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Opdrachtomschrijving 

Onderzoek de mogelijkheid tot het maken van een 3D-tekening 
van een bestaand ontwerp met behulp van solid modelling. De 
solid modelling module is een onderdeel van het UNIGRAPHICS II 
pakket. Het Variabel Transport systeem (VTS-IOO) wordt hier 
als carrier gebruikt. 
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SamenvatUng 

Er is nog maar we1n1g bekend over het genereren van 3D
tekeningen met behulp van solid modelling. Verder zijn er 
enkele problemen met de hard- en software die zich hierbij 
voordoen. 

Het gebruik van UNIGRAPHICS II solid modelling wordt 
onderzocht aan de hand van het invoeren van een bestaand 
ontwerp. Dit wordt aangepakt volgens de projectstrategie [3]. 
Het variabel transport systeem (VTS-IOO) is als carrier 
gekozen. 

Het modelleren gebeurt met basisvormen en de operaties die 
daarop uitgevoerd kunnen worden. Het gebruik ervan werkt 
interactief en redelijk snel. 

Files worden aangemaakt en ingedeeld waarna het modelleren 
kan beginnen. Met de functie Components kunnen onderdelen en 
hele files worden opgehaald in een samenstelling. 

Solid modelling biedt goede visualisatie mogelijkheden, en een 
eenduidig gedefinieerd ontwerp. Maar het neemt relatief veel 
geheugenruimte in beslag. 

De rekentijden nemen bij grotere files en complexere 
bewerkingen behoorlijk toe. De hardware speelt hierin ook een 
grote role 

In UGII versie 7.0 zitten een aantal onvolkomenheden die bij 
het gebruik van solid modelling naar boven komen. Zo geeft 
Hidden Line Removal bij bewerkingen van grote partfiles een 
aantal fouten. 

Het is noodzakelijk om de ontwerpen eenvoudig en doeltreffend 
te modelleren. Uiteindelijk moet de omvang van een file zo 
klein mogelijk worden gehouden, om er goed mee te kunnen 
werken. 
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1 Inleiding 

Bet begrip computer aided duidt erop dat de computer bij aIle 
toepassingen een ondersteunende rol speelt. Zowel bij het ont
werpen als bij het fabriceren. De computer is een hulpmiddel 
voor het genereren van informatie die aan de gebruiker wordt 
aangeboden. Bij het ontwerpen blijft de menselijke 
creativiteit de hoofdrol spelen en bij het fabriceren de 
gespecialiseerde machine [1]. 

Unigraphics II version 7.0 van MCDONNELL DOUGLAS is een pakket 
wat een aantal modulen bevat. Deze bieden de mogelijkheid, om 
het traject van ontwerp tot fabriceren en controleren te 
ondersteunen.(Figuur 1 + Bijlage 1) 

SOLID 

DESIGN 

CAD WIRE. & 
SURF. 

UGII DRAFTING 

V7.0 CAM lathe 

milling 

GRIP 

CAE I----mechanisms 

QUAL.C.I----valisys 

Figuur 1. De belangrijkste modulen beschikbaar op de TUE. 

In de CAD module van het UGII pakket kunnen tekeningen worden 
gegenereerd door middel van wireframe- surface- en solid
modelling. Deze kunnen ook door elkaar in een ontwerp worden 
gebruikt. 
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Bij solid modelling werkt de computer met entiteiten die een 
ruimtelijk volume definieren. Met deze entiteiten kunnen 
booleaanse operaties worden uitgevoerd. Het ontwerpen met deze 
entiteiten heeft als voordeel dat er informatie is over de 
positie van het volume. oit kan nuttig zijn in verband met het 
genereren van gereedschapbanen. 

Feature modelling is een modelleerwij ze waar het manipuleren 
met basisvormen geintegreerd is met genereren van bewerkings
informatie. Het software pakket Prototype Feature Modeller is 
met behulp van GRIP geschreven [2]. Oe module GRaphic 
xnteractive Rrogramming is geintegreerd in het UGII pakket. 

In solid modelling zijn er opties aanwezig om basisvormen op 
te roepen. Het ingeven van de afmetingen, orientatie en de 
positie van een basisvorm verloopt via interactie met het 
systeem. Enkele basisvormen zijn block, cilinder, cone en 
sphere. Ook is er de mogelijkheid om de sweep-operatie toe te 
passen op een gesloten 20-contour. Hierbij wordt de contour 
geextrudeerd. Het resultaat wordt ook wel als 2~-dimensionaal 
aangeduid. 

Er is nog maar weinig bekend over het efficient en doeltref
fend genereren van 30 tekeningen via solid modelling. Om daar 
meer inzicht in te krijgen, zal het gebruik van UGII solid 
modelling worden onderzocht. 

oi t gebeurt door middel van het invoeren van een bestaand 
ontwerp. Hierbij wordt tevens aandacht be steed aan de manier 
waarop een project als dit efficient en doeltreffend kan 
worden aangepakt. Verder worden ook enkele specifieke 
problemen van de soft- en de hardware besproken. 

Het VTS-l00 zal hier als carrier worden gebruikt (Zie 
opdrachtomschrijving). oit is een transport systeem voor 
draagblokken wat een onderdeel uitmaakt van het Zlexibele 
Automatische MasQel project. 
Het onderzoek zal worden aangepakt via de Projectstrategie 
[3]. 
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2 Ontwerpen met behulp van solid modelling 

2.1 Projectatrategie ala uitgaDgapunt. 

De doorlooptijd van een innovatie-project, dus ook deze 
onderzoekopdracht I moet worden verkleind. Tevens dient het 
resultaat te voldoen aan de eisen die worden gesteld. Dit is 
mogelijk wanneer beslissingen ten aanzien van produkt- en 
produktiemiddel- specificaties in een andere volgorde dan 
voorheen, en in een hoger tempo worden genomen. 

De projectstrategie beoogt via een systematische aanpak een 
van tevoren globaal gedefinieerd resultaat op een van tevoren 
vastgesteld tijdstip gerealiseerd te hebben. Hierdoor zal de 
kans op mislukken worden verkleind [3]. 

