossing de parameters gebruiken voor verdere ontwerpstappen

dan moet men eerst weer via een kommandoprocedure deze mechanismeoplossing selec

teren. De problemen die hierbij optreden zijn vergelijkbaar met de problemen die ten

grondslag liggen aan actiepunt 4. Vandaar het opstellen van actiepunt 5 :

* Zorg dat de koppeling tussen de datafile TADSOL_OUT.LIS en eventuele

vervolgstappen op een dkecte manier door bet programma verwezenlijkt

kan worden zonder overbodig commnnicatie tussen UNIX en UGH.

De output van TADSOL in de vorm van de datafile TADSOL_OUT.LIS is slechts na

uitvoerige studie van de theorie achter TADSOL [1] of het raadplegen van een specialist op

de juiste manier te interpreteren. Een juiste interpretatie van de parameters in de datafile is

noodzakelijk om te komen tot de montagestand van het stangenmechanisme. Het zesde

actiepunt :

* Ontwikkel een metbode die bet mogelijk maakt om voor zoveel mogelijk

catalogusmecbanismen automatiscb de parameters nit de datafile

TADSOL_OUT.LIS om te zetten in een bijbeborende montagestandtekening.
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In de toekomst moet het vervolgens mogelijk zijn om deze montagestandtekening te verta

len in een 3D-ontwerptekening van het stangenmechanisme. Deze vertaling vergt naast veel

constructief inzicht van de programmeur, een uitgebreid onderzoek naar de wensen van ma

chineconstructeurs op het gebied van o.a. standaard mechanismeonderdelen.

Dit brengt ons tot het laatste actiepunt :

Geef aan hoe de transformatie van montagestandtekening naar 3d-ontwerp

tekening van het stangenmechanisme in de toekomst gerealiseerd kan worden.

3.4. Conclusie

In dit hoofdstuk zijn een 7-tal actiepunten aan het licht gekomen. Actiepunt 1 is het

opstellen van een UGTADSOL-ontwerpschema. Het is duidelijk dat het opstellen van zo'n

schema de hoogste prioriteit heeft. De andere actiepunten zullen afhankelijk van dit

ontwerpschema worden uitgevoerd.
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4. DE KOPPELING TUSSEN UGH EN TADSOL

4.1. Inleiding

Het opstellen van een nieuw UGTADSOL ontwerpschema heeft aileen nut als duidelijk is

wat de gebreken van het huidige ontwerpschema zijn. Vandaar dat eerst de huidige situatie

geanaIyseerd wordt. Aan de hand van een eisen- en wensenpakket dat respectievelijk

voortvloeit uit de kernpunten en de in de probleemanalyse genoemde actiepunten wordt

vervolgens een conceptoplossing voor het nieuwe ontwerpschema bedacht. Tevens worden 2

project-altematieven opgesteld welke in de beschikbare tijd van dit onderzoek tot een resul

taat leiden. De keuze van het uit te werken project-aIternatief gebeurt op basis van het wen

senpakket.

De risico- en faalkansanaIyse zaI uitgevoerd worden om eventuele problemen bij het

uitvoeren van de deelprojecten

te voorkomen.

resultaat

- interactief

- door prograrn.Illa
autoIllatisch uitgevoerd

- actie

L-/_--.l/

Om de werking van de schema's

goed te doorgronden is in af

beelding 8 uitgelegd wat de

verschillende lijntypen en blok

ken betekenen. De blokken die

met een gestreepte lijn getekend

zijn geven onderdelen van het

ontwerpproces weer die automa-

tisch uitgevoerd worden door
Afbeelding 8

het programma. De blokken die

met een getrokken lijn getekend

zijn duiden aan dat enige actie van de gebruiker nodig is bij het uitvoeren van het

onderdeel.

De schuine blokken geven aan dat het om een (tussen)resultaat gaat dat bereikt wordt.

4.2. Bet huidige ontwerpschema

In afbeelding 9 op de volgende bladzijde is het huidige ontwerpschema van stangen

mechanismen m.b.v. de UGII-TADSOL koppeling weergegeven. De beschrijving van een

deel van dit ontwerpproces is te vinden bij de toelichting van actiepunt 4 en 5 in hoofdstuk

3.3.

Het GRIP-programma TADSOL.GRS van Leenders [2] verzorgt de koppeling tussen de
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! TADSOL.EXE i
t. ._.. .. _.._.. .. j

I 3D-m.achine tekening

3D-m.ontagestand tekening van
stangenm.echanism.e in skeletvonn

blokken 2 tim 7 (van Definitie doelfunctie

tot TADSOL_S.EXE). Voor catalogusme

chanisme S006 heeft hij het GRIP-pro

gramma KINSCHETS.GRS geschreven dat

het mogelijk maakt om de oplossingsgege

yens van S006 te vertalen in een montage

standtekening (blok 8, afbeelding 9).

De voordelen van het CAD-systeem

worden amper gebruikt.

In afbeelding 9 is te zien dat er geen

koppeling tussen de CAD-module en de

geschreven GRIP-programma's is. De

informatie uit een machinetekening welke

met de CAD-module van UGn is gemaakt

kan niet direct aangewend worden bij de

definitie van de doelfunctie.

Tevens zijn de programma's TADSOL.GRS

en KINSCHETS.GRS niet aan elkaar

gekoppeld wat onnodig veel werk met zich Afbeelding 9

meebrengt bij het vertalen van de oplos-

singsgegevens uit TADSOL _OUT.LIS

in een montagestandtekening. Het enige onderdeel waarvan de functie automatisch wordt

uitgevoerd is het rekengedeelte TADSOL.EXE, dat binnen het GRIP-programma TADSOL.

GRS wordt aangeroepen.

4.3. Het eisen- en wensenpakket

In de probleemanalyse is duidelijk gemaakt dat het opstellen van een nieuw ontwerpschema

als basis moet dienen voor aIle nu en in de toekomst te ondernemen acties die leiden tot de

verwezenlijking van de koppeling tussen UGn en TADSOL.

De eisen waaraan het nieuwe ontwerpschema in de nabije toekomst moet voldoen zijn

afgeleid uit de kernpunten van de opdracht (hfds. 1.2.).

De wensen, afgeleid uit de actiepunten, bepalen ook voor een groot deel hoe het toe

komstige ontwerpschema emit komt te zien, maar zijn vooral bedoeld om straks een keuze

te maken tussen de projectalternatieven.
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4.3.1. De eisen

Het eisenpakket waaraan het nieuwe ontwerpschema moet voldoen, is in overleg met de

betrokken hoogleraar en begeleider opgesteld.

De eisen zijn :

*

*

*

*

*

*

*

*

Doordat de te schrijven CAD-applicatie vooral grafische handelingen zal onder

steunen is het gebruik van een grafische programmeertaal (GRIP) vereist.

De opbouw van het computerprogramma moet modulair zijn, wat een latere

uitbreiding of aanpassing vereenvoudigt.

Het gebruik van het computerprogramma moet in die mate gebruikersvriendelijk zijn

dat het gebruik van een handleiding niet nodig is.

Het ontwerpschema moet aangeven welke functies worden uitgevoerd en welke

resultaten worden bereikt tijdens het computer gesteund ontwerpen van stangen

mechanismen. Deze worden als de onderdelen van het schema aangemerkt.

In het schema moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de onderdelen

die interactief en de onderdelen die automatisch uitgevoerd worden.

Het programma moet een menugestuurde opzet hebben. Waar nodig moet informatie

via het scherm aan de ontwerper gegeven worden ter bevordering van de gebruikers

vriendelijkheid.

Bij het ontwerpproces moet rekening gehouden worden met een bestaande CAD

tekening die als bron van informatie gebruikt kan worden. Ter zake doende infor

matie moet direct aanwendbaar zijn.

Vande gebruiker wordt slechts een minimum aan kinematische kennis vereist.

4.3.2. De wensen

De wensen zijn :

*

*

*

Er moeten tekenafspraken gemaakt worden in een bestaande CAD-tekening, welke

aangeven hoe de relatie tussen de reeds bestaande machineonderdelen en het nog te

construeren stangenmechanisme eruit moeten gaan zien. Deze afspraken worden

aangeduid met de term interfaceafspraken.

De interfaceafspraken moeten geprojecteerd worden op een zogenaamd mechanisme

vlak dat op het scherm zichtbaar moet zijn tijdens het ingeven van de doelfunctie

punten.

Na het ingeven van de punten, welke de doelfunctie bepalen, moet de datafile
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

TADSOL_IN.DAT automatisch aangemaakt worden.

De datafile TADSOL_OUT.LIS met de door TADSOL.EXE berekende oplossings

gegevens moet automatisch gecontroleerd worden op fouten. Tevens moeten oplos

singen die niet omzetbaar zijn in een montagestandtekening geschrapt worden uit de

datafile.

De gewenste doelfunctie en de bij de mechanismeoplossingen behorende overdracht

functies moeten op het scherm zichtbaar gemaakt kunnen worden m.b.v. respec

tievelijk het deelprogramma TADSOL_C.EXE en TADSOL_S.EXE.

Iedere mechanismeoplossing moet automatisch in een 3D-montagestandtekening in

skeletvorm omgezet kunnen worden. Hierbij moeten de gemaakte interfaceafspraken

de verbinding tussen de bestaande machineonderdelen en het ontworpen stangen

mechanisme leggen.

Het moet mogelijk zijn om de beweging van het stangenmechanisme te simuleren en

te analyseren.

De skeletvorm van de montagestandtekening moet via een algoritme om te zetten

zijn in 3D-geometrische stangelementen.

Bij het omzetten van skeletvorm in 3D-geometrie moet er gebruik gemaakt worden

van geparametriseerde standaardvormen, de zogenaamde features, welke voor het

ontwerp van stangenmechanismen geschikt zijn.

Er moet een mogelijkheid zijn om de beweging van het stangenmechanisme te

controleren op ruimtelijke belemmeringen die door het mechanisme zelf of door

andere machineonderdelen ontstaan. Dit is de zogenaamde botsingsanalyse.

De 3D-ontworpen stangelementen moeten op overbelasting gecontroleerd worden

d.m.v. een dynamische analyse.

De eindgeometrie van het stangenmechanisme moet zorgvuldig opgeslagen kunnen

worden zodat men er later weer gebruik van kan maken.
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4.4. Ret toekomstige ontwerpschema
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Afbeelding 10
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In afbeelding 10 op de vorige bladzijde staat een conceptoplossing voor het toekomstige

ontwerpschema. Ais we de werking van de verschillende onderdelen willen doorgronden is

het doorlopen van het schema op chronologische wijze de beste manier om dit te doen.

Globaal kunnen we het schema in 6 stappen doorlopen.

Stap I : De voorbereiding

* Het opstarten van het CAD-systeem.

* Opstarten UGII-TADSOL koppelingsprogramma UGTADSOL.

* Het ophalen van een CAD-tekening.

* Layout, layer en view instellen.

Stap 2 : De interfaceafspraken

* Aanwijzen van drijfas stangenmechanisme.

* Vastleggen bewegingskenmerk.

* Aanwijzen van volger of volg-as stangenmechanisme.

* Positieve draairichtingen en/of translatierichtingen vastleggen.

* Projectie van de interfaceafspraken op het mechanismevlak.

Stap 3 : TADSOL

*
*
*
*
*

Ingave doelfunctiepunten en ter zake doende informatie.

Opstellen gewenste doelfunctiekromme (TADSOL_C.EXE).

Definitie datafile TADSOL IN.DAT.

Typesynthese (TADSOL.EXE).

Interpretatie oplossingsgegevens datafile TADSOL_OUT.LIS.

*

*

*
*

Stap 4 : De montagestandtekening

* Overdrachtfuncties berekende oplossingen visualiseren op het scherm

(TADSOL_S.EXE).

Omzetten kinematische parameters uit TADSOL_OUT.LIS in 3D

montagestandtekening in skeletvorm.

Simulatie en analyse beweging stangenmechanisme vanuit montagestand.

Stap 5: De 3D-ontwemtekening

* M.b.v. features berekende stangenmechanisme omzetten van skeletvorm in 3D

geometrie.

Analyse 3D-geometrie op basis van belasting.

Analyse 3D-geometrie op mogelijke botsingssituaties.
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Stap 6 : De afhandeling

* eventueel opslaan van ontworpen geometrie op harddisk.

* afsluiten UGTADSOL en UGH.

Bijlage 8 geeft voor de stappen 1,2,4 en 5 een voorbeeld. Deze voorbeelden tonen de

verschillende stadia bij het ontwerpen van een kruk-schuif mechanisme zoals die in de

toekomst door UGTADSOL van de ontwerper overgenomen moeten worden.

4.5. Welk deel van het ontwerpschema wordt in dit onderzoek uitgewerkt ?

Met het opstellen van het ontwerpschema in hfds. 4.4. is actiepunt 1 uitgevoerd.

Doordat de beschikbare tijd in dit onderzoek beperkt is, zal duidelijk zijn dat niet alle

onderdelen tot in detail uitgewerkt kunnen worden. Er moet een keuze gemaakt worden op

welke wijze en in hoeverre het schema wordt uitgewerkt (lees : geprogrammeerd). Hiervoor

zijn een aantal project-altematieven mogelijk, die binnen de beschikbare tijd een deel van

het schema uitwerken. De invloed van de actiepunten 2 tIm 7 is hierbij van doorslaggevende

betekenis.

Het kiezen van een project gebeurt op basis van het opgestelde wensenpakket. De daarop

volgende risicoanalyse controleert of de uitvoering van het project gefrustreerd kan worden

door oorzaken van buiten af.

Ais de keuze gemaakt is dan kan het uitvoeringsplan gemaakt worden. Dit plan bepaalt hoe

de resterende tijd ingedeeld wordt bij de uitvoering van het project.

Deze indeling voorziet in een aantal deelprojecten. Bij het specificeren van deze deel

projecten is het belangrijk te weten wat de nadelige effecten zijn van het falen van de ver

schillende functies die uitgevoerd worden door deze deelprojecten. De faalkansanalyse

maakt een schatting van deze kans. Aan de hand hiervan kunnen de deelprojecten nog

aangepast worden.

4.5.1. De project-alternatieven

De actiepunten 2 tIm 7 die in de probleemanalyse naar voren zijn gekomen willen we in dit

onderzoek zo goed mogelijk uitvoeren. Ais we naar het toekomstige ontwerpschema kijken

dan hangt het met name van de importantie van deze actiepunten af waar het zwaartepunt

van het uit te voeren project moet liggen. Deze importantie geven we weer met een

weegfactor.

Globaal kunnen we op 2 manieren naar het ontwerpschema kijken :

1. De nadruk wordt gelegd op de verticale richting in het schema. Hiermee bedoel ik
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dat iedere ontwerpstap bekeken wordt voor slechts een catalogusmechanisme. De

verdere uitwerking voor de andere mechanismen wordt aan derden overgelaten en

het is dan ook de bedoeling om zover mogelijk door te dringen in het schema.

Dit is methode 1.

2. De nadruk wordt gelegd op de horizontaIe richting in het schema. Hiermee bedoel ik

dat emaar gestreefd wordt om iedere ontwerpstap zover mogelijk uit te werken totdat

deze in elke mogelijke situatie, voor ieder mechanisme uit de cataIogus, gebruikt kan

worden. De doelsteUing van deze methode is om aIle stappen zo uitgebreid mogelijk

uit te voeren. Dit is methode 2.

Als de weegfactoren van de actiepunten bepaald worden dan is de uitkomst hiervan voor

beide methoden niet gelijk. De bepaling van de weegfactoren voor beide methoden is opge

nomen in bijlage 9, het resultaat staat in de onderstaande tabel.

\JeegfQctoren
Actlepunten

Methode 1 Methode 2

2. Verhoglng gebrulkersvrlendellJkheld 1 5

3. Def'lnltle Interf'a.ce a.f'spro.ken 2 6

4. Autol'lo.tlsche def'lnltle TADSDL_IN.DAT 4 4

:5. Autol'lo.tlsche Interpreto.tie TADSDL_[]UT.LIS 5 2

6. Rea.lIso.tie o.utOl'lo.tlsche over-ga.ng vo.n klnel'\a.tlsche 6 3
po.ro.l'leters na.a.r I'\onto.gesta.ndtekenlng

7. Dnderzoek na.a.r overgo.ng I'\onto.gesta.ndtekenlng- 3 1
ontwerptekenlng

Vit de tabel blijkt dat als we het ontwerpschema m.b.v. methode 1 uitwerken dat de nadruk

komt te liggen op de actiepunten 4,5 en 6. Uitwerking volgens methode 2 legt daarentegen

de nadruk op de actiepunten 2,3 en 4.

Rekening houdend met deze weegfactoren en de nog beschikbare tijd, zijn de volgende 2

projectaltematieven opgesteld :

Project I

* Schrijf een computerprogramma in GRIP dat het mogelijk maakt

om voor een catalogusmechanisme (met een beperkt aantal varia

ties) stap 1 tim 4 te doorlopen.
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Bij het zetten van stap 1 en 2 mag uitgegaan worden van een vooraf

geprepareerde CAD-machinetekening welke geen complicaties zal

leveren bij het definieren van de interfaceafspraken.

Om een aanzet te kunnen geven tot stap 5 wordt veel aandacht be

steed aan het parametrisch modelleren van de elementen van het

van te voren gekozen stangenmechanisme en het analyseren hiervan.

Bij het schrijven van de GRIP-programma's mag uitgegaan worden

dat de gebruiker zeer goed bekend is met het CAD-systeem.

Project 2

". Schrijf een computerprogramma in GRIP dat voorziet in aile moge

lijke complicaties die zich kunnen voordoen bij het zetten van stap

1 tim 3.

Doe dit op een zodanige manier dat het gebruik van het computer

programma geen extra eisen stelt aan de met Unigraphics II redelijk

bekende ontwerper.

Schrijf tevens een computerprogramma in GRIP dat zorgt voor de

omzetting van de gegevens die in stap 3 gegenereerd zijn in een

montagestandtekening. Deze stap 4 hoeft slecbts voor een catalogus

mechanisme, maar wei in al zijn mogelijke variaties, gerealiseerd worden.

De stappen die genoemd worden in de bovenstaande projectbeschrijvingen zijn terug te

vinden in afbeelding 10, hfds 4.4.

Voor het schrijven van de programma's zijn zowel GRIP als User Function als program

meertaal te gebruiken.

User Function is gebaseerd op een standaard hogere programmeertaal (bijv. Fortran of C) en

is zeer geschikt om rekentechnische handelingen uit te voeren. GRIP daarentegen is vooral

gespecialiseerd in het uitvoeren van grafische functies, maar kan ook (tot op zeker niveau)

op rekentechnisch gebied gebruikt worden.

Omdat de te schrijven programma's geen moeilijke rekentechnische handelingen hoeven uit

te voeren en vooral als grafische toepassing gezien moeten worden is de keuze op GRIP

gevallen. De mogelijkheden van User Function zijn niet verder onderzocht in dit onderzoek.

4.5.2. Het kiezen, de risicoanalyse

Op basis van het wensenpakket wordt gekozen voor een van de beide projecten.

In bijlage 10 zijn de wensen t.o.v. elkaar gewogen en voorzien van een gewichtsfactor. Per
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wens is aan ieder project een waarde toegekend tussen de 0 en 10. Hoe hoger de waardering

hoe beter er aan de wens wordt voldaan. Vervolgens wordt deze waardering vermenigvul

digd met de gewichtsfactor. Deze waarden worden opgeteld en de hoogste totaal score

bepaald welk project wordt uitgevoerd. Het resultaat is te zien in de tabel hieronder.

PrOject 1 Project 2

'Jensen Gewlcnt 'Jo.o.rcl. Sulotot. 'Jo.o.rcl. Sulotot.

1 l»'lnItle In'btr'IlCft.'spI'"ClIaPn 12 4 48 8 96
2 l»'lnItle ..er:hclnlSNNllllc 10 4 40 8 BO
3 lle'lnItle T~_IN.MT 11 4 44 8 BB
4 In'hr'pl"ria.tle TADSll....DUT.LIS 9 4 36 8 72
:5 Gew~ doel'unc:1ole GpVNllgbllllr 5 6 30 5 25
6 RellUsa;tle I'IOIltllgerillndtelcenlng 8 5 40 7 56
7 lIew~gsSl..ullltie 7 6 42 6 42
8 ICapprllng ..antelgestelndtek. - antwerpVlc. 4 8 32 3 12
9 Pa.rlUWtrlsc:h antwep'pen stangel.l'lenten 2 8 16 1 2

10 Batslngso.nAlys. 3 8 24 1 3
11 Dyno.l'IISche Gfto.lyse 1 8 8 1 1
12 [Ipslllg l'ICIgellJkheaen IlIlnweZlg 6 4 24 4 24

Toto.Qlscore 384 501

Uit deze tabel blijkt dat de totaalscore voor project 1 384 bedraagt en voor project 2 501.

Het verschil tussen beide totaalscores is dusdanig groot dat op basis van deze score gekozen

kan worden voor project 2.

Bij de uitvoering van een project zijn er van te voren altijd zaken aan te wijzen die pro

blemen kunnen opleveren. Deze zaken worden aangemerkt als de risico's die het project

kunnen frustreren. In het onderstaande overzicht staat de risicoanalyse die in dit onderzoek

gedaan is voordat begonnen is met de uitvoering van project 2. De aanbevolen maatregelen

worden in het verdere verloop van dit onderzoek in acht genomen als de risico's hoog zijn.

*

Risico

*

*

CAD-stations te weinig beschikbaar.

Door overgang van UGn versie 9.1 naar

UGH versie 10 communicatieproblemen.

Aanbevolen maatregel als risico hoog is

* Een gedeelte van de program

meertijd achter PC doorbrengen.

Zoveel mogelijk binnen CAD

-pakket communiceren.
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*

*

Te weinig kennis van GRIP.

Communicatie tussen UGH en TADSOL

moeilijk.

*

*

GRIP-manuals hanteren en

voorbeeldprogramma's maken [9].

Zoveel mogelijk TADSOL-taken

ovememen in GRIP-programma's.

