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Een Informatiesysteem als hulpmlddel bij het om
vormen. 

In de Groep Mechanlsche Bewerklng van de Vakgroep 
WPA wordt de laatate jaren veel aandacht besteed 
aan het ontwikkelen van CAD programma's voor di
verSe omvormprocessen. Binnen deze programma'a 
komen o.a.: het procesverloop. het gereedschap, de 
omvormmachlne, het te verwerken produktmaterlaal 
en het te bewerken gereedschapsmateriaal aan de 
orde. In het algemeen zljn deze programma's geba
seerd op een mix van elasticlteits- en/of plastl
citeitsmechanlca, procesanalyse en experlmenteel 
onderzoek. 
Daarnaast is binnen de groep veel kennls aanwezlg 
en/of beschikbaar, die vaak nlet geforma~i8eerd 
is, maar toch waardevol kan zljn. 
Het ligt In de bedoeling dat deze programma's In
gebouwd gaan worden in het technologle-systeem 
"Dieptrekken van ronde produkten". 

Ontwikkel een informatiesysteem waar!n deze kennls 
kan worden opgeslagen en dat a18 hulpmiddel kan 
dienen bij het omvormen. Schept u zlch een beeld 
van hetgeen op d it gebied bekend Is. Bestudering 
van het boek: "Logic for Problem Solving" van 
Robert Kowalski zou daarbij nuttig kunnen zljn. 
Bedenk, zo mogelijk in categorie~n, vragen, die 
aan het systeem gesteld zouden kunnen worden, ga 
na of deze vragen zlnvol zijn (waarom stet je deze 
vraag?) en onderzoek welke antwoorden blj welke 
vragen behoren. E~n van de overweglngen zou kunnen 
zljn of vraag en antwoord in een 1:1 verhouding 
gegeven zouden moeten worden. 
Maak diverse vertaalslagen en controleer het ge
heel na elke slag op brulkbaarheid. 
Zorg dat uitbrelding van het systeem mogeUjk is. 
Geef aan welke doelgroep van gebruikers u met dit 
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syst~em zou willen bereiken en voor welke compu
ters uw systeem geschikt is. 
Voer uw opdracht dusdanig uit, dat het geheel 
overdraagbaar is aan uw opvolger. 
N.B.: Datagegevens van materiaaleigenschappen die

ncn gedateerd te zijn. 

Ret memorandum "Aanwijzingen voor het afstuderen" 
is bij de secretaresse verkrijgbaar. 

Prof.dr.ir. J.E. ROO~ 

Prof.ir. J.A.G. Kala 



Samenvatting. 

Het vakgebied van de bewerkingen is een van de zes 
vakgebleden die samen het terreln van de produktie 
bestriJken. DIt vakgebled houdt zlch bezlg met het 
bewerken van materialen. zodanig dat het materiaal de 
juiste vorm en aimetlngen krljgt. Het vormen kan op 
verschillende manleren gebeuren. bijvoorbeeld door 
wegsnijden van materiaal of door het materiaal te 
kneden tot de juiste vorm. Dit laatste IS het geval bij 
het omvormen. 

Na vele eeuwen toepassen van het omvormen zijn er een 
aantal theorie~n ontwikkeld voor versch111ende proces
sen. Deze theorie~n zijn in staat om verschillende 
processen te voorspellen en te optimaliseren. Dat deze 
theorie~n niet altijd toerelkend zlJn. blijkt Ult de 
soms ongewenst optredende verschiJnselen. Soms is het 
noodzaak terug te vallen op pure ervarlngSgegevens. 

Op het moment zijn er een aantal technologiebanken 
ontwikkeld, dIe gebaseerd ZlJn op de huidige theorie~n. 
Deze technologiebanken voorzien het omvormproces voor 
een groot gedeelte van de benodigde 1nformatie. Naast 
die technologlebanken is hier een iniormatiesysteem 
ontwikkeld. die meest ervaringsgegevens bevat. Dit 
systeem 1S als eerste aanzet ontwikkeld ten behoeve van 
het omvormproces dieptrekken en heeft de vorm van een 
diagnose-systeem. Het diagnose-systeem -gebaseerd op 
AN I MAL- biedt perspectleven met betrekking tot de extra 
informatievoorzien1ng. De structuur hiervan wordt in 
het verslag beschreven. Voor het realiseren van een 
goed bruikbaar diagnose-systeem moet echter nog veel 
onderzoek worden verricht. 
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1. lnleiding. 

Bij het produceren van produkten zij n er een zestal 
vakgebieden te onderscheiden. dit zijn [1]: 

de produktle-besturing 
- de machine-besturing 

de transducenten 
de machine 
de bewerklng 
de materialen 

Het vakgebied van de bewerkingen houdt zich voornamelijk beZlg 
met materialen van de juiste afmetingen te voorzien. Hiervoor 
liggen een aantal methoden voorhanden, waarvan er een het 
omvormen is. Een kenmerk van het omvormen is, dat het materiaal 
zodanig wordt gevormd dat geen materiaalverlies optreedt. 

Bij het bewerkingsproces zijn er een tweetal stromen te 
onderscheiden. Ten eerste een materiestroom, er stroomt 
materie in en na het bewerken stroomt de materie er in de 
juiste vorm uit. Daarnaast is er sprake van een intormatle
stroom, die het proces voorziet van de nodige Informatie. Deze 
informatie kan door een informatleSysteem worden toegevoerd. 
Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 1. 

Informatie Informatie 

Materie 

figuur 1. 

Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een beeld 
over een Informatiesysteem met betrekking tot het omvormen. 
Dit informatiesysteem voorzlet het omvormproces van de benodlg
de informatie. 

Het versiag begint met een beschrijving van het doelgebled, 
het omvormen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 voIgt een kennis
making met het begrip expert systeem, een voorbeeld van een 
informatiesysteem. In hoofdstuk 4 wordt dit expert systeem 
bekeken in samenhang met het doelgebied. Hoofdstuk 5 bevat 
de keuze en beschrijving van een deelgebied van het omvormen, 
het dieptrekken. Een Implementatle in de vorrn van een dlagnose
systeem ten aanzien van het dleptrekproces wordt In hoofdstuk 
6 beschreven. Het versiag worat be~indigd met de conclusie's 
en aanbevelingen. 
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2. Omvormen. 