De projectstrategie deelt het project op in drie fasen 
(Figuur 2 + Bijlage 2): - orientatie (0) 

- planning (P) 
- uitvoering (U) 

Figuur 2. Het principe van de projectstrategie. 

Elke fase kan zolang dit nodig is worden opgesplitst in nieuwe 
OPU-fasen. Een goede UITVOERING vereist een goed PLAN. Een 
goed PLAN vereist een goede ORIENTATIE. 
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2.2 Top-down en Bottom-up ontwerpen. 

Het ontwerpen van een produkt vindt in het algemeen plaats 
volgens een bepaalde ontwerp-procedure. Daze wordt gehanteerd 
om de kans op een goed eindresultaat te vergroten. Ook wordt 
er meestal efficienter en meer gestructureerd gewerkt. 

Twee procedures worden ook bij het ontwerpen met solid 
modelling gehanteerd. Dit zijn Top-down en Bottom-up. 

Bij een top-down benadering wordt eerst het gehele project 
bekeken, zodat er een globaal overzicht ontstaat. De stappen 
die er op volgen, delen het project steeds verder Ope Deze 
worden dan ook steeds meer gedetailleerd. Dit gebeurt tot een 
optimale (module) indeling is bereikt [4],[5]. Deze benadering 
wordt veel toegepast bij het ontwerpen. Dit komt omdat in 
eerste instantie aIleen een globaal idee be staat over het 
geheel, en niet over details. Hierbij is het dan ook mogelijk 
om met behulp van de projectstrategie deelprojecten parallel 
uit te voeren. 

De Bottom-up benadering wordt in het algemeen gebruikt bij het 
invoeren van een bestaand ontwerp. Hier zijn in het begin het 
eindresultaat en de details al bekend. 

2.3 Basisvormen en operaties in solid modelling_ 

In de solid modelling module komen drie specifieke opties voor 
(Figuur 3). 

I SOLID MODBLLING :1-------; 2. Solid creation 
3. Solid operations 
4. Edit solid faces 

1 en 6 tot en met 14 
zijn overige functies 

Figuur 3. Specifieke opties van solid modelling. 
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Twee van deze opties, solid creation en solid operations, 
worden het meest gebruikt om een ontwerp te creeren in solids. 

Point / curve creation is noodzakelijk om de optie sweep te 
kunnen gebruiken. Hiermee kunnen ook hartlijnen worden 
toegevoegd. Het hoofdmenu staat verder volledig uitgewerkt in 
Bijlage 1. 

De basisvormen uit solid creation zijn de bouwstenen. Solid 
operations bevat commando's om operaties daarop uit te voeren. 

Basisvormen zijn relatief eenvoudig objecten. Het gebruik 
ervan samen met solid operations werkt eenvoudig en snel. 
Daarnaast is het makkelijk in korte tijd te leren. Een ander 
voordeel is dat elke basisvorm in iedere gewenste afmeting, 
orientatie en positie te verwezenlijken is. Dit gaat via 
interactie van de gebruiker met het programma. 

Er is een experiment uitgevoerd om het gebruik van basisvormen 
en sweep operaties te vergelijken. Het benodigde geheugen van 
ieder part staat centraal. Als testobject is een massieve balk 
gebruikt met de afmetingen 100*100*5000 mm. 

Uit het experiment is gebleken dat er een verschil bestaat 
tussen de beide manieren van modelleren. Het geheugenverbruik 
lag bij het genereren van de balk met de sweep-operatie 2 a 3% 
hoger, dan bij het gebruik van de basisvormen. Maar als de 
geometrie wat complexer wordt, vermindert dat verschil. 

Een ander belangrijk aspect is het aantal handelingen dat 
verricht moet worden. Hiervan is de modelleertijd direct 
afhankelijk. Wanneer de geometrie complexer wordt, zal het 
modelleren via de sweep-operatie sneller werken. Het verschil 
in benodigd geheugen is ten opzichte van de tijdwinst te ver
waarlozen. 

2.4 Kodelleren van een ontwerp. 

Wanneer wordt ontworpen met behulp van solid modelling, moet 
er rekening worden gehouden met de moqelijkheden en 
beperkingen van het modelleren. 
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Zo zal de visualisatie meestal beter zijn, maar dat kost 
geheugencapaciteit en meestal langere rekentijden. Om dit 
gedeeltelijk te kunnen opvangen, moet er op een doeltreffende 
manier met solids worden gewerkt. 

Bet modelleren van een ontwerp dient te gebeuren met behulp 
van basisvormen, en de operaties die daarop zijn uit te 
voeren. 

Bij een Top-down ontwerpcyclus is het gebruik van basisvormen 
vooral geschikt voor de eerste stadia. In de conceptfase wordt 
dan ook veel belang gehecht aan de globale ontwerpen. Bier 
worden grotendeels relatief eenvoudige modellen gegenereerd, 
omdat details nog niet bekend zijn. De visualisatie is juist 
dan van belang. Ook voor het indelen van het totale project in 
deel-projecten, is het gebruik van basisvormen en -operaties 
uitermate geschikt. 

V~~r de Bottom-up procedure, kan bij het invoeren van een 
bestaand ontwerp, ook nuttig gebruik worden gemaakt van de 
opties solid creation en solid operations. Biermee kunnen de 
onderdelen relatief eenvoudig en snel, eenduidig worden 
vastgelegd. 

Gecompliceerde vormen aanmaken zal aanzienlijk meer tijd 
vergen. Bij het detailleren is de kans hierop beduidend 
groter. Dat kost relatief veel tijd en geheugenruimte. Dit 
moet dan ook vermeden worden, als het niet noodzakelijk is 
voor de tekening. 

Belangrijk is dan ook het efficient modelleren van het object. 
Biermee wordt bedoeld dat gegevens die niet ter zake< doen, ook 
niet in het model worden verwerkt. Dus het is van belang 
aIleen essentiele informatie in de part-file te plaatsen. 

Wat nu essentiele informatie is en wat niet, hangt van de 
gebruiker en de toepassing af. Zo zal een samenstelling niet 
gedetailleerd hoeven te z~Jn. Delen of modulen van de 
samenstelling kunnen worden uitgewerkt en gedetailleerd in 
aparte part-files. Afrondingen en afschuiningen moeten aIleen 
worden toevoegen wanneer dit noodzakelijk is. Deze voorwaarden 
zijn van belang om efficient en doeltreffend met solid 
modelling te werken. 
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2.5 Bet aaDmaken en indelen van part-files. 