*

4.5.3. Het specificeren, de faalkansanalyse

De beschrijving van project 2 in hfds. 4.5.2. laat zien dat de stappen 1 tim 3 van het ont

werpschema volledig uitgewerkt moeten worden. Dit betekent dat het GRIP-programma

voor deze 3 stappen typeonafhankelijk moet zijn. Met typeonafhankelijk wordt bedoeld dat

niet bij voorbaat wordt uitgegaan van een beperking van het aantal catalogusmechanismen

waarvoor het programma moet werken.

Stap 4 hoeft slechts voor een catalogusmechanisme uitgewerkt worden en dit betekent dus

dat het programma voor de realisatie van stap 4 typeafhankelijk opgezet kan worden. Ais

catalogusmechanisme kiezen we T008.

De geschreven programma's moeten automatisch gekoppeld zijn. Bij interactiviteit tussen

programma en gebruiker moet uitleg gegeven worden in de vorm van tekstblokken die in

het programma opgenomen zijn en automatisch aan de gebruiker worden getoond.

Het project kan nu opgedeeld worden in de volgende deelprojecten :

* Schrijf GRIP-programma V-ISO-3D dat zorgt voor de uitvoering van stap 1.

* Schrijf GRIP-programma INTERFACE dat zorgt voor de uitvoering van stap 2.

* Schrijf GRIP-programma TADSOL dat zorgt voor de uitvoering van stap 3.

* Schrijf GRIP-programma MONTAGESTAND dat zorgt voor de uitvoering van stap

4 voor het catalogusmechanisme T008.

Als we de 4 deelprojecten op hun kans van falen analyseren dan blijkt het volgende :

* Bij louter gebruik van de programmeertaal GRIP is het niet mogelijk om de gra

fische uitvoer van de Fortran-programma's TADSOL_C.EXE en TADSOL_S.EXE

aan te sturen. Dit betekent dat het niet zonder meer mogelijk is om de gewenste

doelfunctie en de berekende overdrachtfuncties op het scherm te laten zien. Er is

geen verder onderzoek verricht naar mogelijkheden om dit probleem op te lossen.

Een GRIP-programma kan slechts 25 verschillende variabelen declareren wat

betekent voor de uitvoering van de deelprojecten dat niet aIle functies in een

programma gevangen kunnen worden. Daarom is het schrijven van een hoofd

programma UGTADSOL, van waaruit de genoemde programma's in procedurevorm

aangestuurd kunnen worden, verstandig.
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Het uiteindelijke uitvoeringsplan ziet er nu als voIgt uit :

1. Schrijf GRIP-hoofdprogramma UGTADSOL van waaruit de 4 deelprogramma's

aangestuurd worden.

2. Schrijf GRIP-deelprogramma V-ISO-3D dat zorgt voor de uitvoering van

stap 1.

3. Schrijf GRIP-deelprogramma INTERFACE dat zorgt voor de uitvoering van

stap 2.

4. Schrijf GRIP-deelprogramma TADSOL dat zorgt voor de uitvoering van stap 3

met uitzondering van de grafische uitvoer op het scherm van de gewenste

doelfunctie.

5. Schrijf GRIP-deelprogramma MONTAGESTAND dat zorgt voor de uitvoering

van stap 4 met uitzondering van de grafische uitvoer op het scherm van de

berekende overdrachtfuncties. Dit programma hoeft aileen voor aIle mogelijke

variaties van catalogusmechanisme T008 te werken.

4.6. Conclusie

De koppeling tussen UGH en TADSOL noemen we UGTADSOL. De ontwikkeling van de

koppeling kunnen we in 3 fasen weergegeven.

* fase 1 : de situatie begin november 1992 (begin van mijn afstudeerperiode).

* fase 2 : de situatie eind augustus 1993 (einde van mijn afstudeerperiode).

* fase 3 : de situatie zoals die in de toekomst moet zijn.

Bij iedere fase hoort een andere toestand van het ontwerpschema. Aan de hand van de

toestand van het ontwerpschema in de 3 verschillende fasen kan de progressie, die met dit

onderzoek geboekt wordt, aangegeven worden. Tevens is dan duidelijk hoe deze progressie

gezien moet worden in het kader van de totale inspanning die gedaan moet worden om de

koppeling volledig te realiseren. Zie bijlage 11.

De koppeltng tussen VGIl en TADSOL 35



5. HET PROGRAMMA

5.1. Opstartgegevens

Algemeen

*

*

Bij gebruik van het programma UGTADSOL moet men rekening houden met een aantal

zaken. Deze betreffen de installatie van de door mij benutte en geschreven programma's en

de ter zake doende instellingen.

* AIle programmadelen moeten in dezelfde directory opgeslagen zijn. In mijn geval is

dat IDATADISKIUSERS/STDINIENS/

Deze directory wordt tijdens het 'runnen' van UGTADSOL gebruikt als basis. Hier

staan aIle benodigde files en hier komen de tijdens het proces aangemaakte datafiles

te staan.

Ais men tijdens het ontwerpen met UGTADSOL gebruik wil maken van een CAD

tekening welke opgebouwd is m.b.v. SOLID-modeling dan bestaan er twee moge

lijkheden :

1. Tijdens het ontwerpen kan het V-ISO-3D-view in SHADED-image

weergegeven worden. De massieve volumedelen worden dan ook aIs zodanig

weergegeven op het scherm.

2. Tijdens het ontwerpen kan het V-ISO-3D-view in WlREFRAME-image

weergegeven worden. De massieve volumedelen worden dan door een

draadmodel weergegeven. Dit draadmodel bestaat uit lijnen die de be

langrijkste punten met elkaar verbindt.

Deze weergave optie op het scherm moet van te voren ingesteld worden met de

functietoets System Parameters. Zie hiervoor de o.a. DESIGN/DRAFTING

handleiding [10].

Men kan natuurhjk ook gewoon gebruik maken van een CAD-tekening welke opge

bonwd is m.b.v. draadmodellen. De bovenstaande weergave optie 1. is dan niet van

toepassing.

Het is mogelijk om de geometrie in het V-ISO-3D-view hardwarematig te ver

draaien en te transleren. Tevens kan de geometrie opgeschaaId worden. Dit is echter

aileen mogelijk op de twee CAD-stations WPA-l en WPA-2. Deze hebben namelijk

de beschikking over respectievelijk een SPACEBALL en een knoppenpaneel.

Het nut hiervan wordt bewezen bij ingewikkelde geometrieen waarbij het grote

aantaI entiteiten (lijnen, cirkels etc.) het overzicht vertroebelt en waarbij een ander

gezichtspunt uitkomst kan bieden.
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Het opstarten

De gegevens tussen de aanhalingstekens zijn commando's die gekozen moeten worden uit

een menu. Het nummer geeft de plaats van het commando in het menu weer.

Bijv. '10 GRIP', de 10 betekent dat dit commando op de tiende plaats in de rij staat en

GRIP is het commando dat uitgevoerd wordt.

Na het inloggen door usemame en password in te voeren moet men kiezen voor :

'2 Unigraphics II'

Het is ook mogelijk direct op te starten door met de muis de desbetreffende icon te

selecteren.

Hiema verschijnt het hoofdmenu. Kies '10 GRIP'.

Nu verschijnt het GRIP menu. Kies '4 RUN'.

Vervolgens wordt de programmanaam gevraagd. Type 'UGTADSOL'.

Het is ook mogelijk een GRIP programma te starten vanuit de DESIGNIDRAFTING

module (hoofdmenu). Kies '1 DESIGNIDRAFTING', vervolgens '13 GRIP'.

5.2. De opbouw van het programma UGTADSOL

De door mij geschreven programmatuur bestaat uit een hoofdprogramma UGTADSOL.GRS

en 4 deelprogramma's :

* V-ISO-3D.GRS

* INTERFACE.GRS

* TADSOL.GRS

* MONTAGESTAND.GRS

Vanuit het hoofdprogramma worden achtereenvolgens de deelprogramma's opgeroepen met

het commando 'CALL'.

De deelprogramma's zijn geschreven in procedurevorm. Dit betekent dat gegevens in deze

deelprogramma's, welke voor het verdere verloop van het ontwerpproces essentieel zijn,

moeten worden meegestuurd van en naar het hoofdprogramma. Dit gebeurt door een

variabelenlijst op te stellen welke samen met het oproepen van een procedure meegestuurd

wordt. Er zijn 3 soorten variabelen :

* strings, dit zijn tekstvariabelen.

* numbers, dit zijn getalvariabelen.

* entities, dit zijn geometrische variabelen.

Pas als de procedure volledig doorlopen is wordt teruggeschakeld naar het hoofdprogramma
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en kan een volgende procedure worden opgeroepen.

De structuur van het programma is in afbeelding 11 schematisch weergegeven.

Afbeelding 11

INTERFACE.GRS TADSOL.GRS

De variabelen die tussen de procedures en het hoofdprogramma worden verstuurd onder de

nummers 1 tim 4 zijn de volgende :

1 String sl

2 Number keus2, xmin, xmax, emach, dmach, zmach, dk, Iaym

Entity msys, alphao, cIo, grp

3 Number keus2, xmin, xmax, parI, par2, par3, par4, parS, par6, par7, par8, tau,

Is, uO, opI, code

4 Number keus2, xmin, xmax, parI, par2, par3, par4, parS, par6, par7, par8, tau,

Is, uo, opI, code, emach, dmach, zmach, dk, Iaym

Entity msys, alphao, grp

In de beschrijving van de programma's (hfds. 5.3. tim 5.7) wordt de betekenis van deze

variabelen duidelijk.

5.3. Het hoofdprogramma UGTADSOL.GRS

Doordat een modulaire opbouw van het programma vereist werd zijn de verschillende

stappen uit het ontwerpschema in deelprogramma's ondergebracht. Om niet steeds opnieuw

de procedure van het aanroepen van een GRIP-programma te hoeven doorlopen is de

aanroepprocedure overgenomen door een hoofdprogramma.

Dit is UGTADSOL.GRS.

Als er in de toekomst meer deelprogramma's in procedurevorm geschreven worden dan

kunnen deze moeiteloos vanuit dit hoofdprogramma aangeroepen worden. De enige
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aanpassing in het hoofdprogramma is dan de volgende regel :

CALLI'TOEKOMST','variabelen'

'TOEKOMST' is de naam van de procedure die aangeroepen wordt.

'variabelen' zijn de strings, numbers en/of entities die meegestuurd moeten worden.

Let er weI op dat eventuele nieuwe variabelen in het hoofdprogramma gedeclareerd worden.

De programma uitdraai van UGTADSOL.GRS is te vinden in bijlage 12.

5.4. Bet deelprogramma V-ISO-3D.GRS

Bij het ontwerpen van stangenmechanismen volgens de UGTADSOL-koppeling gaan we uit

van een bestaande (machine)tekening. Zo'n tekening noemen we in CAD-terminologie een

part.

In hfds. 5.1. is duidelijk geworden dat het opstarten van UGTADSOL.GRS op twee

manieren kan geschieden. Ais men kiest voor de tweede manier dan zit men reeds in het

DESIGN/DRAFTING hoofdmenu. In deze situatie kan reeds een part actief zijn. Vandaar

dat het deelprogramma V-ISO-3D.GRS start met de controle m.b.t. de juistheid van het

actieve part. Dit gebeurt door aan de gebruiker te vragen of het actieve part gewenst is en

zo niet welk part dan weI gebruikt moet worden. De naam van het juiste part wordt

opgeslagen in de stringvariabele sl.

Ais het juiste part actief is dan kan het zijn dat de actieve views, layouts en layers niet

overeenkomen met de instellingen zoals die gangbaar zijn bij een 3D-BODY part. Dit part

heeft een aantal standaard instellingen welke zeer nuttig zijn bij het opstellen van een

overzichtelijke tekeningindeling [6]. Met name het V-ISO-3D-view is zeer nuttig omdat dit

als enige view met de SPACEBALL en het knoppenpaneel gemanipuleerd kan worden.

Vandaar dat de laatste stap in dit deelprogramma zorgt voor het weergeven van het part in

het V-ISO-3D-view.

In bijlage 8 (stap I) staat een voorbeeld van het resultaat dat met dit deelprogramma wordt

bereikt.

In bijlage 13 staat de programma uitdraai van V-ISO-3D.GRS.

5.5. Bet deelprogramma INTERFACE.GRS

M.b.v. dit deelprogramma wordt de relatie gelegd tussen de geometrie van de machine en

de nog te ontwerpen geometrie van het stangenmechanisme. Het eindresultaat is een

mechanismevlak met daarop geprojecteerd de interfaceafspraken die afgeleid zijn van deze
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relatie tussen machine en toekomstig mechanisme. Een voorbeeld hiervan is gegeven in

bijlage 8, stap 2.

Voordat dit resultaat bereikt wordt moeten een aantal acties uitgevoerd worden.

De onderstaande lijst geeft deze acties in chronologische volgorde weer. Het hoe en waarom

wordt in het programma zelf door begeleidende tekst uitgelegd. Ais een variabele wordt

gebruikt of aangemaakt die in hfds. 5.2. is genoemd dan wordt dit tussen haakjes

aangegeven.

*

*

*

*
Bepaling mechanismelayer (laym).

Bepaling layers uit machinetekening welke onderdelen bevatten, die van belang zijn

bij het maken van interfaceafspraken tussen machine en mechanisme.

Bepaling geometrie en hartlijn van machineas welke als drijfas voor het mechanisme

gaat fungeren.

Bepaling bewegingskenmerk van de machinestang of as welke door het mechanisme

wordt aangedreven (keus2).

Het bewegingskenmerk kan roterend, slingerend of translerend zijn. Op dit punt treedt er

dus een splitsing op in het programma. De acties die alleen betrekking hebben op het

bewegingskenmerk roterend worden aangegeven met een r, slingerend met een s en

translerend met een t.

*rs Bepaling geometrie en hartlijn van machineas welke door het mechanisme

aangedreven zal worden.

Bepaling geometrie en translatierichting (clo) van machinestang welke door het

mechanisme aangedreven zal worden.

Bepaling van de positie op de drijfas waar drijfstang bevestigd wordt.

Bepaling diameter drijfas (dk).

Bepaling referentielijn t.o.v. waarvan de drijfstanghoeken bij de definitie van de

doelfunctie opgegeven worden (alphaO).

Bepaling van de positie op de volg-as waar volger bevestigd wordt (emach, dmach,

zmach)

Bepaling diameter volg-as (grp).

Bepaling referentielijn t.o.v. waarvan de volgerhoeken bij de definitie van de

doelfunctie opgegeven worden (grp).

Bepaling van de positie op de volger waar het mechanisme aan bevestigd moet

worden (emach, dmach, zmach).

Bepaling slag van volger (xmin, xmax).

*

*t

*

*

*rs

*rs

*t

*rs

*t

Bij het verrichten van al deze acties wordt veelvuldig van coordinatenstelsel gewisseld. De

Het programma 40



voor het verdere verloop van het programma belangrijke coordinatenstelsels worden

opgeslagen in de variabele (msys).

De oorspronkelijke layout met een view wordt nu vervangen door een nieuwe layout met 2

views boven elkaar.

Het mechanismevlak wordt in het view MECHVLAK weergegeven.

De machinegeometrie met de 'gemerkte' onderdelen blijft zichtbaar in het V-ISO-3D-view.

De programma uitdraai van INTERFACE.GRS staat in bijlage 14.

5.6. Het deelprogramma TADSOL.GRS

Nu de interfaceafspraken gedefinieerd en duidelijk weergegeven zijn, kan begonnen worden

met de definitie van de gewenste doelfunctie. Vervolgens wordt de datafile TADSOL_IN

.DAT aangemaakt en verstuurd naar TADSOL.EXE. De laatste stap in dit deelprogramma is

de interpretatie van de door TADSOL.EXE aangemaakte datafile TADSOL_OUT.LIS.

Hieronder volgen de door TADSOL.GRS uitgevoerde acties. Deze acties worden op

dezelfde wijze uitgelegd als in hfds. 5.5.

*
*
*rs

*r

*rs

*t

*
*

*
*
*
*
*
*
*

Bepaling toelaatbare onnauwkeurigheid.

Bepaling dimensie waarin drijfstanghoeken worden opgegeven.

Bepaling dimensie waarin volgstanghoeken worden opgegeven.

Bepaling gem. van eerste orde functie.

Ingave doelfunctiepunten.

Ingave doelfunctiepunten (xmin, xmax).

Bepaling catalogustype (keus2)

Opstellen van scratchfile (= datafile binnen GRIP) met relevante gegevens welke

nodig zijn om TADSOL_IN.DAT te definieren.

Scratchfile omzetten in TADSOL_IN.DAT (voorbeeld zie bijlage 4).

'Runnen' van TADSOL.EXE.

TADSOL_OUT.LIS omzetten in nieuwe scratchfile (voorbeeld zie bijlage 5).

Bepaling aantal oplossingen in scratchfile.

Verwijderen eventuele foutieve oplossingen uit scratchfile.

Bepaling resterend aantal oplossingen.

Opslaan van oplossingsgegevens in variabelen (parI tim par8, tau, Is, uO, opl, code).

De bovenstaande acties gaan ervan uit dat er nog geen invoer datafile TADSOL_IN.DAT
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aanwezig is. Is dit eehter weI zo en wil men niets veranderen aan de datafile dan kunnen de

eerste 8 aeties overgeslagen worden. De mogelijkheid om toeh iets te veranderen is ook

aanwezlg.

Bijlage 15 toont de programma uitdraai van TADSOL.GRS.

5.7. Het deelprogramma MONTAGESTAND.GRS

Het laatste door mij gesehreven deelprogramma zorgt voor de omzetting van de

oplossingsgegevens uit TADSOL_OUT.LIS in een montagestandtekening in skeletvorm.

Dit is aIleen gerealiseerd voor eatalogusmeehanisme T008.

Omdat de uitgaande beweging van meehanisme T008 translerend is. betekent dit dat de

kinematisehe parameters absolute maten aangeven. Het is dus niet mogelijk om het

meehanisme op te sehalen totdat de afmetingen van het meehanisme preeies passen bij de

maehineafmetingen. Daarom zal bij het maken van de montagestandtekening van een T

meehanisme (zoals hier T008) zeer vaak blijken dat de positie van de volger die uit de

oplossingsgegevens berekend kan worden niet zal samenvaIlen met de gewenste positie.

Om dit op te lossen is een extra stang nodig die beide volgers op een starre manier ver

bindt. Deze optie is in het deelprogramma MONTAGESTAND.GRS verwerkt.

De montagestand van het meehanisme T008 wordt in de beide aetieve views automatiseh.

zonder tussenkomst van de gebruiker. weergegeven.

De laatste optie in dit deelprogramma is de mogelijkheid om de beweging van meehanisme

T008 vanuit de montagestand te simuleren.

De programma uitdraai van dit deelprogramma MONTAGESTAND.GRS staat in bijlage 16.

Een voorbeeld van een montagestandtekening zoals die in een maehinetekening wordt

gelntegreerd is te zien in bijlage 8. stap 4.
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6.

6.1.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies

Het verbeteren van het ontwerpproces van stangenmechanismen m.b.v. de UGII

TADSOL koppeling (UGTADSOL) vergt veel inspanning. Vooral als men aIle

catalogusmechanismen in aanmerking wil laten komen als mogelijke oplossing.

Het ontwerpen van stangenmechanismen m.b.v. de UGII-TADSOL koppeling is in 6

stappen te verdelen. Deze stappen zijn : 1. het voorbereiden, 2. het maken van inter

faceafspraken, 3. het gebruik van TADSOL, 4. het maken van een montagestand

tekening, 5. het maken van een 3D-ontwerptekening en 6. het afhandelen.

Stap 1, 2 en 3 zijn typeonafhankelijk gerealiseerd in de vorm van de GRIP

programma's V-ISO-3D.GRS, INTERFACE.GRS en TADSOL.GRS.

AIle CAD-tekeningen die met Unigraphics II gemaakt zijn kunnen als uitgangspunt

dienen voor het ontwerpen van stangenmechanismen m.b.v. UGTADSOL.

De uitvoering van stap 4 is sterk afhankelijk van het type mechanisme uit de cata

logus. Dit betekent dat een algemene typeonafhankelijke aanpak bij deze stap niet

mogelijk is. Slechts voor catalogusmechanisme T008 is deze stap 4 gerealiseerd in

de vorm van het GRIP-programma MONTAGESTAND.GRS.

Het is mogelijk om zonder handleiding gebruik te maken van de GRIP-programma's.

Vanuit de GRIP-programma's wordt namelijk automatisch tekst en uitleg gegeven

waar dit nodig is, wat de gebruikersvriendelijkheid ten goede komt.

D~definitie van de datafile TADSOL IN.DAT kan m.b.v. een scratchfile (= GRIP

datafile) buiten het programma TADSOL_C.EXE om gebeuren.

De gegevens uit TADSOL_OUT.LIS zijn m.b.v. een scratchfile 'leesbaar' voor GRIP

programma's.

Grafische uitvoer van de Fortran-programma's TADSOL_C.EXE en TADSOL_S.

EXE op het scherm in de vorm van respectievelijk de gewenste doelfunctiekromme

en de overdrachtfuncties is niet zonder meer mogelijk m.b.v. GRIP-commando's.
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6.2.

*

*

*

*

*

*

*

*

Aanbevelingen

Breng UGTADSOL onder in het CAE-menu van Unigraphics II.

Werk stap 4 uit voor aIle cataIogusmechanismen. Dit betekent dus dat niet aIleen de

stangenmechanismen, waarvan T008 een voorbeeld is, aan bod komen.

Onderzoek de mogelijkheden die User Functions eventueel kan bieden bij de verdere

ontwikkeling van UGTADSOL.

Laat stap 6 uit het ontwerpschema verder uitwerken door een deskundige op het

gebied van de dataopslag. Een slechte opzet zal de snelheid van het systeem niet ten

goede komen.

Besteed niet teveel aandacht aan stap 5 uit het ontwerpschema. Deze stap is namelijk

vooral van constructieve aard en past daarom minder in dit onderzoek.

Zoek uit hoe het beste de gewenste doelfunctiekromme en de bij de oplossingen

behorende overdrachtfuncties op het scherm getoond kunnen worden.

Onderzoek de mogelijkheden die de CAE-deelmodule MECHANISMS kan bieden

bij de verdere ontwikkeling van UGTADSOL.