Onder het omvormen wordt verstaan:"het vervaardigen door 
knedend veranderen van de vorm van een vast lichaam, 
zodanig dat de materlaalsamenhang bewaart blljft en de 
massa van het lichaam niet verandert" [2]. 

Het omvormen is een van de oudste methodes om metalen te 
verwerken tot gebruiksvoorwerpen. De omvormprocessen 
buigen en pletten zijn sedert de prehistorie gebruikte 
methoden om sierstukken te vormen. Deze sierstukken 
waren van zuiver goud en zilver. omdat beide materialen 
bij normale temperatuur vervormbaar zijn. Vervaardigen 
van grotere voorwerpen met andere materialen is pas 
later mogelijk geworden, onder meer door de ontdekking 
van de mogelijkheid tot warmsmeden en gieten. 
Een snelle ontwikkeling naar grotere produkten en 
grotere aantallen is pas van de laatste twee eeuwen.De 
invoering van stoomkracht speelde hierin een belangrijke 
rol. Vooral in deze eeuw ontstonden een aantal wezenlijk 
nieuwe technieken. Ontwikkelingen OP andere gebieden,zo
als van de smeermlddelen en de gereedschapsmaterialen, 
openen namelijk nieuwe mogelijkheden. Van deze nieuwe 
mogelijkheden is gretig gebrUlk gemaakt en het gevolg 
was een snelle uitbreiding van het aantal processen. 
De processen die het omvormen op dlt moment omvat zijn: 

smeden 
trekken 
walsen 
persen 
buigen 
richten en strekken 
forceren en vloeidraaien 
extruderen en koudsmeden 
omvormen met drlikgolven 

- dieptrekken 

De voordelen welke het omvormen bekendheid hebben 
gegeven zijn het produceren zonder materiaalverlies, de 
hoge produktiesnelheden die bereikt kunnen worden en 
de verschillende produktvormen. Nadelen zijn de meestal 
kostbare gereedschappen. het rislko van gereedschaps
breuk en de hoge eisen die aan het werkstlikmateriaal 
worden gesteld. 

Dat de voordelen in vele gevallen groter zijn dan de 
nadelen blijkt uit de vele toepasslngsgebieden. Enkele 
belangrijke daarvan zijn, onderdelen voor de automobiel
en schepenproduktie; de verpakkingsindustrie, bijvoor
beeld blikJes en contaIners; onderdelen voor electro
nische apparatuur; verbindingselementen zoals schroeven, 
moeren en bouten. 

Voor verdere informatie betreffende dit vakgebied wordt 
verwezen naar [2]. 



3 

3. Expert 5ysteem. 

Een voorbeeld van een 1nformatleSysteem is een expert 
systeem. Hieronder wordt verstaan: lieen intelligent 
computerprogramma dat kennis en redeneermechanismen 
gebruikt om problemen op te lossen" [3]. De hierbij te 
gebruiken kennis bestaat uit een verzameling van feiten 
en ervaringsgegevens, die het mogelijk maakt om binnen 
een bepaald werkgebied te kunnen opereren 

Het is voor menselijke experts mogelijk beslissingen te 
nemen zonder exacte intormatie. Men kan problemen 
oplossen zonder weet te hebben van aIle feiten. Deze 
mogelijkheid tot redeneren onder een bepaalde mate van 
onzekerheid is wat de meeste experts tot expert maakt. 
Met behulp van een computer probeert men dit gedrag te 
benaderen. De vragen die hierbiJ optreden zijn bijvoor
beeld wat is kennis, hoe gebruikt een mens deze kennis, 
hoe slaat hij deze kennis op en welke kennis wordt 
aangesproken tiJdens een bepaald redeneerproces. 
Al snel wordt duidelijk dat het een complexe materie 
is, welke benadert dient te worden met behulp van 
relat1et eenvoudige middelen. 

Het onderzoek naar een expert system concentreert z1ch 
vooral op de menselijke expert. Hoe gaat hij te werk, 
hoe constateert hij een probleem en welke oplosstrate
gie~n gebrulkt hij. Het zoeken naar antwoorden op deze 
vragen kan op verschillende manieren gebeuren. Maar al 
snel blijkt dat het voor de expert moei11jk 1S om zijn 
kennis omtrent het oplossen van problemen, in een 
bruikbare vorm te tormuleren. Het 1S de onderzoeker 
daarom aan te bevelen zoveel mogelijk kennis te ver
zamelen en deze, na grondige bestudering naar mogelijke 
lijnen en patronen, in een voor de gekozen toepassing 
bruikbare vorm te gieten. 
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4. Omvormen en Expert Systemen. 

Na het omvormen en de expert systemen ko:t~t bespro-
ken te hebben, worden beide gecombineerd. Een combinatie 
waarblj het expert system het omvormen van dienst 
moet zijn. Een vrij nieuwe combinatle, waardoor er vele 
aanvangsmogelijkheden zijn. 

Om enig overzicht te krijgen waar de aanvangsmogelijk
heden kunnen liggen, wordt gebruik gemaakt van een 
aantal indelingen [1]. Allereerst zijn er bij het 
produceren van produkten een zestal vakgebieden te 
onderscheiden: 

de produktiebesturing 
de machinebesturing 
de transducenten 
de machine 
de bewerking 
de materialen. 

Het doelgebied, het omvormen, bevindt zich in het 
vakgebied van de bewerkingen. Daarnaast kent een 
produktiesysteem in de tijd een aantal verschillende 
verschijningsvormen. Er zijn een aantal levensfasen te 
onderscheiden: 

de ori~ntatiefase 
de specificatiefase 
de realisatiefase 
de utillsatiefase 
de eliminatiefase 

Er zijn zes vakgebieden en vijf levensfasen genoemd. 
Elk vakgebied doorloopt de verschillende levensfasen, 
waardoor er een aantal deelgebieden worden gevormd. 
Bij een aantal deelgebieden liggen er aanvangsmogelijk
heden. Daar het gaat om een allereerste aanzet voor 
een expert system binnen het omvormgebied is gekozen 
voor een algemene aanpak en een verdere keus voor een 
bepaald deelgebied zal dan ook pas in een later stadium 
volgen. 