Een part-file wordt aanqemaakt door het oproepen van een file 
die een aantal standaard instellinqen bevat. De naam 13d
body.prt moet echter worden veranderd via de optie Rename. 
Anders is het part niet op te slaan met Archive I'ormat of 
Checkpoint format. 

Elke file heeft 256 layers. Dit zijn eiqenlijk 256 
transparante laqen die over elkaar liqqen. Op elke layer kan 
data worden qezet en verder kan iedere layer van een file 
zichtbaar of onzichtbaar worden qemaakt. Ook kan worden 
inqesteld of de layer selecteerbaar moet zijn of niet (Fiquur 
4) • 

V:IS:IBLB HOH SBLBCTABLB 
-

~ 

r 

SBLBCTABLB :INV:IS:IBLE 

---iii....... : in combinatie moqelijk met 

Fiquur 4. De moqelijke combinaties van (on)zichtbaar en (niet) 
selecteerbaar. 

Ret invoeren van enti tei ten en het bewerken ervan qebeurt op 
de work-layer. Deze layer is altijd visible en selectable. 

Voordat wordt beqonnen met het invoeren is het raadzaam om een 
indel inq van de layers vast te leqqen. Deze dient dan ook 
consequent te worden aanqehouden om overzicht te behouden. Een 
voorbeeld is de indelinq die Philips voorschrijft (Bijlaqe 3). 

Er is echter noq qeen internationale standaard. Een reden 
hiervoor is dat de indelinq van de layers afhankelijk is van 
de complexi tei t I de toepassinq en in welke fase het proj ect 
verkeerd. 
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Het kopieren of verplaatsen van entiteiten op layers kan via 
respectievelijk Layer Copy en Layer Xove. De entiteiten kunnen 
via het Class selection Menu worden geselecteerd. 

Het is vooral bij grote files efficient om aIleen die layers 
op te halen die de gebruiker ook nodig heeft. Behoorlijke tijd 
besparing is dan het resul taat. Oat kan bereikt worden door 
het ophalen van de part-file te onderbreken. Het commando 
hiervoor is: {[CTRL] [SHIFT] [L]}. Wanneer na enige tijd in de 
dialoge de boodschap "ABORT" verschijnt, moet deze worden 
opgeheven door [ESCAPE]. Dan kan door middel van [LAYER 
CONTROLE] het layer menu worden ingevuld. Door daarna twee 
maal [ENTRY COMPLETE] in te toetsen start het proces waarmee 
de gekozen layers worden opgehaald. De part-file blijft dan 
open. Zodoende zijn de andere layers later dan ook nog op te 
halen. 

Het gebruik van verschillende kleuren en verschillende lijn
soorten (Fonts) kan in vele gevallen de inzichtelijkheid 
vergroten. Ook hier is de meest efficiente indeling 
afhankelijk van het project. Als voorbeeld is er de Philips 
standaard (Bijlage 3). 

2.6 Het assembleren van een ontwerp. 

De optie Assemblies maakt het mogelijk om data uit andere 
part-files op te halen en in de nieuwe file te plaatsen [5]. 
Di t kan op twee manieren via de optie Part merge of via de 
optie components. 

De functie Part merge haalt het gehele part op en kopieert dit 
naar de file waarin het wordt opgeroepen. Er zijn dan geen 
relaties meer tussen het oorspronkelijke part en het part 
waarin het is opgeroepen. 

Als er een gedeelte van een part opgehaald moet worden, kan 
dat met de functie components. De keuze van de entiteiten gaat 
via het Class Selection Xenu. Het binnen halen van de 
component gaat door middel van de functie Retrieve component. 

Er kunnen binnen een component Reference sets aangemaakt 
worden, die ieder apart zijn op te halen [5]. Elke reference 
set bevat een selectie van enti tei ten, met een orientatie en 
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een referentiepunt. Wanneer er geen reference sets aanwezig 
zijn wordt de gehele component opgehaald. 

Met het gebruik van reference sets kunnen er gedeel ten of 
verschillende representaties van een component worden 
opgehaald. Dit is een voordeel als er bijvoorbeeld een nieuw 
onderdeel binnen de component ontworpen is. Het kan dan apart 
worden opgeroepen en worden vergeleken met het huidige. Ook 
wanneer er alleen delen van een component nodig zijn om de 
visualisatie te verbeteren is dit goed te gebruiken. 

Enkele punten van belang zijn 

*Listinq components is een functie die een overzicht 
geeft van de components die in de part-file aanwezig 
zijn. Dit wordt in een boomstructuur weergegeven. Deze 
optie is geschikt voor het samenstellen van een stuk
lijst. 

*Nadat de componentnaam is ingegeven, kan deze niet meer 
verandert worden. Ga daarom van tevoren goed na hoe de 
structuur van de partnamen opgebouwd moet worden. 

*De componenten die worden opgehaald met Retrieve 
component, worden default geplaatst op de worklayer. 
Door Destination layer te veranderen in oriq. zal de 
data niet van layer veranderen tijdens de overdracht. 

*De component die binnen is gehaald, gedraagt zich als 
een groep. Oat is niet meer te veranderen. Ook de 
functie unqroup heeft geen invloed hierop. Specifieke 
veranderingen van de component zijn alleen aan te passen 
in de oorspronkelijke part-file. Alleen dan zal de 
verandering tot de component behoren. Update component 
is daarna de volgende stap om de samenstelling bij te 
werken. 

*Er zijn een ook een aantal problemen met het gebruik 
van components met betrekking tot het maken van view 
dependent tekeningen [6],[7]. 
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3 Het invoeren van een bestaand ontwerp in 
UGII 

3.1 Inventariaatie. 

Het Variabel 'l'ransport Systeem (V'l'S-lOO) van Philips wordt 
qebruikt als carrier, zoals ook staat vermeld in de opdracht. 
De confiquratie die wordt qebruikt staat opqesteld in het 
B.M.-laboratorium van de T.U. Eindhoven, als onderdeel van het 
FALC-project. 