Perfectioneer de door mij geschreven GRIP-programma's, zodat ze 'fool-proof

worden.

Conclusies en aanbevelingen 44



LITERATUURLIJST

[1] Klein Breteler, Drjr. A.l

Ontwerpen van mechanismen (w76)

Collegedictaat naar het college van Prof.Dr.Ing. H. Rankers

Deel 1, hfd. 1 tIm 6

Technische Universiteit Delft, 1989- 7e druk

[2] Leenders, lM.N.

Computergesteund ontwerpen van vlakke stangenmechanismen

Afstudeerverslag WPA-1123

Technische Universiteit Eindhoven, juli 1991

[3] Bragt, Prof.ir. IM. van

Projectstrategie

Dictaat 4679

Technische Universiteit Eindhoven, oktober 1989

[4] Koumans, If. P.W.

Nokmechanismen

Dictaat 4044

Technische Universiteit Eindhoven

[5] Leenders, IM.N.

Gebruikershandleiding TADSOL

Losse bijlage afstudeerverslag WPA·1124

Technische Universiteit Eindhoven, mei 1991

[6] Bonekamp, H.F.

Top-down ontwerpen met Unigraphics II

Afstudeerverslag WPA-1532

Technische Universiteit Eindhoven, juni 1993

[7] Grinsven, lH.A. van

De Mechanisms-module van UNIGRAPHICS

Verslag onderzoeksopdracht WPA-0909

Technische Universiteit Eindhoven, mei 1990

Literatuurlijst 45



[8] Hendriks, P.P.M e.a.

Algoritmiseh ontwerpen

Afstudeerverslag WPA-1504

Technische Universiteit Eindhoven, juni 1993

[9] GRIP programming volume 1 en 2

McDonnel-Douglas Corporation

Cypress, California, V8.0, march 1991

[10] UG design/drafting

Me Donnel-Douglas Corporation

Cypress, California, V8.0, march 1991

Literatuurlijst 46



BIJLAGEN

Bijlagen 47



BIJLAGE 1 : De opdrachtomschrijving

ElNDSnmfEOPDRACHT

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

Faculteit Werktuigbouwkuncie

Vakgroep WPA

~ovember 1992

Student

Hoogleraar

Begeleiders

Stan

Einde

rite!

a.F.~ ~iens

Pro f. ir. J.Y!. van Bragt

fr. A.T.J.M. Smats • TUE
Dr. ir. A.I. Klein Breteler - TU Delft

1 november 1992

27 augustUS 1993

Onderwem

Bij het antwerpen wordt tegenwoordig door de construeteur steeds vaker gebruik gemaakt van

CAD/CAM-systemen. In onze vakgroep meven we emaar het ontwerpen met het Unigraphies

II-systeem zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Een van de ontwikkelingen die plaatS vindt. is de vereenvoudiging van het ontwerpproces van

mechanismen d.m.v. CAD-ondersreuning. De TU Delft besreedt hieraan veel inspanning. Het

lijkt een goede gedachte het programma TADSOL ( een van de resu1taten van het onderzoek:

atdaar ) te integreren in ons CAD-systeem.

Bij een verregaande. gebruikersvriendetijke integrarie in het Unigraphics II-SYSleem kan het

gebruik van Stangenmecl1anismen. claar waar dit terecht is. worden bevorderd in de bouw van

produktiemiddelen. Een eersre aanzet is gegeven door de heer Leenders in het kader van zijn

afstudeeropdracht a.an de TUE.
Contaetpersoon in Delft is Dr.ir. A.I. Klein Breteler.

Opdracht

Verbeter de huidige TADSOL-Unigraphics II koppeling zodanig dat :

- de definirie van de interface-afspraken. de ingave van de doelfunctie en de rypesynthese

voor aile cataiogusmechanismen 01' een gebruikersvriendeJijke manier plaatsVindt

- voor zoveel mogelijk cataiogusmechanismen een geheei gereed antwerp ontstaat. dat

geintegreerd kan worden in een besraande CAD-tekening.

Ga te werk volgens de bij de secretaresse te verkrijgen instrucries :

- ., Afstuderen in de Produknetechnologie en Automatisering".

- "Wat moet waar en hoe in het verslag" door P. Westendorp.

/-;;'

\ '''~ .',

: ~;..

,/

Prof.ir. J.M. van Bragt

Bijlagen

1~~
r'. ~a.F.M. ~Iens WH---~

.~

~
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BIJLAGE 2 Projectstrategie

Nov.

Dec.

Jan.

Bijlagen

Orientatiefase

-oril!ntorend gesprek tuasen Prof. van Bragt en ondergetekende.
-Globale opdrachtsomschrijving : notitie van Prof. van Brag!.

Stellen van vragen :
-In well< kader wordt deze opdracht vervuld ?
-Hoeveel tijd is beschikbaar ?
-Wat is de start- en einddatwn ?
-Wie zorgt voor de begeleiding ?
-Waar wordt de opdracht vervuld ?
-Wat is de aanleiding van deze opdracht ?
-Is or reeds eerder onderzoek naar soortgelijke projecten verriOOt ?
-Hoe is de stand van :zaken op dit moment in dit vakgebied ?
-Is or literatuur op dit gebied voorIumden ?
-Wat zijn de wenson van de opdrachtgevers ?
..Aan welke eisen moet voldaan worden ?
-Wat is de doelstelling van deze opdraOOt ?
-Welke beperkingen gelden voer deze opdracht?
-Wie vormt de doelgroep ?
-In welke vorm wordt deze opdracht _fgerond ?

Opstelten orit!ntatieplan ;
..Veer literatuwonderzoek uit
•Verzamet benodigde programmatuur.
-Veer gesprekken met begeleider Smala,
contactperaoon Klein Bretelor en prof. van Bragt.

-Beantwoording vragen
-Bestudering TADSOL-theorie
-Install_tie en bestudering PC-versie TADSOL
-Bestudering Unigraphics 1I
-Bestudering MECHANISMS

J_

Ondertekening opdrachtsomactuijving

J_

Nee
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Feb.

Mrt.

Bijlagen

Planfase

Inventaris van de mogelijkheden op het gebied van het computer
gesleund ontwetpen van vlslcke functiegenererende stangenmechanismen,
met aIs resultaat eon zeventaI actiepunten waanum het toekomstig
ontweIpSChema moet wldoen.

Opstellen eiaen· en wensenpakket

Definitie toekomalig ontwerptraject san de hand van de
gestelde eisen en wensen.

Definitie van mogelijke projecten welke in mijn afstudeerperiode
tot een concreet resultaat komen.

Ia

·Keuze uit te voeren project.
..nefmitie deelprojecten.

Bestudering programmeertoal GRIP.

Nee

Nee

Nee

Ia
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Uitvoeringsfase

Nee

Uitwerken deelprojecten.
Apr.

Mei

Jun.

--_.._.._..- .._.--.----_.._.__..__._--------_.__.._..- .._--_.-- !~---------_.-_ .._---------_._--------------_.__.__..- .._.--_._.._..__.---_..

Jui.

Aug.
Maak eindverslag

Presenteer en verdedig de inhoud \'3J1 bet """'log.
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BIJLAGE 3 : Synthese van stangenmech. m.b.v. TADSOL ; voorbeeld

Opdracht .;.

* Ontwerp een stangenmechanisme waarmee de slede van een schaafbank aangedreven

kan worden. De drijfstang van het mechanisme moet verbonden worden met de uit

gaande as van een elektromotor/reductiekast combinatie. Deze as roteert met een

constante omwentelingssnelheid van 40 omw/min.

elektroMotor

reductleknst

Eisen m.b.t. het mechanisme ,;.

* start arbeidsslag x = -70 mm

* minimale slaglengte beitelslede 450 mm

* maximale slaglengte beitelslede 600 mm
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*
*

tijdsduur arbeidsslag 2/3 van cyclustijd = 2/3 * 60/40 = 1 sec

snelheid beitel tijdens arbeidsslag constant

*

Om een geschikt mechanisme te kunnen vinden moet een doelfunctie gedefinieerd worden

die voldoet aan de gestelde eisen. Hiertoe wordt een lijst met doelfunctiepunten ingegeven

m.b.v. het TADSOL-deelprogramma TADSOL_C.EXE.

Eerst moet de toelaatbare onnauwkeurigheid en het bewegingskenmerk vastgelegd worden.

* onnauwkeurigheid EPS = 0.05 (= 5%)

* bewegingskenmerk : R, S of T, hier dus de T (van translerend)

Nadat aangegeven is in welke eenheid de argument- en functiewaarden worden ingegeven

kan de lijst met doelfunctiepunten worden opgesteld.

* argumentwaarden (= de hoeken van de drijfstang waaraan de gebruiker een

functiewaarde koppelt) in graden of radialen.

functiewaarden in graden of radialen bij bewegingskenmerk R of S.

Hier is het bewegingskenmerk T wat wil zeggen dat de functiewaarden geen hoeken

maar posities aangeven. De eenheid hoeft dan niet aangegeven te worden. In dit

geval zUn de opgegeven posities opgegeven t.o.v. het nulpunt van het assenstelsel

(zie tekening vorige pagina) met als eenheid : millimeter.

Doelfunctiepunten ,;,

De onderstaande punten

zijn willekeurig geko

zen. De hoek alpha is

opgegeven t.O.v. de

positieve x-as. De

positieve draairichting is

tegen de klok in. De

positie S is opgegeven

als een x-coordinaat

(zie tek. vorige bIz.).

hoek alpha: positie S :

40 graden -60 (mm)

120 " 110 "
200 " 280 "

280 " 450 "

Bijlagen

Gewenste doelfunctie ,;,

JZ•

P
M

i
t

UO 130 1:10 17D l.a 210 23lI 2:10 270 2'lI 310 330 3:10 37D 'JlI

~ _Ie Alp.... III Or'lld". (~1;.Il"""")

53



De gebruiker moet nu aangeven in welke catalogus gezocht moet worden naar eventuele

oplossingen. Voor mechanismen met bewegingskenmerk R is dat RMECATDAT en voor

mechanismen met bewegingskenmerk S of T is dat SMECATDAT Het laatste is hier dus

van toepassing.

De voorafgaande gegevens worden opgeslagen in de datafile TADSOL_IN.DAT (zie bijlage

4).

Typesynthese

Het hoofdprogramma TADSOL.EXE zoekt nu aan de hand van de gegevens uit de datafile

naar mogelijke oplossingen in de catalogus. Deze mogelijke oplossingen worden vervolgens

opgeslagen in de datafile TADSOL_OUTLIS (zie bijlage 5).

Evaluatie

De gegevens die in TADSOL_OUT.LIS staan kunnen nu met het deelprogramma TADSOL

_S.EXE bekeken worden. Ais men van een of meer oplossingen de nulde, eerste en tweede

orde overdrachtfunctie wil bekijken dan moet(en) deze oplossing(en) eerst geselecteerd

worden. Voor oplossing Dr. 14 en 15 (bijlage 5, vet gedrukt) zien deze overdrachtfuncties er

als voIgt uit :

~ MECH PAR1
3TOOB .4094

,U/L/UO -1.13750
3TOOB .4131

IlJ/L/UO -.43330

PAR2
163.1505
o

163.9291
3

PAR3
.5878

409.3805
.5833

-20.9751

PAR4

22.1187

20.8543

PARS PAR6 PAR7 PARE

<> = dofitunc:t1epunt
nulde D..de DV........llCl\"tsf'LlllCt.
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NR MECH PIIRI
1 3TlI08 .4094
TAU/L/UO -1.13750
2 3T008 .4131
TAU/L/UO -.43330

PIIR2
163.1505
o

163.9291
3

PIIR3
.5878

409.3805
.5833

-20.9751

PAR4

2i!.1187

20.8543

PIIRS PIIR6 PIIR7 PAR8

4

3

2

1-7
i oil

NR MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PARS PAR& PAR7 PAR8
I 3TOO8 .409" 1&3.1505 .5878
TAU/L/UO -1.13750 0 "09.3805 22.1187
2 3T008 .4131 1&3.9291 .5833
TAU/L/UO -."3330 3 -20.9751 20.8543

N .72

t..
~ 36

t

i -36

~

t -.72

De gebruiker wordt nu geacht een beslissing te nemen op basis van de gegevens in

TADSOL_OUT.LIS en de overd!"achtfuncties.
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BIJLAGE 4 : Datafile TADSOL_IN.DAT, eeo voorbeeld

SMECAT.DAT
-4DOELFUNCTIE

1 40.00000
2 120.00000
3 200.00000
4 280.00000

KENMERK 3 EENHX GRADEN
EPS .05000 AO

Bijlagen

-60.00000DOELFUNCTIE
110.00000DOELFUNCTIE
280.00000DOELFUNCTIE
450.00000DOELFUNCTIE

EENHY LENGTE
.00000 POL 0
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BIJLAGE 5 : Datafile TADSOL_OUT.LIS, een voorbeeld

lMECHANISM CATALOGUE INITIATED
1 = MECHANISM NUMBER
2 = MECHANISM TYPE: R=l, S OR T=2
3 = NUMBER OF HARMONICS
4 = MODE OR SUBGROUP
5 = AMPLITUDE CONFIGURATION
6 = SHIFT KRITERION
7 = COS-SIN-CONFIGURATION
8 = SEQUENCE NUMBER OR ADDRESS

1 23 4 5 6 7 8

1 21 1 2100000 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 22 1 2110000 0 3 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 22 2 2101000 0 3 0 2 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
2 22 3 2100100 0 3 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4
2 22 4 2100010 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 5
2 22 5 2100001 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
4 23 1 2111000 0 3 0 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 7
4 23 2 2110100 0 3 0 2 2 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 8
4 23 3 2110010 0 3 0 2 2 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 9
4 23 4 2110001 0 3 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 10
4 23 5 2101100 0 3 0 2 2 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 11
3 23 6 2102020 2 2 0-1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12
4 23 6 2101010 0 3 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 13
9 23 6 2101020 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 14

13 23 6 2101020 1 3 0 0 1 0 0 0-1 0 0 0 2 0 0 15
38 23 6 3102020 0 3 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 16

4 23 7 2101001 0 3 0 2 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 17
4 23 8 2100110 0 3 0 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 18
4 23 9 2100101 0 3 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 19
4 2310 2100011 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 20
7 24 5 2110202 2 3 0 1 0 1 0 0 0-2 0 0 0 2 0 21

30 25 2 2122202 2 3 0 1 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 22
30 25 4 2120222 2 3 0 1 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 23
12 26 1 2112222 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 24

5 26 1 2112222 6 3 0-2-1-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2 25
14 26 1 2112222 4 3 0 1-1 1 0 0 2-2 0 0-2 2 0 26
16 26 1 2111222 1 3 0 0-1 1 0 0 1-2 0 0-2 2 0 27
18 26 1 2111222 1 3 0 0 1 0-1 0 1 0-2 0 2 0-2 28
19 26 1 2112222 6 3 0 2-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-2 29

8 26 1 2112222 4 3 0 1-1 1 0 0 2-2 0 0-2 2 0 30
11 36 1 2112222 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 31
35 26 1 2112222 1 2 0 0-1 0 1 0-2 0 2 0-2 0 2 32
37 26 1 2112222 6 3 0 2-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-2 33

6 26 1 2112222 6 3 0 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-2 34
41 26 1 2122222 0 3 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35

lINPUT LOG -4
1 40.00000 -60.00000DOELFUNCTIE
2 120.00000 110.00000DOELFUNCTIE
3 200.00000 280.00000DOELFUNCTIE
4 280.00000 450.00000DOELFUNCTIE

KENMERK 3 EENHX GRADEN EENHY LENGTE

1FUNCTION VALUES OF CONVERTED FUNCT.

INDEX ARGUMENT FUNCTION VALUE

1 .69813 -60.00000
(vervolg zie volgende pagina)
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2 2.09440 110.00000
3 3.49066 280.00000
4 4.88692 450.00000

EPS= .05000 ANUL= 194.67980 IPOL= 0
NUMBER OF SIGNIFICANT HARMONICS = 2
FOR ARG= .81449 EXTREME VALUE= -61. 41667
FOR ARG= 4.77057 EXTREME VALUE= 451.41670

1S0LUTIONS AFTER DIMENSION SYNTHESIS AND EVALUATION

NO MECH PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PARS PAR6 PAR7 PAR8
1 T002 231. 2808 .2597 5.0669 5.4166 -1. 0000

TAU= L= uo= ERR=
.0000 1 194.5939 5.0133

NO MECH PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
2 T004 231. 2808 .2597 .0214 5.0669 5.4166 2.5269 -1. 0000 -1. 0000

TAU= L= UO= ERR=
.0000 1 194.4107 3.2840

NO MECH PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
3 T004 231. 2808 .2597 .0066 5.0669 5.4166 3.0033 -1. 0000 -2.0000

TAU= L= UO= ERR=
.0000 1 194.6313 5.5215

NO MECH PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
4 T004 231.2808 .2597 .0028 5.0669 5.4166 3.2596 -1. 0000 -3.0000

TAU= L= UO= ERR=
.0000 1 194.6189 5.2270

NO MECH PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
5 T004 231. 2808 .2597 .0016 5.0669 5.4166 4.0035 -1.0000 -4.0000

TAU= L= UO= ERR=
.0000 1 194.5425 4.5886

NO MECH PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PARS PAR6 PAR7 PAR8
6 T012 .4865 445.3481

TAU= L= UO= ERR=
-.3545 1 194.3873 16.6302

NO MECH PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
7 T012 .4865 445.3481

TAU= L= UO= ERR=
.3545 2 194.3873 16.6302

NO MECH PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
8 T005 .1598 ******** .5631

TAU= L= UO= ERR=
-5.9721 0 886.7908 -46.8263

NO MECH PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
9 T005 .1859 ******** .5502

TAU= L= UO= ERR=
.9916 3 ******** -40.5582

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
10 T014 .9674 163.1505 .8727

TAU= L= UO= ERR=
-1.1375 0 418.8050 23.4653

{vervolg zie volgende paginaJ
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NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
11 T014 .9659 163.9291 .8664

TAU= L= UO= ERR=
-.4333 3 -30.5700 22.3090

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
12 T019 .1859 .7677 .4044 ********

TAU= L= UO= ERR=
-.9916 0 369.4546 -29.4372

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
13 T019 .1598 .8072 .4721 ********

TAU= L= UO= ERR=
5.9721 3 20.7285 -34.5702

NO MECB PAlU PAR2 PAR3 PAR4 PARS PAR6 PAR7 PAR8
14 'r008 .4094 163.1505 .5878

'rAU= L= UO= ERR=
-1.1375 0 409.3805 22.1877

NO MECB PAR1 PAR2 PAR3 PAR4 PARS PAR6 PAR' PAR8
15 'r008 .4131 163.9291 .5833

'rAU= L= UO- ERR=
-.4333 3 -20.9751 20.8543

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PARS
16 TOll .5412 473.0000

TAU= L= UO= ERR=
.3545 2 194.3122 -28.1005

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
17 T035 .4865 216.6718

TAU= L= UO= ERR=
-2.7871 2 194.3873 16.6302

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
18 T006 .1859 ******** .7794 1.5433

TAU= L= UO= ERR=
-.9916 0 616.1242 -28.6151

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PAR5 PAR6 PAR7 PAR8
19 T006 .3270 399.9791 .4463 .8833

TAU= L= UO= ERR=
-2.5263 1 50.3376 ********

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PARS PAR6 PAR7 PAR8
20 T006 .3355 389.7780 .4573 .8806

TAU= L= UO= ERR=
4.4660 2 338.8046 ********

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PARS PAR6 PAR7 PAR8
21 T006 .1598 ******** .5876 1. 3902

TAU= L= UO= ERR=
5.9721 3 ******** -33.1081

NO MECH PARI PAR2 PAR3 PAR4 PARS PAR6 PAR7 PAR8
22 T041 .4435 6.2695 256.4167 .3607

TAU= L= UO= ERR=
.0000 1 195.2498 19.0879

FINISH
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BIJLAGE 7 : UniPRODUCTS V9.1, menustructuur

UniPRODUCTS activity menu V9.1

2 UGH

3 UFUNC

4 FMEXEC

6 PQMGR

9 UG2MCON

10 IGES

22 SIMULATIONIROBOTICS

46 GRIPBATCH

47 GRADE

48 UGDD

50 LEAFIF

52 GPMIMDFGIXLATOR

64 CATTOUG

67 CONCEPT

70 SLAIF

71 UGPATIF

96 Change Terminal Driver

97 Change File System

98 Non-menu activities

99 EXIT menu

UNIGRAPHICS II V9.1

DEMOXXBELG

1 DESIGN/DRAFTING

2 MODELING

3 CAE

4 MANUFACTURING OPERATIONS

5 SHEET METAL

6 --------------------
7 USER FUNCTION

8 FILE UTILITIES

9 SYSTEM MANAGMENT

Bij/agen

10 GRIP

11 QUALITY CONTROL

12 UGCONCEPT

13 INSTALL ACTIVE PART

GRIP MODULE

CHOOSE OPTION

1 EDIT

2 COMPILE

3 LINK

4 RUN

5 LISTING CONTROL

6 BATCH

CAE MODULES

CHOOSE OPTION

1 GFEM

2 INJECTION MOLDING

3 MECHANISMS

4 ICAD INTERFACE

5 PATRANINTERFACE
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BIJLAGE 8 : De stappen in bet toekomstige ontwerpscbema

Stap 1: 3D-CAD tekening

~---------------------------------------------,

~---------------------------------------------~
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Stap 4 : 3D-montagestandtekening in skeletvorm

r---------------------------------------------,
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

I
I
I
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I
I
I
I

L ~
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Stap 5: 3D-ontwerptekening

,---------------------------------------------,
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BIJLAGE 9 De weegfactoren van de actiepunten

De hierarchie in de actiepunten is bepaald door de verschillende actiepunten t.o.v. elkaar te

vergelijken en hierbij het ene actiepunt boven het andere te stellen. Ais actiepunt 1 belang

rijker is dan actiepunt 2 dan krijgt actiepunt 1 de waardering 1 en actiepunt 2 waardering O.