Om een eerste indruk te krijgen waar de problemen binnen 
de omvormprocessen liggen, wordt voor een aantal 
processen een probleemverzameling gevormd. In deze 
probleemverzameling worden problemen opgesomd in de vorm 
van vragen, die binnen het desbetreffende proces op een 
willekeurig moment gesteld kunnen worden. 
Hiertoe is een vragenlljst gevormd aan de hand van een 
lijst met aandachtspunten. Deze lijst met aandachts
punt en is tot stand gekomen na een literatuurstudie, 
waarbij zoveel mogelijk aandachtsvelden binnen de 
literatuur in de lijst zljn opgenomen. De vragen van de 
vragenlijst (zie bijlage 2) zijn nu zooanig geformuleerd 
dat ze de lijst met aandachtspunten zoveel mogelijk 
dekken en de kritieke punten binnen zo'n aandachtsveld 
zo goed mogelijk weergeven.LJe vragenliJst zou op 
dezemanier een beeld moeten geven van de mogelijkheden 
en onmogelijkheden blnnen een bepaald procesgebled. 
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5. Het dieptrekken. 

De complexiteit van het totale omvormgebied enigzins 
te vermijden wordt er een keuze gemaakt uit de reeks 
processen, welke het omvormen omvat. Er is gekozen voor 
het dieptrekproces, omdat het dieptrekken een van de 
meest samengestelde en moellijk te beheersen produktie
methode in de onderdelentabricage is. Als zodanig kan 
het in dit verband dan ook als voorbeeld dienen voor de 
overige processen. Daarnaast is er binnen de Technische 
Universitelt Eindhoven voldoende kennis omtrent het 
dieptrekken aanwezig voor een eerste aanzet tot een 
expert-system. 

Ret dieptrekken is een plaatbewerkingsproces. waarbij 
een plaat verwerkt wordt tot een beker, do os of een meer 
complex vormig produkt. Het dieptrekproces met plooi
houder wordt weergegeven in figuur 2. 

figuur 2. 

Tussen de trekmatrijs en de plooihouder wordt er een 
blenk geplaatst. In het geval van een ronde beker is dit 
een circelvormige vlakke plaat. De stempel wordt door 
de openIng in de trekmatrlJs gedrukt, waardoor het 
onderdeel tussen stempel en matriJs wordt gevormd. 

Naast het dieptrekken met plooihouder bestaat de 
mogelijkheid tot Qieptrekken zonder plooihouder (meestal 
voor dikkere plaat). Hierbij heett de trekmatrljs een 
zodanige vorm dat de plOolhouder overbodig wordt. De 
vorm van deze trekmatrijs kan een tractrix-vorm zijn 
(figuur 3) . 

figuur 3. 
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Het vormen van een dieptrekprodukt kan nlet altijd in 
een dieptrekbewerkIng gebeuren. Er bestaat per materlaal 
een maximale dieptrekverhoudlng. Deze dieptrekverhouding 
is als voIgt gedetlnieerd (flguur 4) : 

00 

80 Do / dp 

figuur 4. 

Het maximum is afhankelijk van verschillende faktoren, 
zoals de stempeldiameter, plaatdikte en materiaalsoort. 
Grofweg ligt het maximum voor dieptrekken met plOOI
houder tussen de 1.5 en 2.2. Bij dieptrekken zonder 
plooihouder kan een maximum bereikt worden van 2.8 [4]. 
Wanneer de dieptrekverhouding te groot is, kan het 
proces in meerdere deelstappen worden verdeeld. Daarbij 
ligt voor elke deelstap de dieptrekverhouding ver 
beneden het maximum (figuul:" 5; . 

o 
figuur 5. 

Voor verdere informatie betreffende het dieptrekken 
wordt verwezen naar [51. 
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~ De implementat1e van het diagnoses¥steem ten aanZ1en 
van het d1eptrekproces. 

6.1 Keuze voor een d1agnOSesysteem. 

Daar het dieptrekken een complex samengesteld en 
moeilijk te beheersen produktieproces lS, zullen de 
grenzen van de mogelijkheden vriJ snel en gemakkelijk 
overschreden worden. De overSChr1Jdingen komen meestal 
tot uitdrukking in een foutief produkt met enkele 
uiterlijke kenmerken. Vele van deze uiterlijke kenmerk
en, of combinat1e's van verschillende uiterlijke 
kenmerken, zijn terug te voeren tot een bepaalde 
oorzaak. Andersom redenerend heeft elke oorzaak (een 
bepaalde grensoverschrijding) zijn eigen gevolg teen 
bepaald uiterlijk kenmerk). Wanneer de kennis over de 
oorzaken met de daarbij behorende gevolgen bekend is, is 
voor elk foutief produkt de oorzaak aan te wijzen. Deze 
oorzaak kennende is het mogelijk het proces zodanig te 
corrigeren, dat de fout in het vervolg niet meer 
optreedt. Dit corrigeren kan gedaan worden aan de hand 
van een advies. 

Het totale pakket oorzaken en adviezen gevat in een 
systeem vormt een d1agnOSe-s¥steem. Dit systeem moet ten 
eerste de juiste oorzaak achterhalen en daarna een 
advies geven. Zo'n systeem zal zeker uitbreidbaar moeten 
zijn, zodat later bekend wordende oorzaken aan het 
systeem kunnen worden toegevoegd. Een enigzins compleet 
s¥steem moet een hulpmiddel zijn voor het dieptrek
proces. 

Rekening houdend met eerdergenoemde indelingen is het 
mogelijk het systeem te plaatsen in de vele aanvangs
mogelijkheden. De levensfase waar het diagnose-systeem 
het produktieproces van dienst is, is de utilisatiefase, 
de fase waar1n het produktieproces werkelijk produceert. 
Het niveau van het dieptrekproces lS het niveau van de 
bewerking. 