De projectstrateqie is het uitqanqspunt [3]. Deze methode 
start met de orientatiefase. De orientatie betreft het qehele 
project. Het zal een qlobaal overzicht moeten verschaffen van 
hetqeen wat moet qebeuren, en hoe dit dan moet. Hierna wordt 
er een plan qemaakt over wat er moet gaan gebeuren en hoeveel 
tijd dat kost. De laatste fase is de uitvoer van het project. 

Als eerste wordt het bestaande ontwerp bekeken. Dan wordt 
informatie verzameld over de qeometrie, afmetingen, orientatie 
en positie. Daarna moet de geometrie zodanig gemodelleerd 
worden, dat het acceptabel is om in te voeren. Dit in verband 
met de benodigde geheuqencapaciteit en de rekentijd. Als 
laatste kunnen de onderdelen worden samengevoegd tot het 
totale ontwerp. Terugkoppeling is na iedere stap mogelijk. 

Het V'l'S-lOO is opgebouwd uit een aantal componenten. Er worden 
hier twee hoofdgroepen onderscheiden. Dat zijn de profielen, 
en de overige onderdelen. Besloten is om alleen het frame van 
de transportbanen te modelleren (Bijlage 4). Later kan dit 
altijd nog verder worden uitgebreid. 

3.2 Gerealiseerde invoer van bet V'l'S-lOO. 

Van de VTS-100 is het frame ingevoerd met solid modelling. De 
geometrie van de onderdelen is vereenvoudiqd gemodelleerd. 
Evidente geometrische informatie is uiteraard in het model 
verwerkt. 

Gestart wordt met het invoeren van ieder onderdeel in een 
aparte file. Later worden subsamenstellingen gecreeerd met als 
doel de hoofdsamenstelling CFiguur 5). 
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HOOFDSAKBNSTELLING 

SUBSAKBNSTELLINGEN niveau 1 

SUBSAKBNSTELLINGEN niveau 2 

ONDERDELEN 

Figuur 5. structuur van het in te voeren project. 

Ieder onderdeel is in een aparte part-file gemodelleerd. 
Samenstellingen zijn geassembleerd uit de onderdelen met de 
functie Retrieve components. V~~r de lijst van gegenereerde 
part-files wordt verwezen naar Bijlage 5. Een subsamenstelling 
van niveau 1 is bijgevoegd als tekening in Bijlage 4. 

Een hoeksteun was een onderdeel wat opnieuw gemodelleerd moest 
worden (Figuur 6). Reden hiervoor was de aanzienlijke 
besparing in geheugenruimte die bereikt kon worden. Het 
onderdeel zoals weergegeven in Figuur 6b, neemt 60 % minder 
geheugenruimte in beslag dan het eerste ontwerp (Figuur 6a). 

a. b. 
Figuur 6. De hoeksteun op 2 manieren gemodelleerd. 
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De besparing van geheugen in de hoofdsamenstelling is hierdoor 
ongeveer 5,7 MS. Dit omdat het onderdeel daar 70 keer in voor 
komt en de vermindering per onderdeel ± 82 KS is. Het 
vereenvoudigen van de geo~etrie is vaak mogelijk zonder 
verlies van belangrijke (geometrische) informatie. 
Uiteindelijk is het dus belangrijk om een optimum te vinden 
tussen de meest informatieve geometrie, en een minimaal 
gebruik aan geheugenruimte. 

3.3 Bnkele visuele aspecten van solid aodelling. 

Het generen van de solids werkt relatief snel. Dit zolang de 
complexiteit en het volume van het ontwerp niet te groot 
worden. De tekeningen zijn redelijk inzichtelijk. Duidelijke 
verbeteringen zijn te bereiken door het gebruik van Hidden 
Line Removal of Shaded Image. 

Met de functie Hidden Line Removal kunnen de achterliggende 
lijnen, die eigenlijk niet zichtbaar horen te zijn, worden 
bewerkt. De opties hiervoor zijn; visible, invisible of 
dashed. 

Hidden Line Removal is ook toegepast op het VTS-100 systeem, 
en geeft een duidelijke verbetering van de visualisatie. 
Echter de functie Hidden Line Removal werkt bij grotere files 
niet foutloos. De grootste file van ± 13 MS geeft behoorlijk 
wat fouten te zien. Deze komen ook niet altijd even consequent 
v~~r. Versie 8.0 zal hier waarschijnlijk geen verbetering in 
brengen. 

Shaded Image genereert licht en schaduw op het object met 
behulp van lichtbronnen die zijn in te stellen door de 
gebruiker. Shaded Image is alleen geprobeerd op relatief 
kleine files tot ± 0,5 MS. De rekentijd van een VMS
werkstation is zelfs bij deze files al in de orde van een uur 
en groter. 

Wanneer grotere obj ecten worden gecreeerd, kan een gedeel te 
daarvan soms niet op het scherm worden afgebeeld. De oorzaak 
is een in de software gedefinieerde standaard ruimte, waar
binnen alles op het scherm wordt afgebeeld. 
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Dit kan worden opgelost door gebruik van de functie Auto 
Min/Max. Deze zorgt ervoor dat alles wat niet geblankt is op 
het beeldscherm wordt getoond. Auto Kin/Kax is een functie die 
de tekening aIleen behandelt voor het beeldscherm. 

De schermafdrukken met de hard-copier, van relatief kleine 
objecten, geven een tekening van goede kwaliteit. Grote 
objecten worden te klein afgebeeld en zijn daardoor niet 
inzichtelijk. Plotten biedt hier een uitkomst. 

Het afdrukken op de hard-copier is nog niet mogelijk via de 
HP-9000. Plotten is weI via aIle terminals mogelijk. Deze 
werkt snel en nauwkeurig, en levert een prima kwaliteit 
tekeningen. Het gebruik van kaders is mogelijk door deze in te 
lezen in de part-file. AO-kaderformaat ontbreekt echter nog in 
het bestand. 