Als we methode 1, het verticaal perfectioneren van het schema, beschouwen dan geeft de

onderstaande tabel de weegfactoren die bij deze methode horen weer.

Actrepurrten 2. 3. 4. 5. 6. 7. TDta.Al Veeg'AC'tor'

2. V.rhogJng gltbrullc.,..svrIlHldeUjchellll IX 0 0 0 a 0 a 1

3. Def'In~ In'teP''fllce ll'spl"Alc.n 1 C>< 0 0 0 0 1 2

4. AutaPIcLtisch. ."InI't1e TADSDL..IN.DAT 1 1 X 0 0 1 3 4

5. AutaI'Illtlsch. In'terp"'.'tdl. TADSDLJ]UT.LIS 1 1 1 C>< 0 1 4 5

6. RlIA1lSClt. Au1;o"lltlsche oV."'gllng van Iclnel'lCltlsche 1 1 1 1 X1 5 6
parll...ters ftllllr ~n'tllgestllndt~ng

7. 1lncIeP"zo.1c nAAr overgAng ~ntAg.s'tandwlcenlng- 1 1 a a 0 X 2 3
on't....p1:IIIcening

Ais we dit ook doen voor methode 2 dan is de uitkomst van de weegfactoren als voIgt:

Actlepunwn 2. 3. 4. 5. 6. 7. TOtllAl Veeg'llC'to,..

2. Vrhogmg gebrullce,..svrlendeU.J!<held C>< 0 1 1 1 1 4 5

3. D.hlItie interlAce Afsp"'lllcltn 1 [X 1 1 1 1 5 6

4. Au1:Ol'lO.tlSche de"lnttle TADSDL_INJlAT 0 0 C>< 1 1 1 3 4

5. AU'toPllltlsche Inter-pretlLtie TADSDL_11JT.uS 0 0 0 X a 1 1 2
6. RellllsA't1e llu'tol'lllt1sche oVer'gllng VAn IcIneI'lAtlsche a 0 0 1 X 1 2 3

pClJ"lll'le'ters nAA,.. I'IOntllgestAndtelcening

7. Cndrzo.1c nAllr overgllng l'Iontllgestandtelcenmg- 0 a 0 0 0 X 0 1
ont_rptelcenlng
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BIJLAGE 10 Het keuzeproces

De hierarchie in de wensen is bepaald door de verschillende wensen t.o.v. elkaar te ver

gelijken en hierbij de ene wens hoven de andere te stellen. Als wens 1 helangrijker is dan

wens 2 dan krijgt wens 1 de waardering 1 en wens 2 waardering O.

De onderstaande tabeI geeft de hieruit volgende gewichtsfactoren voor iedere wens weer.

~
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Per wens wordt nu aan beide projectaltematieven een waarde toegekend tussen de 0 en de

10. Hoe hoger de waardering hoe beter er aan de wens wordt voldaan. Vervolgens wordt

deze waardering vermenigvuldigd met de gewichtsfactor die aan de wens toegekend is. De

subtotalen worden opgeteld en de totaalscore is bepalend voor de keuze. Uit de tabel hier

onder blijkt dat project 2 een aanmerkelijk hogere totaalscore heeft dan project 1.
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BIJLAGE 11 De ontwikkeling van UGTADSOL weergegeven in 3 fasen

Fase 1 de situatie begin november 1992 (begin van afstudeerperiode)

i-s"ta-;1-- - ----- - - - - - - ---- - - --- - - - T-s"ta;"2- - - - - - - - - - - - - - - --I
I I I
I 3D-machine tekening I I
I I I
~ ~ J

I I
: Stap 3 :
I I
I I
I I
I I
I I
I TADSOL_C.EXE I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I r-'--'-'--"--'- ---._.._..__._--, I
I ! TADSOL.EXE i Ii l __"_" {j__ ' '_'! i
: / TADSOL_Our.LlS / :
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
~-------------------- ------------------------------~
I I

: Stap 4 '\7 :
I I I
: TADSOL_S.EXE :

I I
I
I
I
I

3D-montagestand tekening van I
S006 stangenmechanisme in skeletvonn I

I
I
I
I
I

~---------------------------, I
I I I
I Stap 5 I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I r-----------------------~
I I I
I I Stap 6 I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I IL L J
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Fase 2 de situatie eind augustus 1993 (einde van mijn afstudeerperiode)

,
./

Einde UGTADSOL

,.. .._.._.._.._.._.._.. _.
T008 ./ 3D-montagestand tekening van

stangenmechanisme in skeJetvonn

L.._.._..~....~....~-...~-...~....~~-...~-...~-...~-.~-.. ~-.--._.i
T008 ! Kinematische analyse i

1•• _ •• _ •• _ •• _ •• _ ••. •• _ •• .!

,
I
I
I
I
I

r----..:L--------.....,- - - - --- ~
r--------------------~")4 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,-..----..----.. I

./ TADSOL_IN.DAT / I

'------------------~..:::~ .._ .. ::"""tal oplossingen> 0 ?~ ..~~~> :
-"-. _..~..~ :

.-., I

1!-----------l
I
I
I
I,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

------------1

I
I
I

~--------------------------------------
: Stap 4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL ,

I I
: Stap 5 I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I r-----------
I I Stap 6
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I ,
I I
I I
I I I
I I IL ~ ~
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Fase3 de toekomstige situatie

Einde UGTADSOL

r------··-··-·--··-··--·-··-··-··, Ja
I 1<':J----:::
l __'-·'~'·~r"""-··_··_J

.._.._.._.._--_....

1>-' TADSOL_IN.DAT /

':_~·~-.·~_·.~_-_=3{;C~.~=-_~.~~.:,
i TADSOL.EXE i

N __~~3~:-~~_
'-------------------- Aantal oplooaingen > O? .

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

Nee

iS~~1--------------------------TS~;2----------------

I Begin UGTADSOL 3D-machine telcening I Interface afispraken
I I

t------------------------------~---~-------~~---,
I Stap 3 Definitie doelfunctie
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL _

Stap4

L •

I I
: Stap 5 I
I I
I I Ja
: Feature baaedI~modelJer K 1---1:~--<::::

I I
I I

) [~~~~~~~~~J r-----------
I
I
I
I

-----.-.._---,
! Botsinsuna!yae ,

J._----'~2:;~----_
••~••_ ••_ twJ8en bewegende onderdelen ? ..-----

..-._-.. .-..-..-..-

~-~:~:=:=:~~~~~~~--~
j 3D-ontwerptek. van i, ~_~~"n_:._ ~------+-'I i ._......._~_~"e i I I

I ~---'--"----'---'--'-'--'--'--': :L ~ ~
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BIJLAGE 12 Programma uitdraai UGTADSOL.GRS

$$ =======-==========-==========-=====================

$$

$$ NAAM : UGTADSOL (HOOFDPROGRAMMA)

$$

$$ ZORGT VOOR DE COMMUNICATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE

$$ DEELPROGRAMMA'S DIE NODIG ZIJN BIJ HET ONTWERPEN

$$ VAN VLAKKE FUNCTIEGENERERENDE STANGENMECHANISMEN

$$

$$ PROGRAMMEUR : O.F.M. NIENS

$$

$$ TU EINDHOVEN,VAKGROEP WPA

$$

$$ DATUM: 25-5-'93

$$

$$DECLARATIES========================================

$$

ENTITYIMSYS(20),CSYS(I O),ALPHAO,CLO,GRP(I 00)

NUMBERIKEUS2,XMAX,XMIN,EMACH,DMACH.ZMACH,PARI (1 00),$

PAR2(1 OO),PAR3(1 OO),PAR4(1 00),PAR5(1 00).PAR6(l 00),$

PAR7(1 OO),PAR8(1 OO),TAU(1 OO),LS(1 OO),UO(l OO),OPL,$

CODE(l OO),DK,LAYM

STRING/Sl (20)

$$

CALLfV-ISO-3D',SI

$$

CALLI'INTERFACE',KEUS2,XMIN,XMAX,EMACH,DMACH,zMACH,$

MSYS,ALPHAO,CLO,DK,GRP,LAYM

IFIKEUS2==7,JUMPIL1:

PARAMI'PARAMETERS',$

'KEUS2',KEUS2,'EMACH',EMACH,'DMACH',DMACH,$

'ZMACH',ZMACH,RSP

JUMPIL2:

Ll:

PARAMI'PARAMETERS',$

'KEUS2',KEUS2.'EMACH',EMACH,'DMACH',DMACH,$

'ZMACH',ZMACH,'XMIN',XMIN,'XMAX',XMAX,RSP

L2:

$$

CALLI'TADSOL',KEUS2,XMIN,XMAX,PAR1,PAR2,PAR3,$

PAR4,PAR5,PAR6,PAR7,PAR8,TAU,LS.UO,OPL,CODE

IF/OPL==O,JUMPIHALT:

PARAMI'UITEINDELIJKE UITVOER TADSOL',$

'OPLOSSINGEN',INT,OPL,RSP

IUMP/",RSP

D=O

L3:

D=D+l

PARAMI'TYPE MECHANISME','TYPE',lNT,CODE(D),RSP

JUMP/",RSP

IFID<OPL,JUMPIL3:

CALLI'MONTAGESTAND',KEUS2,CODE,PAR I,PAR2,PAR3,PAR4,$

PAR5,PAR6,PAR7,PAR8,TAU,LS,UO,OPL,MSYS,$

ALPHAO,EMACH,GRP,DMACH,ZMACH,DK,XMIN,XMAX,LAYM

HALT:

MESSGI'EINDE ONTWERPPROCES'

HALT
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BIJLAGE 13 : Programma uitdraai V-ISO-3D.GRS

$$ ============-=============-~~~============~======--

$$

$$ NAAM: V-ISO-3D (HULPPROGRAMMA)

$$

$$ ZOROT VOOR HET CREEREN VAN EEN LAYOUT MET EEN

$$ V-ISO-3D VIEW VAN EEN BESTAANDE MACHINETEKENING

$$

$$ PROORAMMEUR : H.F. BONEKAMP

$$

$$ TU EINDHOVEN

$$

$$ DATUM: 1-6-'93

$$

$$ DECLARATIES==-===========-=====-====-=======-~=====

$$

PROC/SI

ENTITYIPTl,PT2,PT3,CSYSI,CSYS2,CSYS3,CSYS4

STRING/SI (20),S2(20)

NUMBER/AP,MAT1(12),MAT2(12),MAT3(12)

$$

$$ INITIALISATIES=============-==============~=====-==

$$

SI=&PNAME

$$

LIO:

AP=&ACTPRT

IF/AP==I,1UMPIL20:

CHOOSEfPART ACTIEF, IS DIT HET OEWENSTE PART ?',$

'JA','NEE',DEFLT,I,RSP

JUMPILI0:,L999:",L30:"RSP

FTERMIPART

$$

L20:

TEXTfOEEF NAAM GEWENSTE PART',SI,RSP

JUMPIL20:,L999:,,,,RSP

FETCHIPART,SI

JUMPIL40:

$$

L30:

SI=&PNAME

$$

L40:

LAYRfV-TUEAM',IFERR,L90:

&WORKVW='V-ISO-3D'

LAYERIWORK,I OO,ACTIVE,REST

CSYS4=&WCS

LAYCfMACHPART,'V-ISO-3D',WORK,AUTO,IFERR,L996:

JUMP1L999:

$$

L90:

MESSOfGEEN 3-D BODY PART! (EC)'

&CSMODE=&TEMP
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&WCSLNK=&NO

&WCSDRW=&YES

&ENTCLR~&WHITE

&SYSCLR=&YELLOW

&VNAMES=&YES

&WBORD-&YES

PTI =POINT/O,O,O

PT2-POINT/I,O

PT3=POINT/0,1

CSYSI =CSYSIPTI ,PT2,PT3

MATI=MATRIXIXYROT,16

CSYS2=TRANSFIMAT1,CSYSl

N=DVIEW/CSYS2

VIEWNfHELP1'

MAT2=MATRIX/ZXROT,31

CSYS3=TRANSFIMAT2,CSYS2

L=DVIEW/CSYS3

VIEWNfHELP2'

MAT3=MATRIXIYZROT,61

CSYS4=TRANSFIMAT3,CSYS3

K=DVIEW/CSYS4

VIEWNfV-ISO-3D'

DELETEIPTl ,PT2,PT3

VIEWDfHELPI'

VIEWDfHELP2'

LAYCfMACHPART','V-ISO-3D',WORK,AUTO,IFERR,LI0:

lUMP1L999:

$$

L996:

LAYRfMACHPART',AUTO

$$

L999:

&WCS=CSYS4

MESSGfV-ISO·3D VIEW VAN MACHINEPART IS ACTIEF

$$

RETURN
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BIJLAGE 14 Programma uitdraai INTERFACE.GRS

55 ================~========-=====================~==-

5S

5S NAAM : INTERFACE AFSPRAKEN (HULPPROGRAMMA)

5S

SS ZORGT VOOR DE DEFINITIE VAN HET MECHANISMEVLAK

SS MET DE BlffiEHORENDE TBKENAFSPRAKEN IN

SS EEN BESTAANDE MACHINBTEKENING

5S

5S PROORAMMEUR : O.F.M. NIENS

SS

5S DATUM: 16-05-93

S$

5S TU EINDHOVEN,VAKGROEP WPA

5S

5$ DECLARATIES========================================

S$

PROCIKEUS2,XMIN,XMAX,EMACH,DMACH,ZMACH,MSYS,$

ALPHAO,CLO,DK,GRP,LAYM

ENTITYIKRUKAS,VOLGAS,VOLGER,CLK,CLV,CLO,CSYS(3),S

MSYS(20),K(2),CSYSI,CSYS2,CSYS3,MVLAK(2),GRP(100),ALPHAO

ENTITYIPUNTI,PUNT2(3),PUNT3,PUNT4,PUNT5,CK(6),$

SPIEK(l8),SPIEA(9),SPIE(2),SPIEAS(6),VBP(l OO),DELTAO,S

DELTAO,ALPHAO,DIM(l OO),DIMP,TSYS(l O),VVLAK(I 0),$

XASL(2),XO,XASLL,KO,VO,KV(2),DELTVO,CLS(2)

NUMBERIPT I (3),PT2(3),PT3(3),PT4(3),PT5(3),$

PT6(3),LAYM,LAY(I OO),ANG(4),MAT I(l2),MAT2(12),S

MDIST(7 ),XAS1(3),XAS2(3),XI (3),KOIST(7),VOIST(7),$

MAT3(l2),MAT4(12),MAT5(l2),PT7(3),MAT6(l2),DK,DV,S,S

CKPI (3),MAT7(12),MAT8(12),MAT9(12),HOEK(3),MATI 0(12)

NUMBERIMATIl (12),MATl2(12),MATl 3(1 2),DIMI (3),DIM2(3),$

DIM3(3),OIM4(3),PT8(3),PT9(3),PTI O(3),MATI 4(1 2),$

MATl5(l2),PT20(3),MAT16(12),MAT1 7(12),MT(l2),MAT18(12),S

MATl9(12),MAT20(l2),PDIST(7),PT11 (3),MAT2!(l2)

STRINGfSTR(l O,20),LAYSTR(20,3)

SS

$$ INITIALISATIES===========·=========================

ss
LAYM=198

&CSMODE=&TEMP

$$

LIS:

MESSGtMET OIT PROGRAMMA IS HET MOGELIIK OM EEN',S

'MECHANISMEVLAK TE DEFINIEREN (DRUK EC)'

MESSGtIN DIT VLAK WORDEN DE INTERFACE-AFSPRA-',S

'KEN TUSSEN MACHINE EN MECH. VASTGELEGD'

MESSGtDE MECHANISMEVLAKGEGEVENS WORDEN GEDU-',$

'RENDE DE ONTWERPPROC. OPGESLAGEN. (EC)'

MESSGtDIT GEBEURT IN HET ZOGENAAMDE ',$

'MECHANISME-LAYER (EC)'

$S

L20:

PARAMtWELKE LAYER WORDT HET MECHANISME-LAYER ?',$

'MECHANISMELAYER',INT,LAYM,RSP
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JUMPIL20:,HALT:",RSP

LAYERIWORK,LAYM,REF,REST

Y=I

L21:

MESSOtDE INTERFACE-AFSPRAKEN HEBBEN BETREKKINO',S

'OP BESTAANDE MACHINE-ELEMENTEN (DRUK EC)'

PARAMtOP WELKE LAYER(S) STAAN DEZE ELEMENTEN ?',S

'LAYER',INT,LAY(Y),RSP

JUMPIL21 :,HALT:",RSP

IFILAY(Y)==O,JUMPIL21:

L22:

CHOOSEtZIIN ALLE BENODIGDE LAYERS GESELECTEERD?',S

'1A','NEE',DEFLT,2,RSP

JUMPIL22:,HALT:",L22A:,,RSP

Y=Y+I

JUMP1L21:

L22A:

IFIY>14,1UMP1L22B:

IFTHENIY<14

LAY(Y+1)=O

Y=Y+I

JUMPIL22A:

ENOIF

MESSGI'IN DE VOLGENDE TABEL KUNT U NOG ',S

'WIJZIGINGEN AANBRENGEN (EC)'

PARAWGESELECTEERDE LAYERS :','LAYER',INT,$

LAY(1): • ',INT,LAY(2): • ',INT,LAY(3),S

, • ',INT,LAY(4): • ',INT,LAY(5): • ',$

INT,LAY(6): • ',INT,LAY(7): • ',INT,LAY(8),S

, • ',INT,LAY(9),' • ',INT,LAY(10): • ',$

INT,LAY(Il): • ',INT,LAY(l2): • ',INT,$

LAY(13): • ',INT,LAY(14),RSP

JUMPf..,RSP

JUMPIL22C:

L22B:

MESSGtTE VEEL LA YERS GESELECTEERD I (EC)'

Y=!

JUMP1L21:

L22C:

Y=O

L22D:

Y=Y+I

IFTHENILAY(Y)==O AND Y==14

JUMPIL22E:

ENOIF

&LYRSEL(LAY(Y),IFERR.L22DE:)~&YES

L22DE:

IFfY>13,mMP1L22E:

JUMPIL22D:

L22E:

$$

L23:

MASK170

IDENTtSELECTEER DRIIFAS MECHANISME',KRUKAS,RSP
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CLRI =&COLOR(KRUKAS)

&COLOR(KRUKAS)=&SYSCLR

CHOOSMS DE OESELECTEERDE AS DE JUISTE 1',$

'JA','NEE',oEFLT,2,RSP

JUMPfm ,L8S:,,RSP

&COLOR(KRUKAS)=CLRI

JUMP1L23:

S$

L30:

CHOOSEtBEWEOINOSKENMERK VAN DE VOLOER 1',$

'ROTEREND (R)','SLINOEREND (S)',$

'TRANSLEREND (T)',KEUS2

JUMPIL20:,L999:,,,L40:,LSO:,LOO:,KEUS2

$$

L40:

MESSOI'BEPALINO ROTERENDE VOLOAS (EC)'

JUMP1L70:

$$

LSO:

MESSOI'BEPALINO SLINOERENDE VOLOAS (EC)'

JUMP1L70:

$$

LOO:

MESSOJ'BEPALINO TRANSLERENDE VOLOER (Be)'

JUMPlLllO:

$$

L70:

MASKno

IDENTJ'SELECTEER VOLOERAS MECHANISME',$

VOLOAS,RSP

CLR2-&COLOR(VOLOAS)

&COLOR(VOLOAS)=&SYSCLR

CHOOSEf'lS OESELECTEERDE AS DE JUISTE 1',$

'JA','NEE',oEFLT.2,RSP

JUMPIL20:,L999:..,L9S:,,RSP

&COLOR(VOLOAS)=CLR2

JUMP1L70:

$$

L8S:

MASKfS

MESSGJ'KIES VOOR DE BEPALING VID HARTLIJN VID',$

'DRIJFAS» (EC)'

MESSGnWEE PUNTEN AAN WEERSZIJDE VID AS'.$

'OEBRUIK ARC CENTER ALS METHODE (EC)'

VIEWI8

LBSA:

GPOSJ'PUNT 1 OP DRIJFAS',PTI (I ),PTl (2),$

PTI(3),RSP

JUMPIL8SA:,L8S:..»RSP

LBSB:

OPOSlPUNT 2 OP DRIJFAS',PT2(1),PT2(2),$

PT2(3),RSP

JUMPIL8SB:,L8S:",,RSP

IFTHENfPTl (I )==PT2(1) AND PTl (2)--PT2(2) $

AND PTl(3)==PT2(3)

MESSOJ'PUNTEN ZIJN OELUK EN BEPALEN DUS',$

'GEEN LIJN (BC)'
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JUMPIL8SA:

ENDIF

CLK=LINEfPTl (I ),PTl (2),PTl (3),PT2(l ),$

PT2(2),PT2(3)

&COLOR(CLK)=&SYSCLR

&FONT(CLK)=&CLINE

RPAINT

CHOOSEJ'LIGT HARTLIJN DRIJFAS OOED 1',$

'JA','NEE',oEFLT,I,RSP

JUMPf,L999:..,L8SC:,,RSP

DELETE/CLK

RPAINT

JUMPIL8SA:

LBSC:

VIEWf9

RPAINT

JUMP1L30:

$$

L9S:

MASKfS

MESSGJ'KIES VOOR DE BEPALINO VID HARTLIJN VID',$

'VOLGAS TWEE PUNTEN AAN WEERSZIJDE VID AS'

MESSGJ'GEBRUIK ARC CENTER ALS METHODE (EC)'

VIEWI8

L9SA:

OPOSJ'PUNT I OP VOLGER-AS',PT3(1),PT3(2),$

PT3(3),RSP

JUMPIL9SA:,L9S:»»RSP

L9SB:

OPOSJ'PUNT 2 OP VOLOER-AS',PT4(1),PT4(2),$

PT4(3),RSP

JUMPIL9SB:,L9S:»,,RSP

IFTHENfPT3(1);'-PT4(1) AND PT3(2)==PT4(2) $

AND PT3(3)=-PT4(3)

MESSGJ'PUNTEN ZIIN GELIIK EN BEPALEN ',$

'DUS OEEN LIJN (EC)'

JUMPIL9SA:

ENDIF

CLV-LINEfPT3(1 )'pT3(2),PT3(3),PT4(1 ),PT4(2),$

PT4(3)