~ Foute-produkten verzameling~ 

Wil het systeem enigzins bruikbaar zijn, dan zal het 
vele foute produkten moeten kunnen herkennen. Een tout 
produkt is een produkt welke niet aan de vooraf gestelde 
eisen voldoet. Deze eisen kunnen bijvoorbeeld betrekking 
hebben op de samenhang van het produkt, de oppervlakte
kwaliteit of bijvoorbeeld op de grenzen van het maximale 
materiaalverlies, in verband met oorvorming. 

Een fout produkt is te Zlen als een probleem, welke te 
defini~ren is als een gebeurtenis met een bepaalde 
verschijningsvorm, die door een waarnemer moet worden 
geconstateerd als een probleem, 1n dit geval een tout 
produkt. De waarnemer maakt dus deel uit van de defini
tie van een tout produkt. Er zal dan ook terdege 
rekening moeten worden gehouden met de rol van de 
waarnemer. 
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Allereerst wordt er een verzameling gecre~erd met 
daarin zoveel mogelijk verschillende foute produkten. 
Hiertoe wordt de literatuur doorgenomen en daarbij 
worden aIle mogelijke fouten, die in een produkt voor 
kunnen komen en die we in deze Ilteratuur tegenkomen, 
genoteerd, inclusiet de daarbijbehorende oorzaak. Bij 
dit verzamelen is niet gekeken naar de aard van de fout 
of de vorm van het produkt. WeI moet hier worden 
opgemerkt dat de literatuur vrijwel enkel en aIleen de 
aandacht vestigt op de meer simpele produktvormen zoals 
cylindrische en rechthoekige produkten. Maar veelal zijn 
in meer complexere produkten toch cylindrische en 
rechthoekige produktgedeelten aanwezig. 

6.3 Rangschikken. 

Het resultaat is een ongeordende verzamellng met vele 
produkten, welke specifieke fouten bezitten. Een 
ordening hierin aanbrengen kan op velerlei manieren 
gebeuren. De elementen van de verzameling kunnen 
ondergebracht worden In verschillende subverzamelingen 
met elk een eigen gemeenschappelijk kenmerk. Zoals 
bijvoorbeeld een subverzameling met aIle produkten die 
scheurvorming vertonen en een subverzameling die aIle 
produkten bevat met oorvormlng. Daarna kan elke sub
verzameling weer verdeeld worden in sub-subverzameling
en, elk met nog speciflekere eigenschappen. Een andere 
mogelijkheid is elke verzameling telkens in twee 
gedeelten te splitsen, waarna belde subverzamelingen 
weer in twee~n wordt gesplitst. Er wordt telkens 
gesplitst op grond van een bepaald kenmerk, biJvoorbeeld 
scheurvorming. Er wordt een gedeelte gevormd met 
scheurvorming en een gedeelte zonder scheurvorming. Het 
gedeelte met scheurvorming wordt weer gesplitst op grond 
van een ander kenmerk bijvoorbeeid cylindrisch produkt. 
Het gevolg is een verzameling cylindrische produkten met 
scheurvorming en een verzameling cylindrische produkten 
zonder scheurvOrmlng, naast een verzameling willekeurige 
produkten zonder scheurvorming. Dit wordt schematisch 
weergegeven in figuur 6. 

geen 
scheurvorming 

figuur 6. 

niet cylindrisch 
en scheurvorming 

cylindrisch en scheurvorming 
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Op weg naar een diagnose-systeem lijkt deze laatste 
ordening zeker een gesChlkte ordening. Het diagnose
systeem kan telkens vragen of het desbetretfende 
produkt een bepaald kenmerk weI of niet bezit. Na 
een aantal opsplitsingen is het systeem in staat een 
bepaald fout produkt te herkennen. 

6.4 Binaire boom. 

Deze ordening zal geschikt gemaakt moeten worden 
voor implementatie in een computer. Er moet een struc
tuur gezocht worden die eenvoudig te programmeren 
is. Ook moet de structuur voidoen aan de eis van 
uitbreidbaarheid. 
Daar de ordening telkens opnieuw twee-ledig is, weI 
of niet een bepaaid kenmerk bezittend, Iijkt een 
binaire boom hier op zijn plaats. De structuur wordt 
weergegeven in figuur 7. 

Vraag 

A 
Vraag Vraag 

JAee 
Oorzaak 

Aee 
enz. Oorzaak enz. 

figuur 7. 

Na een aantal vragen gesteld en beantwoord te hebben, 
is de boom zover dooriopen en vertakt dat een uiteinde 
bereikt wordt. Op dit uiteinde voIgt een oorzaak 
van het probleem met een daarblj behorend advles. 

Aan de elS van uitbreidbaarheld kan met de binaire 
boom worden voldaan. De uitbreldlng vindt plaats aan het 
ulteinde van een tak. Voor een uitbreiding is een 
nieuwe oorzaak nodig en een nieuwe vraag. Deze nieuwe 
vraag moet de nieuwe oorzaak van de oude oorzaak 
onderscheiden. De veranderingen bij een ultbreiding 
worden weergegeven in figuur 8. 

Vraag Vraag 

Ja A Nee 

Vraag ~ ~rzaak 
J~ee 
enz. enz. 

~ vraaAieuwe vraag 

~J~e N~a 
enz. enz. Oorzaak nieuwe oorzaak 

figuur 8. 
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6.5 De Vragen. 

Daar het systeem zoekt naar een oorzaak door middel van 
een dialoog. is het van belang dat het systeem goede 
vragen bevat. Goede vragen. in dlt geval. zijn vragen 
die een-eenduidig moeten zljn en die duidelijk met ja of 
nee te beantwoorden zijn. 
Vragen die niet altijd even dUldelijk met ja of nee te 
beantwoorden ziJn. kunnen de gebruiker makkelijk in 
twijfel brengen. Hij kan daarbij het vertrouwen in 
het diagnose-systeem verliezen en de bruikbaarheid 
onderschatten. Het formuleren van duidelijke en een
eenduidige vragen verhoogt in sterke mate het vertrouwen 
in het diagnose-systeem. 
Dat dit geen gemakkelijke opgave is mag duidelijk zijn. 