3.4 Hard- en software informatie. 

In hoofdstuk 2 zijn enkele belangrijke aspecten beschreven die 
betrekking hebben op het werken met solid modelling. Het is 
daarbij gebleken dat er op een aantal punt en doeltreffender en 
efficienter gewerkt kan worden. Soms is dit zelfs noodzake
lijk. Want er kunnen anders problemen ontstaan bij het 
invoeren van het ontwerp. 

Er staat in de CAD-ruimte van de TUE-WPA een hardware configu
ratie opgesteld (Bijlage 6). Deze bevat vier werkstations. 

Volgens MCDONNELL DOUGLAS is er een minimum werkgeheugen nodig 
voor het gebruik van solid modelling. V~~r VMS-werkstations is 
het minimum 12 MB. V~~r het HP-werkstation wordt aangeraden om 
minimaal 16 MB ter beschikking te hebben. Aanwezig zijn 3 VMS
werkstations met 6 MB en een HP-9000 met 16 MB. Ook uit de 
praktijk is gebleken dat de VMS-werkstations onvoldoende 
capaciteit hebben voor het gebruik van solid modelling. Met 
relatief kleine en eenvoudige objecten is nog weI te werken, 
maar grotere en complexere objecten geven lange rekentijden. 

Wanneer files groter worden dan ± 6 MB, dan kunnen deze niet 
meer via een VMS-werkstation worden opgeslagen. Tijdens het 
oproepen van zo'n file verschijnt op een gegeven moment de 
boodschap: IIODBLLBR BAS RUK OUT OP VIRTUAL IIlDlORY IN RRVIW. 
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Deze boodschap geeft aan dat het werkgeheugen niet toereikend 
is. De HP-9000 geeft een RK-foutmelding in de dialoge wanneer 
een file te groot wordt (> ± 15 MB). 

De aanwezige software is compleet en ruim toereikend om te 
gebruiken bij het ontwerpproces. Er zijn echter een paar 
onvolkomenheden. 

* De functie Bidden Line Removal maakt fouten bij het 
verwijderen van lijnstukken. Dit vindt vooral plaats bij 
grotere files. Het betreft zowel het vergeten van lijn
stukken die weI weg moeten, als het niet weergeven van 
lijnen die er weI behoren te staan. 

* De maximale grootte van een part-file bedraagt 15 MB. Dit 
is niet terug te vinden in de manuals. Er wordt aan bij 
MCDONNELL DOUGLAS aan gewerkt, maar in versie 8.0 zal dit 
nog niet veranderd zijn. 

* Wanneer een solid wordt gecreeerd met swept Solid, dan 
kan er meerdere malen de volgende boodschap verschijnen; 
1 system Brror Occurred While Ini tializing*'1'he Bulletin 
Board. 
Deze waarschuwing heeft geen gevolgen voor de gebruiker. 
Men kan in dit geval gewoon doorgaan met invoeren, zonder 
dat er schade in de part-file optreedt. 

* Er kan een boodschap in de dialoge verschijnen met de 
melding dat er een RK- of PK- foutmelding is. Alhoewel er 
staat Bit Escape '1'0 continue, is het verstandiger de 
part-file te verlaten en niet op te slaan. Dit kan via 
[CRTL C] (Interrupt) als het window 1 actief is. 
Dit soort meldingen geven aan dat er een foutje zit in de 
datastructuur van de file. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies. 

Het ontwerpen met behulp van solid modelling kan zowel via een 
Top-down als via een Bottom-up benadering. De projectstrategie 
is een bruikbare methode, waarmee het project kan worden aan
gepakt. 

Basisvormen en de solid operaties zijn de twee belangrijkste 
functies, om in solids te modelleren. Op een efficiente en 
doel treffende manier kan hiermee een ontwerp worden gegene
reerd, wat zichtbaar is op het beeldscherm. 

Het ingevoerde ontwerp heeft als voordeel dat het met solid 
modelling eenduidig gedefinieerd is. 

Het ontwerp moet zo eenvoudig mogelijk worden gemodelleerd, 
terwijl toch aIle belangrijke geometrische informatie in het 
model aanwezig is. Het doel hiervan is om zo weinig mogelijk 
geheugenruimte in beslag te nemen. 

Voordat een part-file wordt aangemaakt, moeten afspraken 
worden gemaakt. Dit betreft het gebruik van layers, kleuren, 
lijnsoorten en de benaming van part-files en components. Deze 
zijn er weI voor wire frame (Bijlage 3). 

De functie Components blijkt voor deze toepassing, geschikt 
voor het samenstellen van een ontwerp. Het "updaten" van een 
component is een voordeel. Het veranderen van een component in 
een samenstelling is helaas onmogelijk. 

Het invoeren van een bestaand ontwerp is mogelijk, mits dit 
niet teveel geheugenruimte vergt. De maximale file grootte is 
15 MB. Dus niet al te grote en/of complexe ontwerpen in een 
file. De rekentijden worden anders te groot om er nog fatsoen
lijk mee te kunnen werken. 

Solid modelling biedt goede visualisatie-mogelijkheden zoals 
Hidden Line Removal en Shaded Image. Gebruik van deze functies 
kost echter veel rekentijd. Hidden Line Removal genereert 
vooral bij grotere files een aantal onvolkomenheden in de 
afbeelding. 

19 



Mede vanwege de lange rekentijd is het gebruik van Hidden Line 
Removal of Shaded Image bij grotere files niet aan te raden. 
Of deze bewerkingen moe ten bijvoorbeeld 's nachts uitgevoerd 
kunnen worden. 

De VMS-werkstations hebben een te kleine capaciteit voor een 
rendabel gebruik van solid modelling. Het HP-werkstation 
voldoet weI aan de minimum eisen. Het gebruik van solid 
modelling op de H.P. werkt redelijk snel met files tot ± 2 MB. 
Het werken met zeer grote files (>6 MB) is af te raden. Het 
systeem wordt dan te traag. 