&COLOR(CLV)=&SYSCLR

&FONT(CLV)=&CLINE

RPAINT

CHOOSEI'LIOT HARTLIJN VOLOER-AS GOED 1',$

'JA','NEE'.DEFLT.l,RSP

JUMPf,L999:»,L9SC:,,RSP

DELETE/CLV

RPAINT

JUMPIL9SA:

L9SC:

VIEW/9

RPAINT

$$

LIOO:

CSYS(l)=&WCS

PUNT3=POINT/(pTl (I )+PT2(1 »/2,$

(pTl (2)+PT2(2»/2,(PTl (3)+PT2(3»/2
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PUNT4-POINTIPTl (I ),PT 1(2)'pTl (3)

PUNTS=POINT/(PTI (I )+PT2(1 »12,$

«PTl (2)+PT2(2»12+I ),«PTl (3)+PT2(3»12+I)

CALLI'TESTl ',PUNT3,PUNT4,PUNTS,CSYS3

DELETEIPUNT4'pUNTS

IFIKEUS2==7,JUMPIL140:

ANO(I )=ANOLF(CLK)

ANG(2)=ANGLF(CLV)

IF/ANO(I)<>ANO(2) AND ANO(I)<>ANO(2)+180 AND$

ANG(I )<>ANO(2)-l80,JUMP1L997:

MATlS=MATRJXlYZROT,90

TSYS(3)-TRANSFIMATl S,CSYS3

&WCS=TSYS(3)

ANO(I)=ANGLF(CLK)

ANO(2)=ANOLF(CLV)

IF/ANG(I)<>ANO(2) AND AN0(1)<>ANO(2)+180 AND$

ANO(l )<>ANO(2)-l80,JUMPIL997:

JUMPIL200:

$$

L110:

MASKI70

IDENTtSELECTEER VOLOER',VOLOER,RSP

CLR3=&COLOR(VOLOER)

&COLOR(VOLOER)=&SYSCLR

CHOOSEtIS DE VOLOER-KEUZE JUIST 1',$

'lA','NEE',DEFLT,2,RSP

JUMP/,L999:,,,L130:.RsP

&COLOR(VOLOER)=CLR3

lUMPlL110:

$$

L130:

MASKI2

MESSGtBEPALINO TRANSLATIE-RICHTING VOLOER ',$

'GEBRUlK CONTROL POINT OF END POINT (BC)'

VIEWI8

L130A:

OPOStPUNT I ',PTS(1 ),PTS(2),PTS(3).RSP

lUMPIL130A:,LI30:".,RSP

L130B:

OPOSfPUNT 2',PT6(1 ),PT6(2),PT6(3),RSP

lUMPIL130B:,L130:...RSP

IFTHENIPTS(l)==PT6(I) AND PTS(2)==PT6(2) AND$

PTS(3)==PT6(3)

MESSOfPUNTEN ZIlN OELIlK EN BEPALEN',$

'DUS OEEN LIlN (EC)'

lUMP1L130A:

ENDIF

CLO=LINEIPTS(I )'pTS(2),PTS(3),PT6(1 ),PT6(2),PT6(3)

&COLOR(CLO)=&WIDTE

&FONT(CLO)=&DASHED

CHOOSEtIS DE TRANSLATIE-RICHTINO JUIST 1',$

'lA','NEE',DEFLT,I ,RSP

lUMPIL130:,L997:..,L130D:,L130C:,RSP

LI3OC:

DELETE/CLO

lUMP1L130A:

L130D:
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VIEWI9

lUMPIL100:

$$

L140:

ANO(1 )=ANOLF(CLK)

ANO(2)=ANOLF(CLO)

IF/ANO(l)==ANO(2)+90 OR AN0(1)==ANO(2)-90,JUMPIL199:

MATlS=MATRJXlYZROT,90

TSYS(3)=TRANSFIMATI S,CSYS3

&WCS=TSYS(3)

ANO(I)=ANOLF(CLK)

ANO(2)=ANOLF(CLO)

IFIANO(I)=-ANO(2)+90 OR AN0(1)==ANO(2)-90,lUMPIL200:

lUMPIL996:

$$

L199:

MATIS-MATRIXIYZROT,90

TSYS(3)=TRANSFIMATl S,CSYS3

$$

L200:

&WCS=TSYS(3)

MT=MATRIXIZXROT,90

CSYSI =TRANSFIMT,TSYS(3)

&WCS=CSYSI

MESSOtOM TADSOL TE KUNNEN OEBRUIKEN IS HET ',$

'HANDIO OM EEN VLAK TE DEFINIEREN (BC)'

MEssorop DIT VLAK WORDEN DE TEKENAFSPRAKEN,',$

'GEPR01ECTEERD (EC)'

MESSGtHET VLAK MOET LOODRECHT OP DE',$

'OEDEFINIEERDE DRIlFAS STAAN (BC)'

DOILOOPI:,P,I,2S6

&LYRSEL(p)-&YES

LOOPI:

MASKI2

$$

L201:

IFIKEUS2==7,1UMP1L201 AA:

MESSOrGBEF 2 PUNTEN OP EEN LIlN DIE DE RICH-',$

'TINO VID X-AS IN DIT VLAK BEPAALT (BC)'

OPOstPUNTl ',XASI (l ),XASI (2),XASI (3),RSP

lUMPIL201 :,L201 :",,RSP

L201A:

OPOSfPUNT2',XAS2(1 ),XAS2(2),XAS2(3),RSP

lUMPIL20IA:,L20IA:,..,RSP

JUMPIL20IAB:

L201AA:

OBTAIN/CLO,XASI (1 ),XASI (2),XASI (3),XAS2(1 ),$

XAS2(2),XAS2(3)

L20IAB:

IFTHENIXASI(I)==XAS2(1) AND XASI(2)==XAS2(2) AND $

XASI(3)==XAS2(3)

MESSOfPUNTEN ZIlN GELllK EN BEPALEN',$

'DUS OEEN LIlN (BC)'

lUMP1L201:

ENDIF

XASL(1 )=LINEIXASI (I ),XASI (2),XASI (3),XAS2(1 ),$

XAS2(2),XAS2(3)
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&COLOR(XASL(l »=&SYSCLR

IFIKEUS2==1,JUMPIL202:

CHOOSEfIS DIT DE 1UISTE LIlN',$

'IA','NEE',DEFLT,l,RSP

JUMP/_,L202:,,RSP

DELETElXASL(I )

RPAINT

JUMP1L201:

$$

L202:

MAT3=MATRIXITRANSL,-XASl(I),-XASl(2),-XASl(3)

XASLL=TRANSFIMAT3,XASL(l)

Xl =&ORlGIN(CSYSl)

XO=POINTIXI (I ),Xl (2),xl (3)

CALLfTEST',XASLL,CLK,XO,CSYS2

DELETElXASLL,XASL(l ),XO

MAT4=MATRlXIYZROT,90

CSYS3=TRANSFIMAT4,CSYS2

&WCS=CSYS3

RPAINT

lFIKBUS2=-1,IUMP1L230A:

$$

L2l0:

MDIST=RELDSTIMIN,CLK,CLV

IFlMDlST(4)==0 AND MDIST(S)-=0.IUMPIL211:

JUMP1L230:

$$

L211:

MESSGI'DRlIFAS EN VOLGER-AS LIGGEN IN BLKAARS',$

'VERLENGOE I (EC)'

0-0

JUMP1L230B:

$$

L230:

MDIST=RELDSTIMIN,CLK,CLV

IFIMDIST(4»MDIST(l ),IUMPIL230B:

MAT4=MATRIXIXYROT,180

MSYS(2)-TRANSFIMAT4,CSYS3

JUMP1L230BA:

$$

L230A:

MDIST-RELDSTIMIN,CLK,CLO

IFIMDIST(4»MDIST(l ),IUMPIL230B:

MAT4-MATRlXIZXROT.180

MSYS(2)=TRANSFIMAT4,CSYS3

IUMPIL230BA:

$$

L230B:

MAT4-MATRlXIXYROT,O

MSYS(2)=TRANSFIMAT4,CSYS3

$$

L230BA:

&WCS-MSYS(2)

CHOOSEJ'WILT U V-AS 180 GRADEN VBRDRAAIEN ?',$

'JA'.'NEE',DEFLT,2,RSP

IUMP/....,L230BB:.RSP

MATS=MATRIX/yZROT.180

Bij/agen

MSYS(3)=TRANSFIMAT5,MSYS(2)

JUMP1L230C:

$$

L230BB:

MATS=MATRIXlYZROT,O

MSYS(3)=TRANSFIMATS,MSYS(2)

$$

L23OC:

&WCS=MSYS(3)

PTl =&ORlOIN(MSYS(3»

PT2=&XAXIS(MSYS(3»

PT3-&YAXIS(MSYS(3»

PUNT2(l )=POINTIPTl (I ),PTI (2),PTI (3)

PUNT2(2)=POINTIPT2(l ),PT2(2),PT2(3)

PUNT2(3)-POINTIPT3(1 ),PT3(2),PT3(3)

MVLAK(l )-PLANEIPUNT2

&COLOR(MVLAK(l »=&SYSCLR

DELETElPUNT2

RPAINT

5S

L240:

MESSGfHET DRIEHOBKJE GEBFT HET VLAK AAN W AARlN',$

'DE KRUK ROTEERT (DRUK OP BC)'

L241:

&WCS-MSYS(3)

PT1-&ORIOIN(CSYS(l»

MECHZ=PT1(3)

MESSOI'DE DEFAULT-WAARDE IS DE HUIDIOE Z-WAARDE',S

'VAN HET VLAK T.O.V. HET MACHINE WCS (BC)'

PARAWGEEF NIEUWE Z-WAARDE',$ .

'Z-WAARDE',MECHZ,RSP

MECHZ--(MECHZ·PT1(3»

MAT6=MATRlXrrRANSL,0,O,MECHZ

MSYS(4)=TRANSFIMAT6,MSYS(3)

MVLAK(2)=TRANSFIMAT6,MVLAK(I)

&WCS=MSYS(4)

RPAINT

CHOOSEfIS DE Z·WAARDE VAN DIT VLAK JUIST 1',S

'JA','NEE',DEFLT.l ,RSP

IUMP/....L250:..RSP

DELETEIMVLAK(2)

RPAINT

IUMP1L241:

$$

L2S0:

DELETEIMVLAK(l)

MSYS(4)=&WCS

5S

L260:

&WCS=MSYS(4)

PARAMJ'WAT IS OE DIAMETER VID ORlIFAS (MM) 1',$

'DIAMETER',DK,RSP

IFTHENIDK==O

MESSGI'DIAMETER DRIIFAS KAN NIET 0 ZIlN (BC)'

IUMP1L260:

ENDIF

5$
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L260A:

PTl =&ORIGIN{MSYS(4»

PUNT2(1 )=POlNTIPTl (l ),PTl (2),PTl (3)-DK12

&ENTCLR=&SYSCLR

CKPI(l)=COSF(7S)*«(l1120)*DK)

CKPI (2)=SlNF(7S)*«II2)*DK)

CKPI(3)=0

SPffiK(l )=LlNElCKPI (I ),CKPI (2)-DK/6.CKPI (3)-DKI2.CKPI (l ),$

CKPI (2).CKPI (3)-DKI2

SPIEK(2)=LlNE/CKPI (I ).CKPI (2).CKPI (3)-DKI2.CKPI (I ),$

CKPI (2)+DK/S.CKPI (3)-DK12

SPffiK(3)=LlNEICKPI (I ),CKPI(2)+DK/S.CKPI (3)-DKI2.-CKPI (l );$

CKPI (2)+DK/S.CKPI (3)-DK12

SPffiK(4)=LlNE/-CKPI (I ).CKPI (2)+DK/S,CKPI (3)-DKI2.-CKPI (I ).$

CKPI (2),CKPI (3)·DK12

SPIBK(S)-LINE/-CKPI (l ).CKPI (2),CKPI (3)-DKI2.-CKPI (l ),$

CKPI (2)-DK/6,CKPI (3)-DK12

SPIEK(6)=LINE/-CKPI (l ).CKPI (2)-DK/6,CKPI (3)-DKI2,$

CKPI (l ).CKPI (2)-DK/6.CKPI (3).DK12

SPIE(l )=SOLEXT/SPIBK(I ..6),HEIOHT,DK,AXIS.O.O,I

&ENTCLR=&WHITE

CKPI (l )-COSF(73)*«(l1120)*DK)

CKPI (2)-SINF(73)*«11120)*DK)

SPIEA(l )=LlNElCKPI (I ),CKPI (2),CKPI (3)-DKI2,CKPI (I ).$

CKPI(2)-DK/6.CKPI(3)-DK12

SPlEA(2)=LlNEICKPI (I ),CKPI (2)-DK/6.CKPI (3)-DKI2,-CKPI (I ).$

CKPI (2)-DK/6,CKPI (3)-DK12

SPIEA(3)=LINEI-CKPI (I ).CKPI(2).DK/6,CKPI (3)-DKI2,-CKPI (I ),$

CKPI (2).CKPI (3)-DK12

CK(I )=CIRCLEICENTER.,PUNT2(1 ),R.ADIUS,DK/4,START,O,END.360

CK(2)=CIRCLEICENTER.,PUNT2(1 ),R.ADIUS.(l1120)*DK,START.I 07,EN

D,73

SPffiAS(1)-SOLEXTICK(I ),HElOHT,DK,AXlS,O.O.1

SPIEAS(2)=SOLEXT/SPIEA(l ..3).CK(2),HEIGHT,DK,AXlS,O.O.1

SPIEAS(3)=SUBTR.AlSPIEAS(2),WITH,SPIEAS(I)

ORP(l )=OROUP/SPIBK(l ..6).SPIE(l ).SPIEA(I ..3).CK(l ..2),$

SPIEAS(l ..3)

RPAINT

$$

L261:

CHOOSElOEEF REF.LUN DRIJFAS (KRUKHOEK=O)'.$

'POSITIEVE Y-AS','POSITIEVE X-AS','NEGATIEVE Y-AS',$

'NEGATffiVE X-AS':ANDERE LIM,DEFLT,I ,RSP

JUMPIL261 :,L999:""L261 A:,L261 B:,L261 C:.L261 D:,RSP

MAT9=MATRIXIXYROT,0

ORP(2)=TRANSFIMAT9,ORP(l )

DELETE/GRP(l)

ALPHAO-LlNEIO,O,O,O,4*DK.O

&FONT(ALPHAO)=&DASHED

RPAINT

HOEK(l)-90

JUMP1L262:

$$

L261A:

MAT9=MATRIXIXYROT,-90

GRP(2)=TRANSFIMAT9,ORP(I)

Bijlagen

DELETElORP(l )

ALPHAO=LINE/O,O,O.4*DK,O,O

&FONT(ALPHAO)=&DASHED

RPAINT

HOEK(l)=O

JUMP1L262:

$$

L26lB:

MAT9-MATRIXlXYROT,ISO

GRp(2)=TRANSFIMAT9,GRP(1)

DELETElORP(l)

ALPHAO=LINE/0.O,O,O,-4*DK.0

&FONT(ALPHAO)=&DASHED

RPAlNT

HOEK(l )=-90

JUMP1L262:

$$

L26lC:

MAT9-MATRIXIXYROT,90

ORP(2)-TRANSFIMAT9.GRP(l)

DELETB/ORP(l)

ALPHAO=LINEIO,O,O.-4*DK,O.0

&FONT(ALPHAO)=&DASHED

RPAlNT

HOEK(l)=ISO

JUMP1L262:

$$

L261D:

PARAWHOEK TUSSEN KRUKHOEK=O-LlJN EN POS. X-AS'.$

'HOEK',HOEK(I),RSP

HOEK(2)=HOBK(1)-90

MAT9-MATRIXIXYROT,HOEK(2)

MATlO=MATRIXIXYROT,HOEK(l)

GRP(2)=TRANSFIMAT9,GRP(1)

DELBTE/GRP(l )

MSYS(S)=TRANSFIMATl O,MSYS(4)

&WCS=MSYS(S)

ALPHAO-LINE/0.O,O.4*DK,O,O

&FONT(ALPHAO)=&DASHED

&WCS=MSYS(4)

DELETEIMSYS(S)

RPAINT

$$

L262:

CHOOSEI'IS DE LlOGlNO VID REFERENTIELIJN NU GOED',$

'JA','NEB',DEFLT.l,RSP

JUMPIL262:,L999:...L263:"RSP

DELETE/GRP(2),ALPHAO

JUMP1L260A:

$$

L263:

MESSOJ'HET VLAK WAARlN EN DE REF. LlJN T.O.V.',$

'WAARVAN DE KRUK ROTEERT ZIJN NU BEPAALD'

ORP(10)=GROUP/GRP(2)

GRP(2)=GROUP/GRP(10),ALPHAO

IFIKEUS2==7,JUMPIL2700:

$$
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L270:

MESSOrBEPALINO VAN VLAK WAARIN VOLOER ROTEERT'

PTl=&SPOINT(CLV)

PT2=&EPOINT(CLV)

JUMP1L2701:

L2700:

MESSOtBEPALINO VAN VLAK WAARIN',S

'VOLGER TRANSLEERT (BC)'

PTl =&SPOINT(CLO)

PT2=&EPOINT(CLO)

L2701:

MAT16=MATRlXffRANSL,(pTl (I )+PT2(1 »I2,(PTI (2)+PT2(2»I2,S

(PTI(3)+PT2(3»)12

MSYS(3)-TRANSFIMAT16,MSYS(4)

&WCS-MSYS(3)

PTI =&ORIGIN(MSYS(3»

PT2=&XAXIS(MSYS(3»

pn-&YAXIS(MSYS(3»

PUNT2(1 )=POINTIPTI (I ),PTI (2),PTI (3)

PUNT2(2)-POINT1PT2(1 )'pT2(2),PT2(3)

PUNT2(3)=POINTIPT3(1),PT3(2),PT3(3)

VVLAK(1 )-PLANElPUNT2

&COLOR(VVLAK(I »=&SYSCLR

DELETElPUNT2

RPAINT

IFIKEUS2=-7,JUMPIL270AA:

S$

L270A:

MESSOI'HET DRIEHOEKffi OEEFT HET VLAK AAN WAARIN',S

'DE VOLOER ROTEERT (DRUK OP EC)'

JUMP1L270B:

L270AA:

VIEWI8

MESSOI'HBT DRIEHOEKffi OEEFT HET VLAK AAN WAARIN',S

'DE VOLOER TRANSLEERT (DRUK OP EC)'

L270B:

&WCS=MSYS(3)

PT7=&ORIOIN(CSYS(1 »

MECHZ-PT7(3)

MESSOI'D&DEFAULT-WAARDE IS DE HUIDIOE Z-WAARDE',$

'VAN HET VLAK T.O.V. HET MACHINE WCS (EC)'

PARAMI'OEEF NIEUWE Z-WAARDE (lNDIEN NODIG)',S

'Z-WAARDE',MECHZ,RSP

MECHZ=-(MECHZ-PT7(3»

MAT6=MATRIXITRANSL,O,O,MECHZ

MSYS(S)=TRANSFIMAT6,MSYS(3)

VVLAK(2)=TRANSFIMAT6,VVLAK(I)

IFIKEUS2<>7,JUMPIL270BB:

CLS(I )=TRANSFIMAT6,CLO

L270BB:

&WCS-MSYS(S)

RPAINT

CHOOSEI'IS DE Z·WAARDE VAN DIT VLAK JUIST ?',$

'JA','NEE',DEFLT,I,RSP

JUMP/,..,J.270C:..RSP

DELETElVVLAK(2)

IFIKEUS2<>7,JUMPIL270BC:

BijJagen

DELETE/CLS(I)

L270BC:

RPAINT

JUMP1L270B:

S$

L270C:

IFTHENIKEUS2==7

VIEW/9

ENDIF

RPAINT

DELETENVLAK(I )

IFIKEUS2-=7,JUMPIL280:

L270D:

PARAMl'WAT IS DE DIAMETER VID VOLOER-AS (MM)1',S

'DIAM. VOLOER-AS',DV,RSP

IFTHENIDV==O

MESSOI'DIAMETER VOLOER-AS KAN NIET 0 ZIJN (EC)'

JUMP1L270D:

ENDIF

S=DVIDK

SS

L271:

MSYS(S)=&WCS

PTI =&ORIOIN(MSYS(4»

MAT7=MATRIXITRANSL,-PTI (I ),-PTI (2),-PTI (3)

MAT8=MATRIX/SCALE,S,S,S

ORP(I )=TRANSFIMAT7,ORP(I 0)

ORP(3)=TRANSFIMAT8,GRP(I)

DELETElGRP(I)

DELTAO=TRANSFIMAT7,ALPHAO

DELTAO=TRANSFIMAT8,DELTAO

DELETEIDELTAO

RPAINT

CHOOSEI'T.O.V. WELKE LIJN IS DE VOLOHOEK OORD 1',S

'DE WITTE LIJN','POSITIEVE Y·AS','POSITIEVE X-AS',S

'NEGATIEVE Y.AS','NEGATIEVE X-AS',S

'ANDERE LIJN',DEFLT,I,RSP

JUMPIL27 I :,J.999:,..,J.271 A:,J.27 IB:,J.27 I C:,J.271 D:,$

L271E:,RSP

RPAINT

HOEK(3)-HOEK(t )

MATI I =MATRIXIXYROT,O

ORP(4)=TRANSFIMATII,GRP(3)

DELETE/ORP(3)

&FONT(DELTAO)-&DASHED

RPAINT

JUMPIL272:

SS

L271A:

DELETEIDELTAO

MATlI=MATRIXlXYROT,90-HOEK(I)

ORP(4)=TRANSFIMATlI,GRP(3)

DELETB/ORP(3)

DBLTAO=LINE/O,O,O,O,4'DV,O

&FONT(DBLTAO)=&CENTER

RPAINT

HOEK(3)=90
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JUMPIL272:

$$

L271B:

DELETEIDELTAO

MATIl =MATRIXIXYROT,-HOEK(I)

GRP(4)=TRANSFIMATlI,GRP(3)

DELETE/GRP(3)