De volgorde waarin de verschillende vragen gesteld 
worden is ook belangrijk. Dit is van belang voor de 
geloofwaardigheid van het systeem tegenover de gebrui
ker. Een onlogische volgorde wekt wantrouwen op. 
Daarnaast is de volgorde afhankelijk van de wijze van 
rangschikken. Een verkeerde volgorde van vragen en dus 
rangschikken leidt tot dubbelingen. Als een vraag op 
een verkeerd moment gesteld wordt. dus verkeerd ge
plaatst is in de reeks van vragen. leidt dit tot enkele 
identieke deeltakken in de boom. Dlt fenomeen kan 
veelal worden vermeden door een bepaalde vraag op een 
eerder tijdstip te stellen. 

6.6 De Taalkeuze. 

Onderzoek in de Kunstmatige Intelligentie houdt in het 
ontwerpen van programma's waarvan verwacht wordt dat 
ze een soort intelligent gedrag vertonen. Naast de 
computer is het belangrijkste gereedschap in de Kunst
matige Intelligentie de programmeertaal waarin deze 
programma's worden geschreven. De Kunstmatige Intelli
gentie-talen bevrijden de programmeur van het denken op 
detailniveau. maar staan hem toe te gaan denken op een 
hoger niveau. dat wil zeggen in termen van structuren 
in plaats van geheugenadressen. 

V~~r het diagnose-systeem moet er een keus gemaakt 
worden voor een programmeertaal. Daar er veel gebruik 
gemaakt wordt van verzamelingen en elementen Iljkt LISP 
een geSChlkte keus. Daarnaast is LISP een taal die vrij 
snel te leren is. dit in tegenstelling tot vele andere 
K.I.-talen. Voor verdere informatle betreffende LISP 
wordt verwezen naar [6J. 
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6.7 Het Programma. 

De gebrulkte computer voor het diagnose-systeem is een 
Atari 1024 • met daarbij een Cambridge LISP versie. 

Het programma dat hier gebruikt is, is afgeleid van het 
progran~a Anlmal [7], een spel tussen een gebruiker en 
een computer. Hierbij neemt de gebruiker een dler in 
gedachte en de computer tracht dit dler. aan de hand van 
een aantal vragen. te acnterhalen. Het dlerenbestand 
dat dit spel bevat wordt door het gebruik steeds verder 
uitgebreid. 

De structuur is, zoals besproken, een binaire boom met 
knooppunten. Elk knooppunt bestaat ult een lijst met 3 
elementen. Het eerste element uit de lijst is een 
vraag. deze vraag wordt gesteld op het moment dat het 
desbetreffende knooppunt wordt bereikt. Het tweede en 
derde element zijn beide opnieuw bomen, zij het dat 
deze iets Kleiner zijn. Het tweede element. een subboom, 
wordt doorlopen indien de vraag, het eerste element, met 
ja wordt beantwoord. Het derde element wordt doorlopen 
indien de vraag met nee wordt beantwoord. 

Na een aantal vragen wordt er een ulteinde bereikt. Dit 
uiteinde bestaat uit een knooppunt, waarbij het eerste 
element weer een vraag is, maar het tweede of derde 
element is een bepaalde oorzaak. 
Deze oorzaak bereikt hebbende is er een uitbreiding 
mogeliJk, het systeem zal op dit moment dan ook vragen 
of hier zo'n ultbreldlng gewenst lS. Indlen dit IS 
gewenst vraagt het systeem naar een nieuwe oorzaak 
en daarna naar een nleuwe vraag. Deze nieuwe vraag moet 
in het vervolg de oude- van de nieuwe oorzaak gaan 
scheiden. De vraag dient zo geformuleerd te worden, dat 
het positief beantwoorden van deze vraag leidt tot de 
nieuwe oorzaak. 

Ook wordt in het programma de mogelijkheld geboden om 
een bepaalde vraag te heriormuleren. Hiervoor dient de 
desbetretfende vraag met een 'c' beantwoord te worden. 
Het herformuleren of veranderen van een bepaalde 
oorzaak is ook mogelijk. dan dient de vraag of er een 
uitbrelding op dat punt gewenst is, ook met 'e' be ant
woord te worden. 

Tot zover de beschrijvIng van het programma. Het 
programma van het diagnose-systeem zeIt is opgenomen in 
bijlage 3. 
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7. Conclusie en aanbevelingen. 

De gevolgde werkwijze, het vormen van een probleem
verzameling. was zeker in dit geval een nuttige methode. 
Hierdoor werden de knelpunten, zij het in eerste 
instantie op een ongeordende manier. op een rijtje 
gezet. Deze lijst kreeg daarna een bepaalde ordening, 
waardoor enig overzicht werd verkregen. WeI moest er 
rekening mee gehouden worden dat zo'n probleemverzrune
ling nooit compleet is, omdat er steeds nieuwe vragen en 
problemen opduiken. De mogelijkheid tot uitbreiding moet 
daarom ook steeds gewaarborgd blijven. 

De gevolgde methode heeft uiteindelijk geleid naar 
een diagnose-systeem. Ais dit diagnose-systeem nader 
wordt beschouwd. wordt duidelijk wat het systeem 
eigenlijk inhoud. Het is in principe een data-base. 
waarin beelden van foute produkten zijn opgeslagen. Deze 
beelden van foute produkten zijn door middel van een 
discriminatiestructuur gerangschikt. De binalre boom 
met aIle vragen, is een methode waarmee een bepaald 
beeld snel opgezocht kan worden. Aan dit beeld van een 
fout produkt hangt nu meteen een oorzaak en advies. 

De bruikbaarheld van het huidige diagnose-systeem reikt 
niet verder dan de vrij duidelijke en meer algemene 
vormen van foute produkten. Dit is in grote mate het 
gevolg van de gebruikte structuur. de binaire boom. De 
vragen kunnen alleen met ja of nee beantwoord worden. 
Het zou een verbetering zijn, als de mogelijkheid 
geboden werd de vragen ook anders te beantwoorden dan 
aIleen ja en nee. Dit zou het systeem een stuk intel
ligenter maken. Dit houdt wel In dat gekozen moet 
worden voor een totaal andere opzet, waardoor het 
systeem opnieuw moet worden ontwlkkeld. Daar gebleken 
is dat er mogelijkheden ziJn voor een dergelijk diag
nose-systeem, liJkt het opzetten van een nieuw systeem 
zinvol. Het blijkt immers dat een foutprodukt veel 
informatie bevat betreffende het proces. 