4.2 Aanbevelingen. 

Aangenomen wordt dat met dezelfde Hardware configuratie wordt 
gewerkt. Ook al wordt versie 8.0 geimplementeerd, dan zal voor 
het werken met solid modelling waarschijnlijk toch niet veel 
veranderen. Er worden dan ook de volgende aanbevelingen 
gedaan: 

* Zorg dat de filegrootte beperkt blijft. Op de HP tot ± 
4 MB en op de VMS-werkstations tot ± 1 MB. Worden ze 
groter, dan ontstaan onacceptabele reken- en dus 
wachttijden 

* De partafspraken die worden gehanteerd, zijn voor 
solids niet altijd goed bruikbaar. Maak daarom een 
aantal standaardregels, specifiek voor het ontwerpen 
met solid modelling. Dit geeft betere mogelijkheden om 
ontwerpen te vergelijken. Denk hierbij aan het gebruik 
van kleuren, hartlijnen (lijnsoorten), hoeveelheid 
informatie per file, benaming van de files en de 
diverse niveaus van het ontwerp. 

* Er moet een logboek komen waarin alle problemen met de 
software en foutmeldingen van het systeem worden 
vermeld. Eventueel met ruimte voor de oplossingen. 
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Woordenlijst 

Bottom-up ontwerpen: 
een ontwerpmethode waarbij het ontwerp stap voor stap wordt 
opgebouwd. Van het laagste niveau, onderdelen en modulen, tot 
dat de hoofdsamenstelling compleet is. 

Basisvormen: 
primitieve volume-elementen zoals een blok, cilinder, conus, 
prisma en bal. De afmetingen kunnen in UGII interactief worden 
ingevoerd. 

Component: 
onderdeel van een samenstelling. 

Bntity: 
elementen zoals lijnen, cirkels, punten, maten en arcering. 

Feature modelling: 
een methode om tijdens het ontwerp een object te modelleren 
door het verwijderen van primitieve volumes (basisvormen) uit 
het uitgangsmateriaal. Aan de primitieve volumes zijn oak 
technologische gegevens gekoppeld. Hiermee is een CAD-CAM 
koppeling gerealiseerd. 

Layer: 
een layer is analoog met een doorzichtig velletje papier. V~~r 
iedere layer kan worden ingesteld of deze zichtbaar en/of 
selecteerbaar moet zijn. 

Module: 
gedeelte van een constructie dat als op zichzelf staand geheel 
kan worden beschouwd. 

Part: 
een verzameling van elementen die samen een (deel-) object 
representeren. 

Solid model: 
een presentatie van een ontwerp door een aaneenschakeling van 
primitieve volume-elementen. 
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Surface model: 
een presentatie van en ontwerp door een aaneenschakeling van 
oppervlakte elementen. 

Top-down ontwerpen: 
een ontwerpmethode waarbij het ontwerp stap voor stap steeds 
gedetailleerder wordt ingevuld. 

wes: 
werkcoordinaten systeem. 

Wire frame model: 
een presentatie van een ontwerp door een aaneenschakeling van 
lijn elementen (draadmodel). 
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Bijlage 1. UGII menu-opbouw 

DD 

I. DESIGNIORArTING ---------11. POINT I CURVE CREATION 
2. SURf ACE CREATION 
3. DIMENSION CREATION 
... DRAFT ING AID CREAT ION 
S. DRAWING CONTRa.. 
6. GROtP I UNGFIOt.f' 
7. ATTRIBUTES 
9. DELETE 
9. ASSEMBLI ES 
lOVER I FY PROF'ERTI ES 
II EDIT 
12 TRANSfORMATIONS 
13 GRIP 
1-4 fI LE MANAGEMENT 

2. lAOOEL INO -------------1 I. PO tNT I CURVE CREATION 
2. SURfACE CREATION 
3. SOLID CREATION 
4. SOLID OPERATIONS 
S. EDIT SOLID fACES 
6. GROuP I UNGRO..P 
7. ATTRIBUTES 
e. DELETE 
9. ASSEI.46LIES 
10 VERifY PROPORTIES 
II EDIT 
12 TRANSfORMATIONS 
13 GRIP '4 fiLE MANAGEMENT 

3. CAE ----,-----------111. GFEM Z. INJECTION MOLDING 
3. MEeHAN I SI.I5 
4. ICAD INTERfACE 
5. PATRAN INTERfACE 
6. ZoO SKETCHER 
7. TOLEfWCE ANALYSIS 

<t. f.I.ANlFACTURING OPERATIONS ----__ 

5. SHEET METAL 
I" 'LAT P'TTE'" Z. NESTING 

3. PUNCH PRESS 
1. SURfACE LAYOUT 
:5. GEOMETRY Ut#"OLD 

6. SCHEMATICS -----------

7. USER F'lKTlON ----------11 1• 
2. 
J. 

8. F"lLE UTILITIES ----------ill. filE MAINTENANCE 
2. FILE MGT EXEC 
3. EDIT 
4. lllS . 

9. SYSTEM MANAGEMENT ---------111. u:;ru SYSTEM LOG 
2. u:;FM ERROR LOO 
3. UGfM USER PROF" ILE 
4. COLOO DEFINITION 

10 GRIP 

II ClJAL I TV CONTROL II. VALlSVS 
Z. 1),115 

12 INSTALL ACTIVE PART --------11'. RETRIEVE EXISTING PAAT 
2. eREA TE NEW PART 
3. lIST PARTS . 
I M I ENAflL£ SOL I OS ..o.JlNAL I NO 
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Bijlage 2. Projectstrategie 

orientatieproces (0): 

0.0. : Vragen stellen. 

Controle vragen: a) - Wat is precies de doelstelling van deze 
opdracht? 

b) -

c) -
d) -

Welke problemen moeten worden opgelost 
en wat 
oorzaken? 

zijn de (waarschijnlijke) 

Wat is het beoogde resultaat? 
Waarom wordt de opdracht uitgevoerd? 

Systeem grenzen: e) - Wat zijn de systeem grenzen betreffende 
de opdracht en het resultaat? 

Relaties: 
criteria: 

Kwaliteit: 

Tijd: 

f) -
g) -

h) -

Zijn er relaties met andere projecten? 
Wat zijn de criteria voor de uitvoering 
van deze opdracht? Betreffende de 
opdrachten? Betreffende het resultaat? 
Is de kwaliteit van de verkregen 
gegevens goed? 

i) - Hoeveel tijd staat ervoor ter 
beschikking en hoe wordt die ingedeeld? 

j) - Opdracht in delen opsplitsen of niet? 

Toets: Heb ik alle relevante vragen? 