DELTAO=LINEIO,O,O,4*DV,0,0

&FONT(DELTAO)=&CENTER

RPAINT

HOEK(3)=0

JUMPIL272:

$S

L27IC:

DELETEIDELTAO

MATlI-MATRIXIXYROT,27Q-HOEK(I)

GRP(4)=TRANSFIMATlI,GRP(3)

DELETEIORP(3)

DELTAO-LINE/O,O,O,O,-4*DV,O

&FONT(DELTAO)=&CENTER

RPAINT

HOEK(3)--90

JUMPIL272:

SS
L271D:

DELETEIDELTAO

MATll =MATRIXIXYROT,180·HOEK(I)

GRP(4)=TRANSFIMATlI,GRP(3)

DELETEIORP(3)

DELTAQ-LINEIO,O,O,-4*DV,O,O

&FONT(DELTAO)-&CENTER

RPAINT

HOEK(3)-180

JUMPIL272:

$S

L271E:

DELETEIDELTAO

PARAMfHOEK TUSSEN VOLGHOEK=O LIJN EN POS. X-AS',S

'HOEK',HOEK(3),RSP

MATlI=MATRlXlXYROT,HOEK(3)-HOEK(1)

MATI2-MATRIXlXYROT,HOEK(3)

GRP(4)=TRANSFIMATlI,GRP(3)

DELETE/GRP(3)

MSYS(6)-TRANSFIMATI2,MSYS(S)

&WCS=MSYS(6)

DELTAO=LINE/O,O,O,4*DV,O,O

&FONT(DELTAO)=&CENTER

&WCS-MSYS(S)

DELETElMSYS(6)

RPAINT

$$

L272:

CHOOSEI'IS DE LIGGING VID REFERENTIELIJN NU GOED',S

'JA','NEE',DEFLT,I,RSP

JUMPIL272:,L999:..,L273:..RSP

DELETE/GRP(4),DELTAO

JUMPIL271:

Bljlagen

S$

L273:

GRP(4)=GROUPIORP(4),DELTAO

&WCS=MSYS(4)

DELETENVLAK(2)

RPAINT

JUMP1L300:

$$

L280:

&WCS=MSYS(4)

DELETE/CLO

&ENTCLR=&WIDTE

MDIST=RELDSTIMIN,CLK,CLS(I)

E=MOIST(S)

XMIN=MDIST(4)

MOIST=RELDSTIMAX,CLK,CLS(l)

XMAX=MDIST(4)

$S

L280A:

MESSGI'HET VOLGER BEVESTIGINOSPUNT (VBP) VER-',S

'BINDT DE KOPPELSTANO EN DE VOLOER (BC)'

MESSGI'DE NU VOLOENDE WAARDES WORDEN BESCHOUWD',S

'T.O.V. HET WCS IN HET KRUKVLAK (BC)'

MESSGI'KIBS EEN ZODANIOE EENHEID DAT DE WAARDE',S

'VAN XMIN,XMAX EN DE EXCENTRICITEIT »'

MEssonUSSEN DE -1000 EN +1000 LIOT. DIT IVM',$

'DE VERWERKING VAN DB DATA DOOR TADSOL'

MESSOI'DE EENHBID WAARIN DEZB WMRDEN WORDEN',S

'OPOEGEVEN IS VANAF NU DE SYSTEEMEENHEID'

PARAMI'GEEF MlNIMALE UITWIIKINO VAN HET VBP',$

'X-MIN ',XMIN,RSP

PARAMI'GEEF MAXIMALE UITWIIKINO VAN HET VBP',$

'X-MAX ',XMAX,RSP

IF/(XMAX-XMIN)-=0,JUMPIL283:

MESSOI'DE NU VOLGENDE DEFAULT-WAARDB IS DE ',S

'HUIDIGE EXCENTRICITEIT VID VOLOER (BC)'

MESSOI'DEZE BXCENTRICITEIT IS DB AFSTAND ',S

'VANAF DE HARTLIJN VID DRIJFAS» (BC)'

MBSSGI'TOT HET VOLOERBBVESTIGINGSPUNT ',S

'IN DE Y-RICHTINO (EC)'

PARAMI'GEEF EXCENTRICITEIT VAN HET VBP',S

'EXCENTRICITEIT',E,RSP

DELETE/CLS

CLS(l )=LINElXMIN,E,XMAX,E

EX=(XMAX-XMIN)I2+XMIN

PUNT2(I)=POINTIEX,E,-DKI2

IF/(XMAX-XMIN)<0,JUMPIL28l:

CK(3)=CIRCLE/CENTER,PUNT2(l ),RADIUS,DKI2

VBP(I )=SOLEXT/CK(3),HEIOHT,DK,AXIS,O,O,l

JUMP1L282:

L281:

CK(3)=CIRCLE/CENTER,PUNT2(1 ),RADIUS,DK/2

VBP(I)=SOLEXT/CK(3),HEIGHT,DK,AXIS,O,O,1

L282:

GRP(l )=GROUPIPUNT2(1 ),CK(3),VBP(I)

MATl7=MATRIXITRANSL,O,O,MDIST(6)

MATl8=MATRIXITRANSL,MDIST(4),MDIST(S),MDIST(6)
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ORP(2)=TRANSFIMATl7.0RP(I)

CLS(2)=TRANSFIMATJ7.CLS(I)

ORP(2)=OROUP/GRP(2).VBP(2)

DELETE/GRP(I ).CLS(I)

MSYS(S)=TRANSFIMATIS.MSYS(4)

DELETBNVLAK(2)

IUMPIL300:

$$

L2S3:

MESSOrGEWENSTE VOLOERBEWEOING NlBT REEEL (HCY

IUMPIL2S0A:

$$

L300:

&DPREL=&NO

&WCS=MSYS(4)

PT9-&ORIOIN(MSYS(4»

PTl O-&OIUOIN(MSYS(S»

EMACH=PTIO(2)

DMACH=SQRTF«PTI 0(1 »"(PTI 0(1 »+(pTI 0(2»"(PTl 0(2»)

ZMACH-PTl0(3)

DELETEIMVLAK(2)

O=DVIEWIMSYS(4)

V1EWNfMECHVLAK'

LAYCfMECHAN1SME'.TOP.'MECHVLAK','V-ISO-3D'.$

WORK,AUTO

VIEWLCfMECHVLAK',VSBL,LAYM.INVSBL.REST

&WORKVW='MECHVLAK'

&CNMODE-&VIEW

RPAINT

&ENTCLR-&WHITE

&CSIZE-DK12

VIEWE/AUTO

STR(S)='DRIJFAS'

STR(6)='(ROTEREND)'

NOTE/-S"DK.DK.STR(5).STR(6)

IUMP1L300c:

$$

L30OC:

VIEWE/AUTO

OBTAIN/ALPHAO,PTl (J ),PTl (2),PTJ (3),PT2(1 ),PT2(2),PT2(3)

DIM(J )=POINTIPTJ (I ),PTl (2),PTl (3)

DIM(2)-POINTI(6n)"PT2(1 ).(6n)'PT2(2),PT2(3)

MATJ3-MATRIXIXYROT.45

ALPHAO=TRANSFIMATJ3,ALPHAO

OBTAIN/ALPHAO,PT3(J ),PT3(2),PT3(3),PT4(1 ),PT4(2),PT4(3)

&ASIZE-DKI2

&CSIZE=DK12

DIM(3)-CIRCLE/CENTER,DIM(1 ),DIM(2),START.HOEK(1 ),END.$

HOEK(I)+45

&FONT(DIM(3»=&DASHED

IFIPT4(1 »0.1VMPIL301:

DIM(4)-DIMBPIDIM(3).NOTE,PT4(1 )-2*DK.$

PT4(2)+DKI3,'ALPHA',ARROW.(6n)*PT4(1 ),(6n)"PT4(2),$

HOEK(1)+135

roMP1L302:

L301:

Bijlagen

DIM(4)=DIMBPIDIM(3),NOTE,PT4(1 )+DK/2,$

PT4(2)+DKI3,'ALPHA',ARROW.(6n)"PT4(1 ).(6n)"PT4(2),$

HOEK(I)+135

L302:

DELETE/ALPHAO

DIM(S)=POINTIPT2(1),PT2(2).PT2(3)

DIM(6)-CIRCLE/CENTER,DIM(1 ),DIM(5).START,HOEK(1)+10,$

END.HOEK(I)-IO

DIMI =&SPOINT(DIM(6»

DIM2-&EPOINT(DIM(6»

DELETEIDIM(5..6),K(I)

STR(I)='+'

STR(2)='-'

NOTEIDIMI (J ),DIMI (2),STR(I)

NOTElDIM2(1),DIM2(2).STR(2)

V1EWE/AUTO

IFIKEUS2-=7.JUMPIL320:

$$

L310:

OBTAINIDELTAO,PTl 0(1 ),PTl 0(2),PTl 0(3),PTlI (I ),$

PTII(2),PTJI(3)

&ENTCLR=&SYSCLR

&CSIZB=DKI2

STR(7)='VOLOBR-AS'

STR(S)='(ROTEREND)'

STR(9)='(SLINGBREND)'

IFIKEUS2==6.roMPIL310D:

NOTEIPTl 0(1 )+S*DV,DK.STR(7),STR(S)

1VMPIL3IOG:

$$

L310D:

NOTEIPTJ 0(1 )+S"DV,DK,STR(7).STR(9)

JUMPIL3IOG:

$$

L3100:

&WCS=MSYS(5)

&ENTCLR=&SYSCLR

&ASIZE=DK12

&CSIZE=DKI2

OBTAINIDELTAO'pT5(1 ),PTS(2),PT5(3),PT6(1 ),PT6(2),PT6(3)

DIM(S)=POINTIPT5(1 ),PT5(2),PT5(3)

DIM(6)-POINT/(6n)"(pT6(1».(6n)"(pT6(2».PT6(3)

DELTAO=TRANSFIMATI3.DELTAO

DIM(7)=CIRCLE/CENTER,DIM(S),DIM(6).START,HOEK(3).$

END,HOEK(3)+45

&FONT(DIM(7»=&DASHED

OBTAINIDELTAO,PT7(J ).PT7(2),PT7(3),PTS(1 ),PT8(2),PTS(3)

IFIPTS(I »O.JUMPIL311:

DIM(S)=DIMBPIDIM(7),NOTE,PTS(I)-2°DK,PTS(2)+DK/5.$

'DELTA',ARROW.(6n)*PTS(1 ).(6n)"PTS(2),HOEK(3)+135

JUMP1L312:

L311:

DIM(S)=DIMBPIDIM(7).NOTE,PT8(I)+DKI2,PTS(2)+DK/5,$

'DELTA',ARROW.(6n)"PTS(J ).(6n)*PTS(2),HOEK(3)+135

L312:

DELETEIDELTAO

DIM(9)=POINTIPT6(J ),PT6(2).PT6(3)



DIM(l 0)=CIRCLE/CENTER,DIM(S),DIM(9),START,HOEK(3)+10,$

END,HOEK(3)-lO

DIM3=&'SPOINT(DIM(l0»

DIM4=&.EPOINT(DIM(l0»

DELETElDIM(9..l0)

NOTElDIM3(1 ),DIM3(2),STR(l)

NOTEIDIM4(l ),DIM4(2),STR(2)

VIEWE/AUTO

&.WCS=MSYS(4)

RPAINT

JUMP1L999:

$$

L320:

&.ENTCLR=&'SYSCLR

&.CSIZE=DK/2

DIM(S)=POINTIXMIN,E,O

DIM(6)=POINTIXMAX,E,O

IF/(XMAX-XMIN)<O,1UMP1L3200:

DIM(7)=CIRCLE/CENTER,DIM(S),RADIUS,DKI2

DIM(8)-CIRCLE/CENTER,DIM(6),RADIUS,DKI2

JUMP1L320l:

L32oo:

DIM(7)=CIRCLE/CENTER,DIM(S),RADIUS,DKI2

DIM(8)=CIRCLE/CENTER,DIM(6),RADIUS,DK/2

L3201:

&.FONT(DIM(7»-&'SOLID

&.FONT(DIM(8»=&'SOLID

&.DECPL=2

&.ENSITE=&.BOTC

STR(3)='Xmin(ALPHA)='+FSTR(XMIN)

STR(4)='Xmax(ALPHA)='+FSTR(XMAX)

IF/(XMAX-XMIN)<O,1UMPIL3202:

DIM(9)=LABELILEFT,XMIN+«XMAX-XMIN)I2),$

E+«XMAX-XMIN)I3),DIM(S),STR(3)

&.ENSITE=&.BOTC

DIM(l O)=LABELILEFT,XMAX+«XMAX-XMIN)I2),S

E+«XMAX-XMIN)I2),DIM(6),STR(4)

JUMP1L3203:

L3202:

DIM(9)=LABELILEFT,XMIN+(-(XMAX-XMIN)I2),S

E+(-(XMAX-XMIN)/3),DIM(S),STR(3)

&ENSITE=&BOTC

DIM(lO)=LABELILEFT,xMAX+(-(XMAX-XMIN)I2),$

E+(-(XMAX-XMIN)I2),DIM(6),STR(4)

L3203:

&CSIZE=DK/2

&ENTCLR-&SYSCLR

STR(lO)='VOLGER (TRANSLEREND)'

IFIXMAX<XMIN,1UMPIL3204:

NOTEIXMAX+7*DK,E,STR(1 0)

JUMP1L320S:

L3204:

NOTElXMIN+7*DK,E,STR(1 0)

L3205:

VIEWE/AUTO

RPAINT

JUMP1L998:
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$$

L996:

MESSGI'CONSTRUCTffi VLAK STANGENMECHANISME',$

'NIET MOGELIJK I (BCY

DELETEIPUNT3

&COLOR(KRUKAS)=CLRI

&COLOR(VOLGER)=CLR3

L996A:

DELETElCLK,CLO

&.WCS=CSYS(l)

RPAINT

JUMPIL1S:

$$

L997:

MESSGI'CONSTRUCTIE VLAK STANGENMECHANISME',$

'ONMOGELIlKl'

DELETEIPUNT3

&COLOR(KRUKAS)=CLRI

&COLOR(VOLGAS)=CLR2

L997A:

DELETE/CLK,CLV

&WCS=CSYS(l)

RPAINT

JUMPIL1S:

$$

L998:

&CNMODE=&MODEL

L998A:

CHOOSEI'IS MECHANISMEVLAK JUIST GEDEFlNIEERD?',$

'JA','NEE',DEFLT,l,RSP

JUMPIL998A:,HALT:..,L998B:,,RSP

&'COLOR(KRUKAS)=CLRI

&'COLOR(VOLGER)=CLR3

DELETE/SPIEK(1 ..6),SPIEA(1 ..3),SPIEAS(1 ..3),$

SPIE(l ),CK(l ..3)'pUNT2(1),VBP(l ),PUNTl

DELETE/CLK,CLO,MVLAK,ALPHAO,DIM(l .. l O),MSYS(4),$

GRP(1..2)

&.WORKVW='V-ISO-3D'

VIEWDI'MECHVLAK'

VlEWDI'AANZl'

LAYRI'MACHPART',AUTO

LAYDI'MECHANISME'

&WCS=CSYS(l)

RPAINT

JUMPIL1S:

L998B:

JUMPIHALT:

$$

L999:

&CNMODE=&MODEL

L999A:

CHOOSEI'IS MECHANISMEVLAK JUIST GEDEFlNIEERD?',S

'JA','NEE',DEFLT,l,RSP

JUMPIL999A:,HALT:..,L999D:,,RSP

&COLOR(KRUKAS)=CLRI

&COLOR(VOLGAS)=CLR2

DELETE/SPIEK(1 ..6),SPIEA(l ..3),SPIEAS(1 ..3),S
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CK(l ..2).spm(1).ORP(2).GRP(4)

DELETE/CLK.CLV,MVLAK,DELTAO.ALPHAO,MSYS(4),$

DIM(l ..8),MSYS(2),MSYS(3).PUNT2(1)

L999C:

&WORKVW='V-ISO-3D'

VmWDrMECHVLAK'

VIEWDfAANZl'

LAYRtMACHPART',AtITO

LAYDrMECHANISME'

&WCS=CSYS(l)

RPAINT

lUMP/LIS:

L999D:

$$

HALT:

RETURN
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BIJLAGE 15 Programma uitdraai TADSOL.GRS

$$ ======-==================-~~~-======~=======-===~=====

$$ NAAM : TADSOL.GRS (SUBPROGRAMMA)

$$

'TROKKEN WORDT DOOR DE NOG INTEGEVEN PNT'

MESSGtKIES VOOR DE INGAVE VAN DE GEWENSTE DOEL',$

'FUNCTJEPUNTEN UIT DE VOLGENDE OPTJES EC'

'RADIALEN',deflt,I,keus4

IFIKEUS2==7,1UMPIL100:

MESSGrBU IEDERE KRUKHOEK MOET EEN VOLGER-',S

'HOEK WORDEN OPGEOEVEN (EC)'

choosetVOLGERHOEKEN IN GRADEN OF RADIALEN ?','GRADEN',$

'RADIALEN',deflt,l,keus5

JUMPILI01:

LlOO:

MESSOtBIJ lEDERE KRUKHOEK MOET EEN VOLGER-',S

'POSlTIE IN WORDEN OPGEGEVEN (EC)'

MESSGfDEZE POSITIE MOETEN WORDEN OPGEGEVEN ',S

'T.O.V. DE KRUKAS POSITIE (EC)'

LlOI:

choosetKIES:','NIEUW PROBLEEM DEFINJEREN','BESTAAND

PROBLEEM HERHALEN',$

'STOPPEN',deflt,l,keusl

iflkeusl ==6Jumpllabell:

iflkeusl ==7Jumpllab2a:

texttGEEF EEN PROBLEEMNAAM:',doelf,resp,defit

MESSGtTADSOL ZOEKT IN EEN CATALOGUS MECHANIS·',$

'MEN MET EEN DOELFUNCTIE DIE (EC)>>'

MESSGtDE GEWENSTE DOELFUNCTJE VOLDOENDE ',$

'BENADERT (EC)'

MESSOtDE BENADERING IS VOLDOENDE ALS DEZE BIN-',$

'NEN EEN BEPAALDE ONNAUWKEURIGHEID BLI1FT'

paramrGEEF DE TOE TE LATEN ONNAUWKEURIGHEID:','EPS

(pERC.)',EPS,resp

MESSGI'NU VOLGT DE INGAVE VID GEWENSTE ',S

'DOELFUNCTJEPUNTEN (EC)'

MESSGtVAN JEDER PUNT MOET EEN KRUKHOEK ',S

'WORDEN OPGEGEVEN (EC)'

choosetKRUKHOEKEN IN GRADEN OF RADIALEN r,'GRADEN',S

$$

$$ Invoer nieuw probleem

$$

$$ Declaraties====-==-======-===-=================-======

entityll

number/aantp,keusl O,KEUS2,NR,LD(5),p,R(99),ONNAUW,$

ZEKER,V,I,TAU(1 OO),LS(I OO),UO(l OO),PARI (I 00),$

PAR2(1 00),PAR3(1 00),PAR4(1 OO),PARS(I 00),PAR6(1 00),$

PAR7(1 00),PAR8(1 OO),PL(I OO),DL,W,MTYPE,KTYPE,LTYPE,$

NTYPE,CODE(lOO),B,RS

number/f(I oo),x(l OO),lnum(l OO),XMIN,XMAX,OPL

stringlkeus6(1 0),d(18,20),PUNTEN(I 0)

string/doelf(20),ERRMAX(10)

stringIDATSET(70),DATUIT(70)

string/st(80),strl (80),STR(20,SO),STRO(20,1 00)

STRINGITYPE(I 00,4),100PI (I ),100P(4,1 ),STRCOD(3)

$$

$$ INITIALISATIES====~=~======~========~===============--=

$$

pi=3.14IS926S

aO=1

ipol=O

eps=O.OS

&DECPL=S

$$

procIKEUS2,XMIN,XMAX,PARI,PAR2,PAR3,PAR4,PARS,$

PAR6,PAR7,PAR8,TAU,LS,UO,OPL,CODE

$$ Dit programma verzorgt de communicatie van

$$ UNIGRAPHICS II met TADSOL

$$ (= Type And Dimension Synthesis Of Linkages)

$$ TADSOL is ontwikkeld op de TU Delft door de CADOM groep

$$

$$ PROGRAMMEUR : O.F.M NIENS

$$

$$ DATUM: 20-06-93

$$

$$ TU EINDHOVEN,VAKGROEP WPA

$$

&csize=IOO

doelf='Doelfunctie'

DATSET='luserslstdlnienslTADSOL_IN.DAT'

U

$$ Definieer scratch file 2 als een tekst-file

$$ met een spatie als scheidingsteken

ifthenlkeus2==S

paramtGEEF GEM. VAN EERSTE ORDE FUNCTJE','ANUL',aO,resp

endif

messgtKIES MINIMAAL 3 PUNTEN OP DOELFUNCTIE'

doelpt~O

v=1

$$ $$

createlTXT,2

delimf'

S$ doelfunctiepunten invoeren.