Verdere aanbevellngen betreffende een nleuwe opzet: 
- probeer de mogelijkheid te scheppen de gebruiker 
dUIdelijk te maken, waarom een bepaalde vraag wordt 
gesteld. DIt alleen Indien de gebrulker dit wenst. 
- Laat de laatste vragen met antwoorden aan de gebruiker 
zien. 
- Probeer enkele vragen te verduidelijken door middel 
van figuurtjes. 
- Probeer enkele bevelligingen in te bouwen, zodat niet 
iedereen het systeem eigenhandig kan uitbreiden. 
- Probeer het systeem niet te snel uit te breiden naar 
andere processen, maar probeer in eerste instantie een 
goed en redeliJk compleet geheel te cree~ren, wat 
daarnaast ook gebruikersvriendelijk is. 
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Bij lage 1. 

De Vragenl ij st 

1. Heeft U problemen met een dieptrekproces ? 

2. Heeft enige vorm van scheuren, of insnoeren. plaats
gevonden <? 

3. Is het produkt. of produktgedeelte, waarin de tout 
optreedt, cylindrisch ? 

4. Heeft de scheurvOrm1ng, of 1nSnOe1"lng, op de 
overgang van bodem en wand plaatsgevonden ? 

5. Is de bodem er meteen 1n het beg1n van het d1eptrek
proces geheel uitgesneden ? 

6. Ligt het dlepgetrokken gedeelte nog centrisch ten 
opzichte van de totale blenk ? 

7. Is de flens ovaalvormig geworden ? 

8. Zijn er aan de buitenkant, in het gebied van de 
flensafronding, groeven zichtbaar, welke aan de kant 
van de losgescheurde bodem hoger ziJn dan aan de 
andere kant '? 

9. Vertoont de blenk een golfbeweging, met golven in 
radiale richting ? 

10. Zijn er aan de binnenkant van de wand, tegenover de 
losgetrokken bodem, groeven in axiale richting 
zichtbaar ? 

11. Is er sprake van blaarvorming OP de bUltenkant van 
de overgang bodem en wand ? 

12. Is het produkt rechthoek1g? 

13. Beg1nnen de scheuren in een bodemhoek ? 

14. Bevindt de scheur zlch in de hoek. enwel vanaf de 
rand r1chting bodem ? 

15. Is er sprake van meer dan een scheur in het 
produkt ? 

16. Bevinden de scheuren zich aan de bovenrand van het 
produkt ? 

17. Bevinden de scheuren zich in groepjes enwel om de 
90 graden op de omtrek van het produkt ? 

18. Is de rand in aXlale richtlng gegolfd ? 



19. Is er sprake van Korte scheurtjes met aan weerszijde 
driehoekvormlge geplette plooltJeS ? 

20. Bevindt er zlch een tangenti~le scheur in het 
overgangsgebied van wand en flens ? 

21. Heeft de flens een geplooide vorm ? 

22. Zijn de scheuroppervlakken. in dikterichting. 
recht ? 

23. Heeft oorvorming plaatsgevonden aan produktrand ? 

24. Bevinden de oren zich om de 90 graden aan de omtrek 
van de bovenrand ? 

25. Hebben de oren ongeveer dezelfde afmetingen ? 

26. Zijn twee tegenoverelkaar Iiggende oren groter dan 
de andere ? 

27. Zit er een tout in de bodem ? 

28. Heeft de bodem een ongewenste bolvorm aangenomen ? 

29. Is er sprake van blaarvorming op de buitenkant van 
de overgang bodem en wand ? 

30. Is er op het bodemvlak een duidelijk lijnenpatroon 
zichtbaar ? 

31. Is het produktgedeelte kegel- of parabolischvormig 
en treedt hierin plooivorming op ? 

32. Is de cylindrische wand enlgzins uitgebuikt en is 
de rand daarbij ook enigzlns tuitvormig geworden ? 

33. Heeft het bovenste gedeelte van de wand vele axiale 
groeven ? 



Oorzaken- en Aavlezenlijst. 

A. Er is waarschljnlijk sprake van inslultingen in de 
blenk. 
Advies: 
Probeer het ingangsmateriaal te controleren op 
insluitingen. bijvoorbeeld met behulp van ultrasoon 
onderzoek. 

B. Waarschijnlijk bevat het ingangsmateriaal fijne 
holten. welke zouden kunnen leiden tot een poreuse 
blenk. 
Advies: 
* probeer een dichtere blenk, of 
* verhoog de kwaliteitscontrole op ingangsmateriaal. 

C. Waarschijnlijk zitten er fouten in de blenk namelijk 
knotachtige verdikkingen, of ingeperste vreemde 
deeltjes zoals bi]voorbeeld spanen. 
Advies: 
* Probeer de blenktafel voor de bewerking te rei

nigen, of 
* probeer een grotere zuiverheid in acht te nemen in 

de omgeving van de pers. 

D. Het gereedschap werkt als een snijgereedschap, omdat 
* te Kleine afrondingen worden gebruikt, of 
* te Kleine trekspleet wordt gebruikt, of 
* te grote plooihouderkracht aanwezig is, of 
* te grote treksnelheld wordt toegepast. 
Advies: 
* U kunt proberen de plooihouderkracht weg te laten, 

of 
* snelheid van de pers verlagen, of 
* vergroten van de afrondlngen door naslijpen van 

het gereedschap. 

Een vuistregel voor de trekringafronding: 

r = O.6*«(db-du)*s)*O.5 

db- diameter blenk in rom. 
du= diameter produkt na proces in rom. 

s= plaatdikte in rom. 

E. Waarschijnlljk een te grote diameterreduktie in een 
keer voor het gebruikte materiaal. 
Advies: 
Kies voor meerdere deelstappen met een kleinere re
duktie. 

F. De stempelgang loopt waarschijnlijk uit het mldden 
van de trekring. 
Advies: 
* Probeer het gereedscnap Juist In te stellen, of 
* kles v~~r zuilengeleldlng, indien nog niet toe-

gepast. 