O.P.: Het opstellen van een orientatieplan. 

Verzamel 
begeleider 
ruimte. 

gegevens via 
en beheerder 

bibliotheek, 
van de CAD-

Verzamelen en globaal doornemen van 
rapporten en verslagen. 
Zoek gegevens over FALC-transportbaan. 
wat is er a1 bekend en verzame1 dat. 

O.U.: Beantwoorden van vragen. 

Controle vragen: a) - Ervaring opdoen met het werken met CAD, 
en specifiek solids, aan de hand van 
het invoeren van de FALC-transportbaan. 
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En onderzoeken hoe je het best met 
solid modelling kunt werken en welke 
problemen je tegenkomt. Dit voor 
toekomstige gebruikers die gaan werken 
met solid modelling en deze problemen 
dan kunnen omzeilen. 

b) - Wat zijn de moeilijkheden met het 
werken met solid modelling bij het 
invoeren van een bestaand ontwerp en 
hoe werk je er het efficientst mee. 

c) - Een verslag dat dient als handleiding 
bij het invoeren van produkten met 
solid modelling en wat de mogelijkheden 
aangeeft, zodat er in de toekomst 
efficienter mee gewerkt kan worden. 

d) - Omdat er nog weinig ervaring is met 
CAD-solid modelling, terwij 1 het per
spectieven biedt voor het ontwerpen met 
een CAD-pakket. 

Systeemgrenzen: e) - De opdracht beperkt zich tot solid 
modelling en niet een andere module in 
het pakket. Het transport systeem zal 
vereenvoudigd gemodelleerd worden 
ingevoerd (Blz 28). 

Relaties: f) - Er zijn relaties met het FALC-project 
en met enkele onderzoekopdrachten die 
al zijn uitgevoerd [6][7]. 

criteria: g) - De opdracht wordt aangepakt met de 
projectstrategie en uitgevoerd met 
behulp van het CAD-systeem UGII. Het 
resultaat moet in ongeveer 400 uur 
project-tijd bekend zijn. 

Kwaliteit: h) - De· kwaliteit van de gegevens is 
grotendeels gecontroleerd en voor een 
gedeelte is erover gediscussieerd. 

Tijd: i) - Er staat in totaal 400 uur voor: 
100 uur opleiding en oefening 

75 uur bureau-werk 
175 uur opdracht 

50 uur verslag 
j) - De opdracht wordt ui tgevoerd door twee 

personen, wat later verandert in een. 
Het opsplitsen van onderdelen van de 
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Planproces (P): 

opdracht qebeurt weI. Onder andere het 
invoeren van onderdelen, het maken van 
sub-samenstellinqen en het maken van 
samenstellinqen. 

P.O.: Het qenereren van een lijst van in te 
voeren onderdelen en samenstellinqen. 
Hoeveel tijd is er te besteden en wat 
zou een onderverdelinq kunnen zijn? 

P.P.: Keuze maken voor welke onderdelen, sub
en samenstell inqen er inqevoerd moeten 
worden. Risico-analyse: Wat kan er mis 
gaan? Eventuele maatregelen om plan bij 
te stellen. 

P.U.: Specificatie van het plan. Eventueel 
Faalkans analyse. 

Ujtvoeringsproces (U): 

U.O.: Capaciteit van het CAD-systeem is 
voldoende, maar reserveren van een 
terminal is vereist. 

U.P.: Het indelen van tijd om aan het project 
te beginnen, dus het maken van een 
uitvoeringsplan. 

U.U.: Daadwerkelijk modelleren en invoeren 
van onderdelen. Het onderzoeken (en 
oplossen en registreren) van problemen, 
die tijdens het invoeren ontstaan. 

Het invoeren van 
projectstrategie,is 
volgende pagina. 

een bestaand ontwerp volgens de 
gebeurd aan de hand van het schema op de 
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Orientatie-fase 

NEE 

Planninqs-fase 

U Informatie over: qeometrie, 
i 
t 
v NEE 
0 

e 
r 
i 
n voorbereiding onderdeel geometrie 
q 
s 

NEE 
f 
a 
s 
e 

onderdeel geometrie invoeren 

NEE 

onderdelen samenvoegen 

NEE 

Gerealiseerde doelstellinq 
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Planning: o.z.o. CAD 

Per 1 mei 1990: 

* Opleiding 100 uur 

* Bureau werk 75 uur 

- algemene opleiding 
- solid modelling module 
- handleidingen bestuderen 

- voorbereiden 
- plannen 
- berekeningen maken 
- informatie verzamelen 

50 uur 
30 uur 
20 uur 

- vereenvoudigen/aanpassen van 
ontwerpen 

* Opdracht 
samenstellen 

175 uur - invoeren van componenten en 

- werken met systematiek en kenmerken 
van UGII, specifiek solid modelling 

- invoer problemen oplossen 

* Verslag 50 uur 

TOTAAL 400 uur 

Bijgestelde planning per 18 juni 1990: 

* Opleiding 70 uur 
* Bureau werk 60 uur 
* Opdracht 220 uur 
* Verslag 50 uur 

TOTAAL 400 uur 

Bijgestelde planning per 31 augustus 1990: 

* Opleiding 70 uur 
* Bureau werk 140 uur 
* Opdracht 230 uur 
* Verslag 60 uur 

TOTAAL 500 uur 
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Bijlage 3. Layer- en kleuren afspraken 

In deze bijlage staan de afspraken vermeld over de kleuren- en 
layer indeling zoals Philips die voorschrijft. Deze gelden in 
principe ook voor de gebruikers van de WPA CAD-ruimte. 

1. Layers. 

V~~r het gebruiker z~Jn de layers 1 tIm 199 beschikbaar. De 
layers 200 tIm 256 zijn voor de applicatie programmeurs 
gereserveerd. 
Layer indeling: 

2. Rleuren. 

11m 189 
190 
191 

modelgeometrie 
: view dependent geometrie 

niet tot het part behorende entities 

Het systeem kan 7 kleuren genereren. 
* systeemkleur · · geel 
* modelgeometrie 
* view dependent gemodificeerde lijnen 
* bemating 
* hartlijnen 
* view dependent geometrie 
* niet 1 : 1 getekende entities 
* niet tot het part behorende entities 

: 
: 

· · · · 
: 

wit 
geel 
groen 
rood 
cyaan 
blauw 
magenta 

Bij complexe geometrie kan ook voor een andere indeling worden 
gekozen. Bijvoorbeeld: 

* aIle geometrie die door een gereedschap 
gevormd wordt, krijgt dezelfde kleur. 