S$

$$

$$ Keuze menu I

$$

MESSGI'NA HET MAKEN VID TEKENAFSPRAKEN VOLGT NU',$

'DE VOLGENDE STAP:DE DOELFUNCTJEDEFINlTJE'

MESSGtDEZE DOELFUNCTJE IS EEN KROMME WELKE GE-',$

label4:

doelpt=doelpt+ I

aantp~doelpt

IFIKEUS2==7,1UMPILI 02:

paramtGEEF VAN PUNT OP DOELFUNCTIE:','KRUKHOEK ALPHA',$

x(doelpt),'VOLGHOEK DELTA',$
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f(doelpt},reBp

JUMPILIOS:

LIOZ:

PARAWGEEF VAN PUNT OP DOELFUNCTIE:','KRUKHOEK

ALPHA',S

x(doelpt},'VOLGERPOSITIE',S

f(doelpt},reBp

IFIXMAX<XMIN,JUMPILI03:

IF/f(doelpt)<XMIN OR f(doelpt»XMAX,JUMPILI04:

JUMPILIOS:

LI03:

IF/f(doelpt}>XMIN OR f(doelpt}<XMAX,JUMPILI04:

JUMPILIOS:

LI04:

MESSGJ'OPGEGEYEN DOELFUNCTmpUNT VOLDOET NmT',$

'AAN BERDER OPGEGBYEN GRENSWAARDEN (BC)'

MESSO'GBBF PUNT OPNIEUW IN (EC)'

JUMPILI02:

LIOS:

IFlkeus4-*6,JUMPILIOSC:

IFht(doelpt)<O,JUMPILIOSA:

IFht(doeJpt}>=360,JUMPILIOSB:

JUMPILIOSF:

LIOSA:

x(doelpt}*x(doelpt)+360

JUMPILIOS:

LIOSB:

x(doelpt}=x(doelpt}-360

JUMPILIOS:

LIOSC:

IFht(doelpt)<O,JUMPILIOSD:

IFht(doelpt}>-Z*pi,JUMPILIOSE:

JUMPILIOSF:

LIOSD:

x(doelpt}-x(doelpt)+Z*pi

JUMPILIOS:

LIOSE:

x(doelpt}=x(doelpt}-Z*pi

JUMPILIOS:

LIOSF:

IF/aantp=*l,JUMPIL107:

IF/aantp=-Z,JUMPILI06:

DOILOOPI :,p,l,aantp-l

IFIx(doelpt}=-x(p),JUMPILI06A:

LOOPl:

IUMPILI07:

LI06A:

MESSGfKRUKHOEK VAN OIT PUNT IS REEDS GBBRUIKT,',$

'GEEF ANDERE WAARDE VOOR KRUKHOEK (Be)'

doelpt=odoelpt-I

JUMPllabel4:

LI06:

IF/x(Z)==x(1 ),JUMPILI 06A:

LI07:

IF/v-=l,JUMPILI07A:

IF/doelpt<v,JUMPllabeI4:

JUMPILI08:
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LI07A:

choosefVERVOLG:','NOG EEN PUNT DEFINIEREN','VORIG PUNT

Wl1ZIGEN','STOPPEN',S

defll,l,keuB8

IFlkeus8--S,JUMPlLabeI4:

IFlkeuB8==6,JUMPIL4E:

IF/aantp>*3,1UMPILI08:

MESSGrMINIMAAL 3 PUNTEN VEREIST,GA VERDER (EC)'

JUMPILI07:

LI08:

k-aanlp

$$

LSORT:

IFTHENIk>Z

t-I

DOILOOP2:,I,I,Ic.1

IFTHENht(t}>x(t+ I}

y=x(t)

z=£(t)

x(t)=x(t+ I}

£(t)=f(t+l )

x(t+l}=y

f(t+I)-z

ENDIF

p*t+l

LOOPZ:

k-p-l

ENDIF

IFIk>Z,JUMPILSORT:

IFTHENht(l }>x(2)

y=x(l)

z=£(l)

x(1)=x(2)

£(1 )-f(2)

x(Z)=y

f(Z}=z

ENDIF

$$

LI09:

MESSGrDE TOT NU TOE INGEGEVEN PUNTEN ZIJN GE-',$

'SORTBERD (Ee)'

KR=2

LI09A:

CHOOSEfWILT U DB KROMME DOOR DE PUNTEN zmN 1',$

'JA','NEE',DEFLT,Z,RSP

JUMP/....,LI09B:,RSP

KR=l

$ JUMP1L1l4:

LI09AA:

$s*··················································· .
$$ HmR MOBT DE KOPPELING MET TADSOL_C PLAATSYINDEN

T.Z.T.

$s····················································••.••••.
MBSSGI'IS NOG NIET MOGELIJK !'

KR=Z

LI09B:

v-I
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CHOOSEl'KIES NU I VAN DE VOLOENDE OPTIES',$

'BEKIJK LUST MET BESTAANDE PUNTEN',$

'VERANDER I OF MEER PUNTEN',$

'VERWIJDER I OF MEER PUNTEN',$

'VOEO I OF MEER PUNTEN TOE',$

'START TADSOL',DEFLT,S,RSP

JUMP/",,LI IO:,L1 I I:,LI 12:,LI I 3:,L1 14:,RSP

$$

LIIO:

doelpt=O

LIIOA:

doelpt=doelpt+I

IFIKEUS2==7,JUMPILIIOB:

PARAMl'BESTAAND PUNT'.'KRUKHOEK ALPHA',x(doelpt),$

'VOLOHOEK DELTA'.f(doelpt),ALTACT,$

'DRUK OP ENTRY COMPLETE',RSP

JUMPILIIOC:

LlIOB:

PARAMI'BESTAAND PUNT'.'KRUKHOEK ALPHA',x(doelpt),$

'VOLGERPOSITIE'.f(doelpt),ALTACT.$

'DRUK OP ENTRY COMPLETB',RSP

LIIOC:

IF/doelpt<aantp,JUMPILIIOA:

JUMPILI09B:

$$

LlII:

doelpt=O

v=aantp

JUMPAabe14:

$$

LlI2:

k=aantp

LII2A:

PARAWGEBF HET PUNT DAT U WILT VERWIJDBREN'.$

'PUNT NUMMBR',INT,lc,ALTACT,$

'DBFAULT-WAARDB IS HET TOTAAL AANTAL PNT.',RSP

IFIk<=O.JUMPILI12:

IFIk>aantp,JUMPILI12:

1F1k--aantp,JUMPIL112C:

IFIk==aantp-1 ,JUMPIL1128:

t-I

DOILOOP4:.l,k.aantp-1

x(t)=x(t+I)

f(t)=f(t+ I)

LOOP4:

JUMPILI12C:

LII2B:

x(k)=x(k+1 )

f(k)=f(k+I)

LlI2C:

x(aantp)-O

f(aantp)=O

aantp=aantp-I

JUMPILI09:

$$

L113:

v=1
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doelpt=aantp

JUMPAabe14:

$$

L114:

IFIKEUS2==S.WRITBI2,'RMECAT.DAT'

IFIKEUS2>S.WRITBI2:SMECAT.DAT'

doelpt-O

NR=30

LII4A:

doelpt=doelpt+I

d(1 )=FSTRL(doelpt)

LD(I )=LENF(d(1 »

IFILD(I»7,JUMPIL4A:

d(2)=SUBSTR(d(I).I.I)

d(3)=BLSTR(4)

d(4)=d(3)+d(2)

JUMPIL4B:

L4A:

d(2)=SUBSTR(d(1 ).1,2)

d(3)=BLSTR(3)

d(4)-d(3)+d(2)

L4B:

IF/(x(doelpt»<=-1 OR (x(doelpt»>=I.JUMPIL4BB:

IF/(x(doelpt»<O.JUMPIL4BA:

d(S)=FSTRL(x(doelpt»

d(9)=SUBSTR(d(S),1.6)

JUMPIL4BC:

L4BA:

d(S)-FSTRL(x(doolpt»

d(9)=SUBSTR(d(S).1.7)

JUMPIL4BC:

L4BB:

d(9)=FSTRL(x(doelpt»

L4BC:

LD(2)=LENF(d(9»

IFILD(2)==6.STR(I )=BLSTR(9)

IFILD(2)==7.STR(I )=BLSTR(8)

IFILD(2)==8.STR(I)=BLSTR(7)

IFILD(2)=-9.STR(I )=BLSTR(6)

IFILD(2)==1 O,STR(I )=BLSTR(5)

IFILD(2)==II.STR(I)=BLSTR(4)

IFILD(2)==12.STR(1 )=BLSTR(3)

IFILD(2)==13,STR(1 )=BLSTR(2)

IF/(f(doelpt»<=-1 OR (f(doelpt»>=I.JUMPIL4BD:

IF/(f(doolpt»<O,JUMPIL4CC:

d(6)=FSTRL(f(doelpt»

d(IO)=SUBSTR(d(6),1.6)

JUMPIL4BE:

L4CC:

d(6)=FSTRL(f(doelpt»

d(lO)=SUBSTR(d(6),1.7)

JUMPIL4BB:

L4BD:

d(lO)=FSTRL(f(doelpt»

L4BB:

LD(3)=LENF(d(10»

IFILD(3)==6.STR(2)=BLSTR(9)
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IFILD(3)~=7 ,STR(2)=BLSTR(8)

IFILD(3)==8,STR(2)=BLSTR(7)

IFILD(3)=-9,STR(2)=BLSTR(6)

IFILD(3)==10,STR(2)=BLSTR(S)

IFILD(3)==II,STR(2)=BLSTR(4)

IFILD(3)==12,STR(2)=BLSTR(3)

IFILD(3)--13,STR(2)=BLSTR(2)

IFILD(3)--14,STR(2)=BLSTR(I)

writel2,LINNO,NR,d(4),STR(1 ),x(doeJpt),STR(2),f(doeJpt),doelf

lnum(doelpt)~8et1(2)

NR=NR+IO

IF/doeJpt>-aantp,JUMPllabeI6:

roMP1L114A:

L4D:

JUMPl1abel6:

L4E:

doelpt=doelpt-I

roMPllabel4:

$$

Iabel6:

aantp=doelpt

IF/doeJpt>9,roMPIL6A:

d(7)=BLSTR(3)

roMPIL6B:

L6A:

d(7)=BLSTR(2)

L6B:

WRITE/2,LINNO,20,d(7),'-',d(2),doelf

IFIKEUS2-=S,STR(3)='K.ENMERK I EENHX'

IFIKEUS2==6,STR(3)='KENMERK 2 EENHX '

IFIKEUS2==7,STR(3)='KENMERK 3 EENHX '

IFlkeus4==5,STR(4)='GRADEN EENHY'

IFlkeus4-=6,STR(4)='RADIALEN EENHY'

IFIKEUS2-=7,JUMPIL6C:

IFlkeusS--S,STR(S)='GRADEN'

IFlkeusS==6,STR(S)='RADIALEN'

JUMPIL6D:

L6C:

STR(S)='LENGTE'

L6D:

WRITEI2,LINNO,NR,STR(3),STR(4),STR(S)

STR(6)=' EPS

STR(7)=' AO'

STR(8)=' POL'

IFIKEUS2<>S,JUMPIL6E:

IF/aO==O,JUMPIL6E:

STR(9)=FSTRL(aO)

LD(4)=LENF(STR(9»

IFILD(4)=-6,STR(1 O)=BLSTR(l 0)

IFILD(4)==7,STR(1 0)=BLSTR(9)

IFILD(4)==8,STR(1 0)=BLSTR(8)

IFILD(4)==9,STR(10)=BLSTR(1)

IFILD(4)==1O,STR(l 0)=BLSTR(6)

IFILD(4)==1 J,STR(l O)=BLSTR(S)

JUMPIL6F:

L6E:

STR(9)='.OOOOO'
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STR(l 0)=BLSTR(1 0)

L6F:

STR(I J)=FSTRL(ipol)

LD(S)=LENF(STR(1I»

IFILD(S)==6,IUMPIL6G:

STR(12)=' ,

STR(13)=SUBSTR(STR(II ),J,I)

roMPlL6H:

L60:

STR(12)=' ,

STR(13)='O'

L6H:

WRITEI2,STR(6),EPS,STR(7),STR(1 0),STR(9),STR(8),STR(12),STR(13)

FlLEITXT,2,DATSET

IFIKR==J,IUMPILI09AA:

jumpllabel7:

$$

$$ Beslaand pfobleem ophalen, aanlal pwtten en loort bepalen.

$$

labe1l:

textfGEEF BESTAANDE DATA FILE',DATSET,reop,deflt

createltx1,2

DELIMP'

fetchltx1,2,DATSET

LJ99:

APPENDI2

N=GETL(2)

aanlp=NIl 0-4

READI2,LINNO,N-J O,USING,$

'~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@',$

IFERR,ERR:,STR(I)

STR(2)=SUBSTR(STR(J ),J J,J)

MESSGITEMP,STR(2)

STR(3)=SUBSTR(STR(1 ),19,8)

MESSGITEMP,STR(3)

IFTHEN/STR(3)=-'GRADEN '

keus4=S

ENDIF

IFTHEN/STR(3)=='RADIALEN'

keus4=6

ENDIF

STR(4)=SUBSTR(STR(J ),34,8)

IFTHEN/STR(4)=='GRADEN '

keusS=S

ENDIF

IFTHEN/STR(4)=='RADIALEN'

keusS=6

ENDIF

MESSGITEMP,STR(4)

READI2,LINNO,N,USING,S

'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@',$

IFERR,ERR:,STR(S)

STR(6)=SUBSTR(STR(S),IS,6)
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MESSOtrBMP,STR(6)

EPS-VALF(STR(6»

STR(7)=SUBSTR(STR(5),30,ll)

MBSSOtrBMP,STR(7)

STR(9)-'DBZB DOBLFUNCTIB REBFT BETRBKKINO OP BBN'

IFTHEN/STR(2)--'I'

MESSOISTR(9),$

'ROTBRBNDB-ROTBRBNDB OVBRBRBNOINO (BC)'

KBUS2-j

ENDIF

IFTHENISTR(2)=='2'

MESSOISTR(9),$

'ROTBRBNDB·SLINOBRENDB OVERBRBNOINO (BC)'

KBUS2-6

ENDIF

IFTHENISTR(2)=='3'

MESSO/STR(9),$

'ROTBRBNDB-TRANSLBRENDB OVBRBRBNOINO (BC)'

KBUS2-7

BNDIF

RBSBTI2

RBADI2,LINNO,20,USINO,'II@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@',$

IFBRR,BRR:,STR(8)

STR(9)=SUBSTR(STR(8),6,20)

doeIC-STR(9)

RBADI2,LINNO,IO,USINO,'II@@@@@@@@@',lFERR,BRR:,sTR(8)

A=O

LI99I:

RBAD/2,LINNO,30+(1 O·A),USINO,$

'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

',IFBRR,BRR:,STR(J 0)

STR(II )-SUBSTR(STR(I 0),1 0,8)

STR(I 2)=SUBSTR(STR(1 0),25,8)

A=A+I

x(A)=VALF(STR(1I»

f(A)=VALF(STR(12»

IF/A<aantpJUMPIL1991:

M=2

CHOOSBfWILT U DB ONNAUWKBURIOHBlD VERANDBRBN 1',$

'JA','NBE',DBFLT,2,RSP

JUMP/,»>,L200:,RSP

LI99AA:

TBXTrVBRANDBR (INDIBN NODIO), ONNAUWK. BPS',$

STR(6),RSP,DBFLT

M=I

J=LBNF(STR(6»

STR(I )=SUBSTR(STR(6),I,I)

IF/STR(J )<>'.',JUMPIL199A:

IF/J>6,JUMPIL199B:

IFIJ<6,JUMPIL199AA:

JUMP1L200:

L199A:

MBSSOrBERSTB KARAKTBR MOET BEN . ZIm (EPS<!)'

JUMPIL199AA:

Bij1agen

L199B:

STR(6)=SUBSTR(STR(6),l,6)

L200:

BPS=VALF(STR(6»

IFISTR(2)<>'1 ',JUMPIL202:

CHOOSErWILT U DB AO WAARDB VBRANDBRBN 1',$

'JA','NEB',DBFLT,2,RSP

JUMP/....,L202:,RSP

L200A:

M=I

TBXTrVBRANDBR (lNDIEN NODIO), AO (OBBF 5 DBC)',$

STR(7),RSP,DBFLT

J=LBNF(STR(7»

IFIJ<-!1,JUMP1L200B:

MEssonE VEBL CIJFBRS'

JUMP1L200A:

L200B:

IFI1==II,STR(1 )=STR(7)

IFI1==1 O,STR(J )=' '+STR(7)

IFI1--9,STR(I)-' '+STR(7)

IFI1-=8,STR(I)=' '+STR(7)

IF/J==7,STR(I)=' '+STR(7)

IF/J==6,STR(1 )=' '+STR(7)

IFI1<6,JUMPIL200c:

STR(7)=STR(I)

JUMP1L202:

L20OC:

MEssonB WBINIO DBCIMALBN OPOBOBVBN (Be)'

JUMPIL200A:

L202:

STR(7)=SUBSTR(STR(7),l,8)

AO=VALF(STR(7»

STR(7)=STR(7)+'OOO'

IFIM==2,JUMP1L300:

LDBL/2,START,N,BND,N

RBSBQI2

WRITB/2,' BPS ',STR(6),' AO ',STR(7),' POL 0'

L300:

FILBtrXT,2,DATSBT

$$

$$ Invoer gegevens naar UNIX-nivo

$$

label7:

OETrlu.enl.1dInienslfADSOL_IN.DAT',from,DATSBT

DATUIT-'lusen/s1dlnienalfADSOL_OUT.LIS'

$$

$$ Runnen TADSOL

$$

XRUNIPROO,'lusera/.1dIniensltadsol.exe'

$$

$$ Re.ultaten naar scratchfl1e I

$$

PUT/ALWAYS,'/uaenls1dlnienatrADSOL_OUT.LIS',to,DATUIT

labelS:

create/txt,1

felchllxt,I,DATUIT

APPBND/!
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N=GETL(l)

READ/l,LINNO,N-50.USING,'#@@·,IFERR,ERR:.OPL

OPL=INTF(OPL)

IF/OPL==O.1UMPlJabeI2:

STR(l )=ISTR(OPL)

IF/OPL>1.IUMPIL1 18:

STR(2)='TADSOL VINDT '+STR(t}+' VOORLOPIGE OPLOSSING'

IUMPILt19:

Lt18:

STR(2)='TADSOL VINDT '+STR(t)+· VOORLOPIGE OPLOSSINGEN'

L1l9:

MESSGISTR(2),'<DRUK OP EC)'

MESSOI'DEZE OPLOSSINGEN ZIIN OPOESLAGEN IN EEN'.S

'DATAFILE VOLOENS EEN CODE (BC)'

MESSGI'DEZB CODB BEVAT HET TYPENUMMER utT DE '.S

'CATALOOUS. DE KlNEMATISCHB PARAMETERS »'

MESSOI'DE SCHUIFWAARDEN TAU EN UO. DE SPIEOEL'.S

'WAARDE L EN DE ONNAUWKEURIOHEID ERR (EC)'

MESSOI'DEZE ERR-WAARDE GEEFT AAN HOE OOED DE '.S

'BENADERING VID BEREKENDE DOELFUNCTIE »'

MESSOnS T.O.V. DE OEWENSTE DOELFUNCTIE. ALS'.S

'DEZE BENADERINO NIET VOLDOET AAN DE »'

MESSOnOELAATBARE INGEGEVEN ONNAUWKEURIGHEID'.S

'DAN GEEFT ERR EEN NEGATIEVE WAARDE (EC)'

P=O

K=O

L120:

READIt,LINNO.N-20·(P·70).USING.S

'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@'.$

IFERR,ER.R:.STR(3)

STR(4)=SUBSTR(STR(3).37.8)

IF/STR(4)=='········'.IUMPlLl20A:

STR(S)=SUBSTR(STR(4).1.1)

IF/STR(5)==···.1UMP1L120A:

STR(6)=SUBSTR(STR(4).2.1)

IF/STR(6)=='··.IUMPlLl20A:

STR(7)=SUBSTR(STR(4).3.1)

IFISTR(7)=-'·',IUMP1L120A:

STR(8)=SUBSTR(STR(4).4.1)

IFISTR(8)=='-·.IUMPlLl20A:

IUMPlLl20B:

L120A:

K=K+l

R(K)=N-2()'(P·70)

L120B:

MESSOffEMP.STR(4)

P=P+l

IFIP<OPL.1UMP1L120:

IUMPILJ21:

ERR:

MESSGI'FOUT'

OPL=O

IUMPIRETURN:

Lt21:

STR(9)=ISTR(OPL-K)

Bijlagen

IF/(OPL·K»l.IUMPlLl 22:

IF/(OPL-K)==O.IUMPIL122A:

STR(t0)=STR(9)+' CATALOGUS MECHANISME VOLDOET'

IUMPILJ23:

L122:

STR(t0)=STR(9)+' CATALOGUS MECHANISMEN VOLDOEN'

IUMP1L123:

Ll22A:

STR(tO)='GEEN CATALOGUS MECHANISME VOLDOET'

Ll23:

MESSOISTR(lO),'AAN TOELAATBARB ONNAUWKEURIOHEID (BC)'

IFIK==0.IUMPlLl30:

SIF/(OPL.K)==0.1UMPllabeI2:

L123A:

CHOOSE/K.IES utT DE VOLGENDE OPTIES',s

'VERWIJDER OPL. MET NEG. ERR-WAARDE·.S

'BEHOUD OPL. MET NEG. ERR.WAARDE·,DEFLT.l.ONNAUW

IF/ONNAUW==5,JUMPIL124:

IF/ONNAUW==6.JUMPlLl26:

L124:

CHOOSEI'WEET U HET ZEKER 1'.S

'JA'.'NEE·,DEFLT.2,zEKER

IF/ZEKER==5.JUMPlLl 25:

IF/ZEKER==6.IUMPILJ23A:

LI2S:

v-o
L12SA:

V=V+I

LDELIt .START,R(V)-SO.END.R(V)+10

IFN<K.JUMPIL12SA:

RESEQ/J

FILEffXT.1,DATutT

IF/(OPL.K)==0.JUMPllabeI2:

JUMPlLl30:

Ll26:

IUMPlLl31:

Ll30:

OPL=OPL-K

MESSOJ'ALLE OPL. IN TADSOL_OUT.LIS VOLDOEN NU '.S

'AAN HET ONNAUWKEURIGHEIDS CRITERIUM (EC)'

L13l:

MESSGJ'ER VOLGT NU BEN CONTROLE WAARUIT BLIIKT'.S

'OF DE OPLOSSINGEN OMZETBAAR ZIIN »'

MESSGJ'IN EEN MONTAGESTANDSCHETS. ALS DIT NIET·.S

'MOGELIJK is WORDEN DE BEWUSTE OPL. »'

MESSGJ'ALS NOG VERWIJDERO utT TADSOL_OUT.LIS·.S

'DRUK OPEC'

IUMPlLl32;

LJ3lA:

MESSOJ'VAN DE GEVONDEN MECHANISEN·OPLOSSINGEN·.S

'KAN DE NULOE OROE OVERDRACHTSFUNCTIE ».