G. De oorzaak ligt waarschijnlijk in een schuine stand 
van de stempel, of een te slappe constructle. 
Advies: 
* Probeer het gereedschap Juist in te stellen, of 
* kiezen voor zuilengeleiding. indlen nog niet toe

gepast. 

H. Waarschijnlijk is de oorzaak een foute inleg van de 
blenk, daarom zal het toepassen van een positioneer
pen vele problemen oplossen. 

J. De gebruikte blenk heeft waarschiJnlijk een ongelijk
matige dikte. Het advies is daarom. controieer het 
ingangsmateriaal regelmatig op diktetoleranties. 

K. Er wordt waarschijnlijk gebruik gemaakt van: 
* een te Kleine plooihouderkracht, of 
* een te grote afronding van het gereedschap, of 
* een te grote trekspleet. 
Advies: 
* U kunt proberen de plooihouderkracht te vergroten. 

of 
* de afrondingen te verkleinen, of 
* als laatste. het kiezen voor een ander gereedschap. 

met een kleinere trekspleet. 

Een vuistregel voor de trekringafronding: 

r - O.6*(db-du)*s)*O.5 

db= begindiameter blenk in mm. 
du= diameter produkt na proces in mm. 
sa plaatdikte in mm. 

L. Er is waarschiJnliJk sprake van onverm1jdelijke 
planaire anisotropie. 
Advies: 
Probeer een blenk met betere dieptrekeigenschappen. 

M. Zie K. 

N. Er is waarschijnl1Jk sprake van een te kle1ne 
trekspleet. of een te lage normaalanisotropie van het 
ingangsmater1aal. 
Advies: 
Vergroot de trekspleet door naslijpen van het gereed
schap. 

Een vuistregel voor de atmeting van de trekspleet is 
1.1* de plaatdikte. 

O. Er is waarschijnlijk sprake van een te grote trek
spleet. 
Advies: 
Kies een ander gereedschap met een kle1nere trek
spleet. 

Een vuistregel voor de grootte van de trekspleet lS 

1.1* de plaatdikte. 



P. De oorzaak is waarschijnlijk: 
* een slechte stempelontluchting, of 
* te sterk versleten airondingen van het gereedschap. 
Advies: 
Probeer een ontluchtingskanaal aan te brengen, of dit 
te vergroten. 

Q. Er is waarschijnlijk sprake van onverrnijdelijke 
planaire anisotropie. 
Advies: 
Als dit een te groot materiaalverlies tot gevolg 
heeft, is het nuttig om het dieptrekproces te 
splitsen in rneerdere deelstappen met een kleinere 
reduktie. 

R. Waarschijnlijk: 
* een foute inleg van de blenk, of 
* een ongelijkmatige blenkdlkte, of 
* een foute plaatsing van de stempel. of 
* een ongelijkmatige plooihouderkracht. 
Advies: 
* Probeer een positioneerpen voor de inleg van de 

blenk te gebruiken. of 
* richt het gereedschap opnleuw uit. of 
* probeer de blenk te controleren op diktetoler

anties. 
S. Er is waarschijnlijk sprake van een ongelijkmatige 

blenkdikte. 
Advies: 
Kontroleer het ingangsrnateriaal op diktetolerantles. 

T. Er is waarschijnlijk sprake van spanningsscheuren in 
het produkt. 
Het produkt bevat grote inwendige spanning en het 
rnateriaal heeft daarbij ook veroUderlngsverschijn
selen ondergaan. 
Advies: 
* Probeer een blenk met betere eigenschappen. of 
* pas een nagloeibehandeling toe. 
V~~r messing produkten: spanningsvrijgloeien op 250 a 
300 graden gedurende een half uur. 

U. Zie K. 

V. Kristaltextuur/ vloeivlagverschijnsel; er zijn 
ltiderslijnen zichtbaar. 
Advies: 
* Probeer de rekken in de kritische zone te ver

groten. of 
* het ingangSmaterlaal koel bewaren en zo snel 

mogelijk bewerken om veroudering te vermijden. 

W. Er is waarschijnlijk sprake van: 
• een materiaaltekort in een hoek ten gevolge van een 

foute blenkvorm, of 
* een te kleine trekspleet in de hoeken. 
Advies: 
* probeer de vorrn van de blenk te veranderen. of 
* een grotere trekspleet klezen In de hoeken. 



X. Er is waarschijnlijk sprake van materiaalophoping in 
de hoek, door een te grote dlktereductie aldaar. 
Advies: 
* probeer de vonn van de b 1 enk te veranderen. of 
'* vergroot de afrondingen van het produkt. 

Z. Er is waarschijnllJk sprake van tangenti~le druk
spanningen 1n de vriJe zone tussen stempel en 
trekring. 
Advies: 
Probeer de spanningstoestand door VerhOg1ng van de 
radiale trekspannlng zo te veranderen, dat de tangen
ti~le drukspanningen worden verminderd. 
Men kan dit bereiken door een verhoging van de plooi
houderkracht. 



Bijlage 2. 

Walsen. 

Welke reksnelheid wordt toegestaan ? 

Welke verstevigingsfactor heeft produktmateriaal ? 

Welke gereedschapsgeometrie moet ik toepassen ? 

Hoe groot is de uitvering van het gereedschap ? 

Hoe groot moet het aandriJfmoment voor een bepaald 
walsproces zijn ? 

Welke vorm en hoe groot wordt het contactoppervlak 
tussen produkt en gereedschap ? 

Hoe groot is de wrij vingskracht '? 

Met welke anisotropiefactor hebben we hier te maken ? 

Hoe is de spanningsverdeling ? 

Welke temperatuur heerst er ? 

Hoe ziet het afkoelingsdiagram voor het betreffende 
materiaal eruit ? 

Hoe groot is de oppervlakte-ruwheid ? 

Wat wordt de korrelgrootte na rekristallisatie ? 

Heeft het drukbergprobleem ernstige gevolgen ? 

Krijg ik met sabelvorm van doen ? 

Hoe groot is de maatnauwkeurlgheid 7 

Moet er gekoeld worden en zo ja hoe? 

Moet er gesmeerd worden '? 