* aIle inwendige en uitwendige delen van het 
ontwerp krijgen een aparte kleur. 

De afspraken zijn geent op het werken met wire frames. Bij het 
invoeren van solids zijn deze afspraken dan ook niet altijd 
goed bruikbaar. 

30 



Bij het invoeren van het VTS-100 is afgeweken van deze 
afspraken. 

* De profielen en de overige onderdelen zijn 
dusdanig gekleurd dat een goede inzichtelijkheid 
wordt bereikt. 

* De hartlijnen van de profielen hebben dezelfde 
lengte en kleur als het profiel. 

* De layer indeling: 
1 : aIle hartlijnen 
2 : aIle solids behalve de onderstellen 
3 : aIle solid onderstellen 
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Bijlage 4. Tekening van een baangedeelte 
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Bijlage 5. Ujst van gegenereerde part-files 

UNIGRAPHICS OIIHCTORY LISTING 9/10/90 
DIRECTORY = @UCHtDISK: SID: HENDRIKS 
fILUiAMf: OI.JNfR PtLASS LENGTH STfHUS 
ASS/BP/RC/1. PRJ HEND SID 499176 (I 

BAAI4PROflfLS. PRT HEND STD Z:l.8Q8 I) 

BAANPROFIEL7A.PRI HfUD STD ll714l (J 

BAANPROfIEL7B.PRT HnUl SIn 134250 (I 

BAANPROFIIL8A.PRT HIf·1D SID 129~Z6 (I 

BAANPROfIEL8B.PRT HEtID SID 137924 I) 

6LOK5.PRT HENO STD 17560 (I 

BLOK6.PRT HEND STO 19580 0 
CONNECTORl.PRI HENO STD 32674 I) 

CONNItTORZ.PRT HEtm STn 26496 (I 

CORUERBRACKEI1.PRT HElm STn 148950 I) 

CORlURBRACKEI2. PRI HENO STO 66668 (I 

CORNERBRACKETUt. PRI HEND SIn 66608 Q 

DI.JRRSPROfIEL1.PRT HEriO STD 54210 (I 

D~RSPROfIELGR1.PRT HEND STD 216f)o (I 

DWARSPROfIELGR2.PRT HIND STD 105592 (I 

DWARSPROFIELKL1. PR1' Hltm SID 41324 (; 

FAIHLR.PRT HENO STO 11112142 () 

FALCASS1.PRT HEND STO 12052090 0 
FALtASS4.PRT HnlD SID 6706084 0 
FALCASS4_C.PRT UEtlD STO 585686 Q 

FALCASS5.PRT HEND STO 6284762 0 
FALCASS7.PRT HEND SID 4864844 0 
HOEKSTEUNKL1.PRT H:nm STU 46036 () 

KABEL600Tl.PRT HIN!) srD 19488 (I 

KABILGOOT2.PRI HEND SID 24)226 0 
KGSTEUNKL1.PRT HENO STD 88116 {j 

LAt'lGSPROFIILKL1. PRT HIND STU 690140 (I 

LANGSPROfIELKLl.PRT HIND STD 611398 (; 

MOTOR1.PRT HE'<ln STD 34288 c) 

ONOERSTELl.PRT KENO STO 946356 0 
ONDERSTILl.PRT HEND STU 689656 () 

ONOERSTEL3.PRT HEND SID 611600 0 
POOTPROFIEL3.PRT HOlD STO 142616 0 
POOIPROFIEL4.PRT HEND STO 136134 0 
POOTPROfIEL5.PRT HIND STIl 131134 (I 

PROfSWIEP6.PRT HEND SID 18012 (I 

PROfSWEEP6.PRT HEND SID 20100 0 
ROLLERCHAIN.PRT HEND STn 242136 0 
ROLLERCHAIN1.PRT HENO SIO 187314 0 
TENSIONPROFILE.PRT HIND STO 111662 0 
TWI<1A.PRT HIND SID 207094 0 
T\\IK1B.PRI HEND STD 223676 0 

IWK2A.PRT HINn SID 139772 0 
TIJK?B.PRT H£tID STD 140864 f) 

UOITSTfUNL PRT HIND SIn 32272 4) 
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Bijlage 6. CAD/CAM conflguratie TUE/WPA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Print. IA100 

I 

IJ.-VAX 

Q 5 

- - - - - - - -

- - - - - - - -

CAD/CAM CENTRE. 

J 
I Calcomp. 1043GT J I 

II 
VWS 20001 1 

I 

I Print. IJ250 

H.P. 9000 
370 SRX 

- - - - - - - - - - -

I ~ I P.C. I I 
- - - - - - - - - - -

VWS 2000 I 

I Vide term. VT320 I 

JI II 

VWS 20001 1 
VWS 2000 

r----- - - - --
I ROBOTICS LAB. 
I 
I KUKA 161/15/25 

I 

I ASEA 2000 
I 
I 

J. - - - ------ - -

I Mill. mach. MARO 700s1 

I Lathe Weiler primus21 

- - - - - - - - - - - -

P.C. 

METROLOGY LAB. 

t- 3D Measur.mach. 
MlTUTOYO FN 905 

3D Measur.mach. 
ZEISS UMC 550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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UNIGRAPHICS II software 

CAD: CAM: 
- BASIC DESIGN/DRAFTING 
- SURFACE 
- SOLID MODELLING 
- GRIP 
- MECHANISM 
- UFUNC 

ROBOTICS: 
- BUILD 

VALISYS: 

- PLACE 
- ADJUST 
- COMMAND 
- CTA 

35 

- BASIC MACHING 
- LATHE (GLM) 
- PLANAR MILLING (GMM) 
- SURFACE MILLING (GMAX) 

- CHECK 
- GAUGE 
- PATH 
- INSPECT 
- QUALIFY 
- INTERFACE 
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