MESSOJ'BEKEKEN WORDEN. OEZE ZAL IN DB IDEALE ·.S

'SITUATIE DOOR DE OPGEGEVEN »'

MESSGJ'DOELFUNCTIEPUNTEN LOPEN. TBVENS KUNNEN',s

'DE tate EN 2de ORDE OVERDRACHTS· »'

MESSGI'FUNCTIES GETOOND WORDEN. DEZE ZIIN AF·'.S

'GELEIDEN VAN DE Ode ORDE OV. FUNCTIE »'
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MESSGrEN ZEGGEN lETS OVER DE SNELHEID EN VER-·.$

'SNELLING VID VOLGER TIJDENS DE BEWEGING'

CHOOSElWILT U DEZE OV.FUNCTIES BEKIIKEN ?'.$

·lA·.'NEE·,DEFLT.I,RSP

1UMP/....,RBTURN:,RSP

$s············································.. ·······.....
$$ HIER MOET DE KOPPELING MET TADSOL_S PLAATSVlNDEN

T.Z.T.

ss····················································....
MESSGI'IS NOG NIET MOGBLIIK (BC)'

ruMPIRETURN:

$

L132:

APPENDII

N=GETL(I)

A·O

DL=O

w=o
LSOO:

RBADII ,LINNO,N-2Q-(A·70).USING,$

W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
·,IFERR,ERR:.STRO(I)

STRO(2)=SUBSTR(STRO(l).11.7)

STRO(3)-SUBSTR(STRO(l ).21.1)

STRO(4)=SUBSTR(STRO(1 ).28.8)

B-N-SO-(A·70)

READ/I,LINNO,B.USING.$

.~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@'.$

IFERR,BRR:.STRO(S)

A·A+I

Q=LENF(STRO(S»

STRO(6)=SUBSTR(STRO(S).6.4)

STRO(7)=SUBSTR(STRO(S).11.8)

QL=I

IFIQ<-19,1UMPILIOooo:

STRO(8)=SUBSTR(STRO(S).20.8)

QL=2

IFIQ<=28.1UMPILIOOOI:

STRO(9)=SUBSTR(STRO(S).29.8)

QL=3

IF/Q<=37.1UMPILIOOOZ:

STRO(10)=SUBSTR(STRO(S),38.8)

QL-4

IF/Q<=46.ruMPILIOOO3:

STRO(II )=SUBSTR(STRO(S).47.8)

QL=S

IF/Q<=SS.ruMPILIOOO4:

STRO(12)-SUBSTR(STRO(S).S6.8)

QL=6

IF/Q<=64,IUMPILIOooS:

STRO(l3)=SUBSTR(STRO(S).6S.8)

QL=7

IF/Q<=73.ruMPILI0006:

STRO(14)=SUBSTR(STRO(S).74.3)

Bij/agen

QL=8

JUMPIL I0007:

LJOOOO:

PARZ(A)=O

LIOOOI:

PAR3(A)=0

LloooZ:

PAR4(A)=0

LI0003:

PARS(A)=O

Ll0004:

PAR6(A)=0

LlOOOS:

PAR7(A)=0

LlOO06:

PAR8(A)=0

Llooo7:

KTYPE=ASCII(STRO(6).1 )

JUMPILSOOD:

LSOOA:

CII-Z

LTYPE=ASCII(STRO(6),Z)

ruMPILSOOE:

LSOOB:

CII=3

LTYPE=ASCII(STRO(6).3)

JUMPILSOOE:

LSOOC:

CII=4

LTYPE=ASCII(STRO(6).4)

JUMPILSOOE:

LSOOD:

IFIKTYPE=-8Z.100PI-'R·

IFIKTYPE==83.100PI ='S'

IFIKTYPE==84,JOOPI ='T'

JUMPILSooA:

LSOOE:

IFILTYPE=-48,JOOP(CII)='0'

IFILTYPE==49.100P(CII)=·I·

IFILTYPE=-SO.100P(CII)='2·

IFILTYPE==SI.100P(CII)-·3·

IFILTYPE==SZ.100P(CII)='4·

IFILTYPE==S3.100P(CII)=·S·

IFILTYPE·=S4.100P(CII)=·6·

IFILTYPE==SS.100P(CII)=·7·

IFILTYPE==S6.100P(CII)=·8·

IFILTYPE==S7.100P(CII)·'9'

IF/CII=·Z.1UMPILSOOB:

IF/CII==3.JUMPILSOOC:

TYPE(A)-100Pl +100P(Z)+100P(3)+100P(4)

IF/STRO(2)·_········· OR STRO(3)==··· OR $

STRO(4)==··········.ruMPILSOI :

TAU(A)=VALF(STRO(Z»

LS(A)=VALF(STRO(3»

UO(A)=VALF(STR0(4»

IF/STRO(7)=='·········.1UMPILSOI:

PARI(A)=VALF(STRO(7»
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IF/QL==l.ruMPIL502:

IF/STRO(8)-='..·······.JUMPIL501:

PAR2(A)-VALF(STRO(8»

IF/QL==2,JUMP1L502:

IF/STRO(9)=='........'.JUMPIL501:

PAR3(A)=VALF(STRO(9»

IFIQL==3,JUMPILS02:

IFISTRO(I 0)=='· ••..• ..'.JUMPILSOI:

PAR4(A)=VALF(STRO(10»

IF/QL==4,JUMPILS02:

IF/STRO(ll )==,........',JUMPILSOl:

PARS(A)=VALF(STRO(ll»

IFIQL==S,JUMPILS02:

lF/STRO(l2)==··········.JUMPILSOl:

PAR6(ArVALF(STRO(12»

IF/QL==6.ruMPILS02:

IFISTRO(l3)-=·· ..······.ruMPILSOI:

PAR7(A)-VALF(STRO(13»

IF/QL==7.ruMPIL502:

JUMPILSOI:

LSOI:

DL=DL+I

MESSOITEMP.'DEZE MECHANISME·OPLOSSINO WORDT ALS·.$

'NOO OESCHRAPT (BC)'

LDELIl.START,N.70·«A-l )·70),END,N-l O-«A-I )·70)

IF/A<OPL,JUMPILSOO:

LS02:

W=W+I

PL(W)-A

IF/A<OPL,JUMPILSOO:

RESEQIl

Fll.ElTXT.I,DATUIT

IFIDL==OPL.ruMPllabe12:

OPL-OPL-DL

PARAWRESULTAAT NA DEZE CONTROLE:'.$

'AANTAL OPL.',INT.OPL,RSP

ruMP/..,RSP

DL=O

LS03:

DL=DL+l

TYPE(DL)-TYPE(pL(DL»

STRCOD=SUBSTR(TYPE(DL).2.3)

CODE(DL)=VALF(STRCOD)

TAU(DL)=TAU(PL(DL»

LS(DL)=LS(PL(DL»

UO(DL)=UO(PL(DL»

PARI (DL)=PARl (PL(DL»

PAR2(DL)=PAR2(PL(DL»

PAR3(DL)=PAR3(PL(DL»

PAR4(DL)-PAR4(pL(DL»

PAR5(DL)=PARS(PL(DL»

PAR6(DL)=PAR6(PL(DL»

PAR7(DL)=PAR7(PL(DL»

PAR8(DL)=PAR8(PL(DL»

IFIDL<OPL.JUMPILS03:

JUMPlLl31A:

$

Bijlagen

Iabe12:

MESSGI'OEEN OPLOSSINOEN I'

CHOOSEl'Wll.T U EPS EN/OF AO VERANDEREN ?'.$

'IA'.'NEE',DEFLT.l,RSP

JUMP/....labell :.,RSP

PUNTEN=ISTRL(aentp)

MESSOI'AANTAL INOEOEVEN DOELFUNCTIEPUNTEN:·.$

PUNTEN

CHOOSEI'Wll.T U DOELFUNCTIEPUNTEN VERANDEREN ?'.$

·JA'.'NEE·,OEFLT.l,RSP

ruMP/.....lab2a:,RSP

APPENDI2

N=OETL(2)

LDELI2.START.IO,END,N

RESETI2

JUMPILI09B:

lab2a:

OPL=O

$

RETURN:

RETuRN
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BIJLAGE 16 Programma uitdraai MONTAGESTAND.GRS

$$==================--=-========-=~=====-=============== $$

$$ NAAM : MONTAGESTAND.GRS (SUBPROGRAMMA) &WORKVW='V·ISO·3D'

$$ &CNMODE=&MODEL

$$ DIT PROGRAMMA ZET DE TADSOL-illTVOER OM IN &ENTCLR=&SYSCLR

$$ EEN MONTAGE STANDSCHETS IN DE MACHINETEKENING &WCS=MSYS(4)

$$ PTI =&ORIGIN(MSYS(4»

$$ PROGRAMMEUR : O.F.M. NIENS PNTl =&EPOINT(ALPHAO)

$$ IFTHENIPNTI(2)<0

$$ DATUM: 25-06-93 ANG(l)=ANGLF(ALPHAO)-180

$$ ENDIF

$$ TU EINDHOVEN, VAKGROEP WPA IFTHENIPNTl(2»=0

$$ ANG(I)=ANGLF(ALPHAO)

$$ ENDIF

DECLARATIES=============-====================~===~-==== MATI =MATRIXIXYROT,ANG(I)

$$ KSYS(l)=TRANSFIMATl,MSYS(4)

PROCIKEUS2,CODE,PARI,PAR2,PAR3,PAR4,PARs,PAR6,PAR7,PAR8,$ &WCS=KSYS(I)

TAU,LS,UO,OPL,MSYS,ALPHAO,EMACH,GRP,$ KRUK(l )=L1NEIPTI (I ),PTl (2),PTl (3),PAR2(D),PTl (2),PTl (3)

DMACH,ZMACH,DK,XMIN,XMAX,LAYM &WCS-MSYS(4)

ENTITYIMSYS(20),KSYS(1 O),CSYS(4),ALPHAO,CLT(s),$ TAUM(I )=·ANG(l )-«TAU(D)OI80)/3.1 41 5926)

SCHUIF(4),KRUK(l OO),KOPPEL(l OO),GRP(I OO),STAR(I 00),$ MAT2=MATRIXIXYROT,TAUM(l)

VBP(I oo),SLEDE(l 00),$ KRUK(2)=TRANSFIMAT2,KRUK(l)

WERELD(I) GRP(I )=TRANSFIMAT2,GRP(l 0)

NUMBERIPARI (I 00),PAR2(1 00),PAR3(1 00),PAR4(1 OO),PARs(1 00),$ DELETEIKRUK(1 ),GRP(I 0)

PAR6(1 00),pAR7(1 00),PAR8(1 OO),TAU(l OO),LS(1 OO),UO(1 00),$ PNTl =&EPOINT(KRUK(2»

CODE(l oo),OPL,PTl (3),PT2(3),PT3(3),PT4(3),PTs(3),PT6(3),$ IFTHENIPNTl (2)<0

ANG(1 O),EMAX,DMAX,MATl (12),XMIN,XMAX,LAYM,MATlI (12),$ ANG(2)=ANGLF(KRUK(2»-180

MATl 2(1 2),$ ENDIF

MAT2(l2),MAT3(12),MAT4(12),MATs(12),MAT6(12),DK,KB,KD,KOD,$ IFTHENIPNTl (2»=0

KOB,TAUM(l O),MAT7(12),SYMI,SYM2,MAT8(l2),MAT9(12),$ ANG(2)=ANGLF(KRUK(2»

MATlO(I2),$ ENDIF

MATl3(12),PNTl(3),FAE IFTHENILS(D)==2 OR LS(D)==3

$$ MAT3=MATRIXIXYROT,(-2*ANG(2»

D=O KRUK(l )=TRANSFIMAT3,KRUK(2)

L1000: GRP(l O)=TRANSFIMAT3,GRP(1 )

D=D+I ENDIF

PARAMfBEREKENDE MECHANISME PARAMETERS :',$ IFTHENILS(D)==O OR LS(D)==I

'OPLOSSINO NR.',INT,D,'MECH. CODE T',CODE(D),$ MAT3=MATRIXIXYROT,0

'PARAMETER I',PARI (D),'PARAMETER 2',PAR2(D),$ KRUK(l )=TRANSFIMAT3,KRUK(2)

'PARAMETER 3',PAR3(D),'PARAMETER 4',PAR4(D),$ GRP(lO)=TRANSFIMAT3,GRP(I)

'PARAMETER S',PARS(D),'PARAMETER 6',PAR6(D),$ ENDIF

'PARAMETER 7',PAR7(D),'PARAMETER 8',PAR8(D),$ DELETEIKRUK(2),GRP(l)

'TAU-WAARDE',TAU(D),'UO-WAARDE',UO(D),$ RPAINT

'SPIEGELGETAL L',LS(D),RSP C=PAR2(D)IPARI(D)

JUMP/",RSP E=·PAR3(D)*C

IFID <OPL,JUMPILI 000: IFTHENILS(D)==2 OR LS(D)-=3

MESSGfDE GETOONDE PARAMETERS GEVEN AAN HOE DE',$ E=-E

'CATALOGUSSCHETS OMGEZET MOET WORDEN »' ENDIF

MESSGfIN EEN MONTAGESTANDTEKENING VAN HET ',$ PNTl=&EPOINT(KRUK(1»

'MECHANISME WELKE PAST IN DE MACHINE' IFTHENIPNTl(2)<O

IFIKEUS2==s,JUMPIL2000: ANG(l)=ANGLF(KRUK(l»·180

IFIKEUS2==6,mMPIL3000: ENDIF

PARAMfKIES MECHANISME ','OPLOSSING NR.',INT,D,RSP IFTHENIPNTl (2»~O

JUMP/",RSP ANG(I )=ANGLF(KRUK(l»

IF/CODE(D)<>8,JUMPIL4000: ENDIF
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Y=PAR2(D)*SINF(ANG(I »

YC=-(Y-E)

EC=SQRTF«C*C)-(YC*YC»

PT2=&EPOINT(KRUK(J »

KOPPEL(J )=LINE/PT2(J ),PT2(2),PT2(3),$

PT2(1 )+EC,PT2(2)+YC,PT2(3)

IFTHENILS(D)==1 OR LS(D)==3

MAT6=MATR1XIXYROT,180

KRUK(2)=TRANSFIMAT6,KRUK(I )

GRP(J )=TRANSFIMAT6,GRP(I 0)

DELETEIKRUK(I ),GRP(JO)

KOPPEL(2)=LINE/-PT2(1 ),-PT2(2),PT2(3),$

-PT2(1 )-EC,-PT2(2)-YC,PT2(3)

DELETEIKOPPEL(I )

E=-E

ENDIF

IFTHENILS(D)==O OR LS(D)==2

MAT6=MATR1XIXYROT,O

KRUK(2)=TRANSFIMAT6,KRUK(I )

GRP(1 )=TRANSFIMAT6,GRP(I 0)

DELETEIKRUK(I ),GRP(I 0)

KOPPEL(2)=LINE/PT2(I ),PT2(2),PT2(3),$

PT2(1 )+EC,PT2(2)+YC,PT2(3)

DELETEIKOPPEL(I )

ENDIF

PNTI =&EPOINT(KRUK(2»

1FTHEN/PNTI (2)<0

ANG(1 )=ANGLF(KRUK(2»-180

ENDIF

1FTHEN/PNTI (2»=0

ANG(I)=ANGLF(KRUK(2»

ENDIF

PNTI =&EPOINT(ALPHAO)

IFTHEN/PNTI(2)<0

ANG(2)=ANGLF(ALPHAO)-180

ENDIF

1FTHEN/PNTI (2»=0

ANG(2)=ANGLF(ALPHAO)

ENDIF

ANG(3)=-ANG(1 )+ANG(2)

JUMP/..,RSP

MAT7=MATR1XIXYROT,ANG(3)

RPAINT

VM=EMACH-E

SCH=(XMAX-XMIN)/8

PT3=&EPOINT(KOPPEL(2»

SCHU1F(I )=LINE/PT3(1 )-SCH,PT3(2)+(SCH/3),PT3(3),$

PT3(1 )+SCH,PT3(2)+(SCH/3),PT3(3)

SCHillF(2)=LINE/PT3(I )-SCH,PT3(2)+(SCH/3),PT3(3),$

PT3(1 )-SCH,PT3(2)-(SCH/3),PT3(3)

SCHillF(3)=LINE/PT3(I )-SCH,PT3(2)-(SCHI3),PT3(3 ),$

PT3(1 )+SCH,PT3(2)-(SCH/3),PT3(3)

SCHillF(4)=LINE/PT3(1)+SCH,PT3(2)-(SCH/3),PT3(3),$

PT3(1 )+SCH,PT3(2)+(SCH/3),PT3(3)

WERELD(I )=LINE/PT3(I )+3*SCH,PT3(2),PT3(3),$

PT3(1 )-3*SCH,PT3(2),PT3(3)

SLEDE(l )=GROUP/SCHillF(1 ),SCHUIF(2),SCHillF(3),SCHillF(4)

Bijlagen

IFTHENID~=3

FAE-65

ENDIF

1FTHENID==4

FAE=-320

ENDIF

IFTHENID<>3 AND D<>4

FAE~O

ENDIF

STAR(l )-LINE/PT3(I ),PT3(2),PT3(3),$

UO(D)+FAE,EMACH,ZMACH

MAT9~MATRIXITRANSL,UO(D)+FAE-«XMAX-XMIN)I2+XMIN),O,O

VBP(I )=TRANSFIMAT9,GRP(2)

DELETE/GRP(2)

V1EWE/AUTO

$$

$$

LllOO:

CHOOSEfWILT U EEN BEWEGINGSSIMULATlE 1',$

'JA','NEE',RSP

JUMP/.....L1400:,RSP

$$

L1300:

SYMI=O

L1310:

&ENTCLR=&WHITE

MAT8=MATRIXIXYROT,10

SYMI=SYMl+I

GRP(SYMI +1 )=TRANSFIMAT8,GRP(SYMI)

IFTHEN/SYMI >1

DELETE/GRP(SYMl)

END1F

SYM2=SYMl+1

KRUK(SYM2+1)=TRANSFIMAT8,KRUK(SYM2)

1FTHEN/SYM2>2

DELETEIKRUK(SYM2)

ENDIF

ANG(I )=ANG(I)+1 0

Y=PAR2(D)'SINF(ANG(I »

YC=-(Y-E)

EC=SQRTF«C*C)-(YC*YC»

PT2=&EPOINT(KRUK(SYM2+l »
PT3=&EPOINT(KOPPEL(2»

PT4=&EPOINT(KRUK(2»

1FTHEN/PT4(1 »PT3(1)

KOPPEL(SYM2+1)=LINE/PT2(1 ),PT2(2),PT2(3),$

PT2(1 )-EC,PT3(2),PT2(3)

ENDIF

1FTHEN/PT4(1 )<=PT3(J )

KOPPEL(SYM2+1)=LINE/PT2(1 ),PT2(2),PT2(3),$

PT2(1 )+EC,PT3(2),PT2(3)

ENDIF

IFTHEN/SYM2>2

DELETEIKOPPEL(SYM2)

ENDIF

PT4=&EPOINT(KOPPEL(SYM2+1 »
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STAR(SYMI + I );LINEIPT4(1 ),PT4(2),PT4(3),$

UO(D)+FAKE+PT4(1 )-PT3(1 ),EMACH,ZMACH

PT5;&EPOINT(STAR(SYMI »

IFTHEN/SYMl>1

DELETE/STAR(SYMI)

ENDIF

PT6=&EPOINT(STAR(SYMI +1»

MAT1 O=MATRIXITRANSL,PT6(1 )-PT5(1 ),0,0

VBP(SYMI + I );TRANSFIMAT1 O,VBP(SYMI)

SLEDE(SYMI +1);TRANSFIMAT1 O,SLEDE(SYMI)

IFTHEN/SYMI>1

DELETENBP(SYMI ),SLEDE(SYMI)

ENDIF

RPAINT

IF/SYMI <>36,ruMPlL131 0:

DELETEIKRUK(38),KOPPEL(38),STAR(37),VBP(37),GRP(37),$

SLEDE(37)

RPAINT

CHOOSEI'SIMULATIE IS AFGELOPEN, NOG EEN KEER ?',$

'JA','NEE',DEFLT,I,RSP

JUMP/""LI300:,LI400:,RSP

$$

L1400:

CHOOSE/'WILT U TERUG NAAR PARAMETER-TABEL ?',$

'JA','NEE',DEFLT,I,RSP

JUMP/"",L1500:,RSP

MAT9=MATRIXITRANSL,-UO(D)-FAE+«XMAX-XMIN)/2+XMIN),O,O

GRP(2)=TRANSFIMAT9,VBP(I)

MAT7=MATRIXIXYROT,ANG(3)

GRP(IO)=TRANSFIMAT7,GRP(I)

DELETE/STAR,KOPPEL,KRUK,GRP(I),VBP(I ),SLEDE(I ),SCHUIF,$

WERELD

D-O

JUMPILIOOO:

$$

L1500:

L2000:

IFTHENIDMACH==O

MESSGI'INGAANDE ROTERENDE AS EN UITGAANDE RO-',$

'TERENDE AS LIGGEN IN ELKAARS VERLENGDE >'

MESSGI'CONSTRUEER EERST EEN HULPAS (EC)'

JUMPIRETURN:

ENDIF

MESSGI'DE MECHANISMEN UIT DE RMECAT CATALOGUS',$

'ZIJN NOG NIET OMZETBAAR IN EEN »'

MESSGI'MONTAGESTANDSCHETS, APPLICATIE MOET NOG',$

'GESCHREVEN WORDEN (EC)'

JUMPIRETURN:

$$

L3000:

MESSGI'DE MECHANISMEN MET SLINGERENDE UITGANG',$

'ZIJN NOG NIET OMZETBAAR IN EEN »'

Bijlagen

MESSGI'MONTAGESTANDSCHETS, APPLICATIE MOET NOG',$

'GESCHREVEN WORDEN (EC)'

JUMPIRETURN:

$$

L4000:

MESSGI'DIT MECHANISME UIT DE SMECAT CATALOGUS',$

'IS NOG NIET OMZETBAAR IN EEN »'

MESSOI'MONTAGESTANDSCHETS; APPLICATIE MOET NOG',$

'GESCHREVEN WORDEN (EC)'

JUMPIRETURN:

$$

RETURN:

RETURN
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