Hoe kan ik korrelverfijning laten optreden ? 

Hoe verkrijg ik een grotere homogeniteit. grotere 
sterkte en hogere taaiheid ? 

Hoe groot moet de st ij fhe id van het gereedschap Zlj n ? 



Trekken. 

Welke snelheid laat het materiaal toe? 

Welke reduktie moet ik toepassen ? 

Moet ik gebruik maken van een tandem gereedschap ? 

Welk gereedschapsmateriaal kan ik het beste toepassen ? 

Wanneer treedt rekbezwijken op ? 

Treedt 
dat ? 

metallisch kontakt op en zo ja hoe vermijd ik 

Welke verstevigingsfactor heeft het materiaal ? 

Is er een optimum en zo ja hoe ziet mijn gereedschap er 
dan uit ? 

Hoe en hoeveel moet er gesmeerd worden·? 

Hoe ziet de materiaalstroom eruit ? 

Welke voorbewerking moet ik de draaa geven ? 

In welk deel van de Stribeck-kromme bevind ik me ? 

Welk smeermlddel moet Ik toepassen? 

Welke veranderingen van eigenschappen treden in het 
produktmateriaal op ? 

Is een nabehandeling van de draad zinvol 
welke? 

Welke temperatuur heerst er ? 

Welke gereedschapsgeometrie moet ik toepassen ? 

Bij welke trekkracht treedt materiaalbreuk OP ? 

en zo ja 



Dieptrekken. 

Welke diameter-reductie IS toelaatbaar ? 

Welke verstevigingsfactor is nodig ? 

Welke anisotroPle-factor is nodig ? 

Hoe groot IS de materiaalverspilling ? 

Welke atrondingen zijn mlnimaal en maximaal toelaatbaar 
? 

Kan plooivormlng optreden 1 

Is de kans op scheuren groot ? 

Hoe is de spannlngsverdeling ? 

Is er gevaar voor Insnoeren ? 

Treden instabiliteiten op ? 

Welke materiaaleigenschappen kunnen tijdens het proces 
veranderen '? 

Kunnen luderslijnen optreden, zo ja hoe kan ik ze 
vermijden ? 

Welke oppervlakte-fouten kunnen optreden en hoe kan ik 
ze vermij den ? 

Hoe kan breuk vermeden worden '? 

Is toepassen van plooihouder zinvol ? 

Welke oppervlakte-ruwheid moet het gereedschap hebben ? 

Welk smeermiddel moet ik toepassen ? 

Kan oorvorming optreden en hoe vermijd ik dit zoveel 
mogelijk ? 

Hoe groot moet ik de p looihouderkracht nemen '? 

Welke en hoeveel tussenvormen van het produkt moet ik 
toepassen ? 

Welke snelheld is toelaatbaar ? 

Hoe groot mag ik de levensduur van miJn gereedschap 
verwachten ? 

Hoe groot moet ik de trekspleet klezen ? 



Extrusie. 

Hoe verloopt de mater1aalstroom? 

Welke verstevlgings-factor heeft het materiaal ? 

Welke Invloed heett de WriJVlng ? 

Hoe groot is de wrijving ? 

Is er gevaar voor ho 1 tevormi ng en hoe verm1j d ik d it <r 

Welke invloed heeft de temperatuur ? 

Welke materiaaleigenschapen zijn aan bepaalde grenzen 
gebonden ? 

Welke gereedschapsbelasting treedt op ? 

Wat is de maximale toegestane snelheid ? 

Ontstaan er dode zone's en welke gevolgen heeft dit ? 

Welke gereedschapsgeometrie is aan te raden ? 

Hoe kan ik de korrelgroei regelen ? 

Hoe vermijd ik scheurtjes ? 

Moet smering toegepast worden en welk smeermiddel moet 
er dan gebruikt worden ? 

Welke afmeting lS voor de zuilengelelding aan te raden ? 

Welke afrondingen zijn nog toe te passen ? 

Kan zwemmen van het stempel optreden en hoe vermijd ik 
dit ? 

Welke gevolgen heeft het drukbergetfect ? 



Smeden en Persen. 

Welke smeedbelasting moet ik toepassen ? 

Hoe groot is de smeedenergie ? 

Hoe is de spanningverdeling ? 

Hoe groot kan ik de mate van vulilng verwachten ? 

Welke temperatuur moet het proces hebben 1 

Welke snelheid is maximaal toelaatbaar en welke is 
minimaal ? 

Hoe groat is de wrijving ? 

Hoe ziet de materiaalstroom eruit ? 

Welke gereedschapsgeometrie kan ik het beste toepassen ? 

Hoe groot kan ik de maatnauwkeurigheid verwachten? 

Welke oppervlakte-kwaliteit kan ik verwachten ? 

Hoe groot is de levensduur van mijn gereedschap ? 

Welke mechanische belastingen krijgt het gereedschap te 
verduren ? 

Welke verstevigingsfactor heeft het materiaal 7 

Treedt materiaaloverdrag plaats ? 

Welke gevolgen heeft het drukbergprobleem ? 

Hoe groot is de hardheidsverandering ? 

Hoe haag loopt de temperatuur op 1 

Welke materiaaleigenschappen heett het eindprodukt ? 

Bij welke radius treedt nog net geen breuk op ? 

Hoe ziet het afkoelingsdiagram van het materiaal eruit ? 

Hoe groot is de vervormingsweerstand? 



Buigen. 

Waar ligt de spanningSvrlJe Iljn 1 

Hoe groot is de terugbuiging en hoe ver moet ik dus 
doorbuigen? 

Waar ligt de breukgrens ? 

Is de kans op scheuren groot ? 

Welke invloed heeft de walsrichting van het materiaal ? 

Hoe groot moet het buigmoment zijn ? 

Wanneer kan ik knikken verwachten ? 

Hoe groot zijn de restspanningen ? 

Welke produktgeometrie kan ik bereiken ? 

Welke verstevigings-factor heeft het materiaal ? 

Welke materiaaldikte is toelaatbaar ? 

Welke materiaaleigenschappen kunnen tijdens het proces 
veranderen ? 

Is insnoeren te verwachten en hoe kan ik dit vermijden ? 
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