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Samenvatting 

Een aantal jaren geleden is men binnen drie verschillende mechanische ontwikkelafdelingen bij 

Philips Medical Systems op relatief kleine schaal begonnen met het gebruik van het 3D CAD-systeem 

Pro/ENGINEER. In die tijd waren er nog geen concrete modelleerwerkwijzen voor het effectief en 

efficient gebruik van Pro/ENGINEER vastgelegd. Er bestond de behoefte om modelleerwerkwijzen te 

ontwikkelen die het modelleerproces goed kunnen ondersteunen. 

Het doel van de afstudeeropdracht is het ontwikkelen van modelleerwerkwijzen die toepasbaar en 

effectief zijn voor het gebruik van huidige 3D CAD-systemen en in het bijzonder voor 

Pro/ENGINEER. 

Orn inzicht te krijgen in de mogelijkheden van huidige 3D CAD-systemen is eerst globaal gekeken 

naar hun functionaliteit. Vervolgens is gezocht naar uitgangspunten die als basis kunnen dienen voor 

het ontwikkelingsproces van modelleerwerkwijzen. Deze uitgangspunten warden werkwijze be

palende aspecten genoemd die van invloed zijn op dit ontwikkelingsproces. Orn deze uitgangspunten 

te bepalen wordt eerst het modelleerproces en het ontwerpproces vanuit een theoretisch gezichtspunt 

nader bekeken. Het blijkt dat er bepaalde relaties bestaan tussen het ontwerpproces en het model

leerproces. Verder is gebleken dat er een modelleercomplexiteit bestaat. Ook vanuit de praktijk bleek 

deze te bestaan. Naast deze complexiteit zijn vanuit beide gezichtspunten modelleerknelpunten te 

bepalen, die men gezamenlijk als de modelleerproblematiek kan beschouwen. Gedurende de uit

voering van deze benaderingen vanuit de verschillende gezichtspunten, zijn punten naar voren 

gekomen die voor verder onderzoek van nut kunnen zijn. Deze punten die invloed kunnen hebben op 

de ontwikkeling van de modelleerwerkwijzen zijn verder onderzocht. 

Uitgaande van de resultaten uit deze benaderingen en uit verdere onderzoekingen zijn werkwijze 

bepalende aspecten gekozen waaruit de modelleerwerkwijzen zijn ontwikkeld. Met behulp van een 

voorgesteld stappenplan kunnen de ontwerpers systematisch de modelleerwerkwijzen kiezen. 

De ontwikkelde modelleerwerkwijzen zijn aan de hand van voorbeelden en een case-opdracht gekozen 

en getoetst om de effectiviteit en de geldigheid ervan te evalueren. Het blijkt dat de ontwikkelde en 

gekozen modelleerwerkwijzen in het algemeen een positief effect hebben op de ondersteuning van het 

modelleerproces. Hiermee is de modelleerproblematiek voor een groat deel opgelost. 
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Summary 

Some years ago, Philips Medical Systems started on a relatively small scale with the use of the 3D 

CAD system Pro/ENGINEER within the engineering departments. At that time no specific CAD 

mechanical working methods for the effective and efficient use of Pro/ENGINEER had been 

established yet. There was a need to develop CAD working methods to support the modelling process 

in an effective way. 

The goal of the research was to develop CAD working methods that are effective and applicable for 

the use of present 3D CAD systems and in particular for Pro/ENGINEER. 

To obtain an understanding of the possibilities of present 3D CAD systems, a global inventory of their 

functionality was made. A search for starting points that could be used as a basis for the development 

process of CAD working methods was carried out. These starting points, which affect the development 

process, are referred to as method prescribing aspects. To determine these aspects, the modelling 

process and the engineering design process were scrutinised from a theoretical point of view. It 

appeared that there is a specific relation between these processes. Furthermore a modelling complexity 

exists. The existence of this modelling complexity was also confirmed from a practical point of view. 

Modelling bottlenecks could be determined from both a theoretical and practical viewpoint, 

collectively resulting in the modelling problem. During the execution of these approaches from the 

different point of views, relevant issues emerged for investigation. These issues, which could affect 

the development process of CAD working methods were further examined. 

Based on the results of the approaches and other studies, the method prescribing aspects were chosen 

from which the CAD working methods could be developed. With the help of the proposed scheme, 

designers are able to systematically choose CAD working methods. 

The developed CAD working methods were chosen en tested in a few examples and in a case-study to 

evaluate their effectiveness and usability. In general it appeared that the developed and chosen CAD 

working methods have a positive effect on the support of the modelling process. With this, a large part 

of the modelling problem was solved. 
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1. Inleiding 

1.1. Philips Medical Systems 

Binnen het bedrijf Philips Medical Systems (PMS) bestaat de behoefte onderzoek te doen naar de 

ontwikkeling en toepassing van modelleerwerkwijzen die Assembly Modelling* (AM) (*: zie 

BegrippenliJst) op een effectieve wijze kan ondersteunen. 

PMS is een dochteronderneming van Philips Electronics NV die zich bezig houdt met de ontwikkeling 

van medische beeldvormende technieken, radiotherapiesystemen en radiodiagnostische systemen. De 

radiotherapiesystemen warden gebruikt voor het behandelen of bestrijden van kwaadaardige weefsels. 

De radiodiagnostische systemen warden toegepast bij de diagnose van inwendige letsels, het func

tioneren van organen, anatomisch onderzoek en ondersteuning bij bepaalde operaties. 

1.2. Organisatie binnen PMS 

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie, levering en de marketing van de productgroepen 

( organisatorische eenheden of afdelingen gericht op het produceren van medische systemen of 

componenten van deze systemen) zijn de Product Management Groups (PMG's). De afdelingen Sales 

and Service zijn resp. verantwoordelijk voor verkoop en onderhoud. Deze PMG's beschikken over een 

eigen marketing-, ontwikkeling- en applicatieafdeling. De ontwikkelingafdeling is verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling, dat wil zeggen voor het ontwerpen, het (laten) bouwen en testen van het proto

type en het archiveren van product- en ontwerpgegevens. De door marketing opgestelde product

definitie is het uitgangspunt van de ontwikkeling. Hierin staan de klantenwensen nauwkeurig om

schreven en zoveel mogelijk gekwantificeerd. De applicatie-afdelingen behartigen de belangen van de 

gebruikers tijdens de productontwikkeling. Tevens dragen zij zorg voor de fase van het in de praktijk 

uittesten van nieuwe producten of verbeteringen tot het moment van de daadwerkelijke productie. 

De hoofdvestiging van PMS staat in Best. Figuur 1.1 geeft de organisatiestructuur van PMS schema

tisch weer. Hier zijn twee PMG groepen te vinden: de X-ray groep en de niet-X-ray groep. De PMG 

X-ray groep bestaat uit twee sub-PMG's de X-ray Systems Best (XSB) en CIS (Common Imaging 

Subsystems) voorheen als XCB (X-ray Component Best) genoemd. CIS draagt zorg voor de compo

nenten (deelproducten van de systemen) zoals ze ge'integreerd warden in de systemen van XSB. Het 

gaat hierbij om de ontwikkeling of verbetering en fabricage van belangrijke onderdelen van ront

gensystemen zoals beeldversterkers, collimatoren, generatoren en rontgenbuisbehuizing. De productie 

van de onderdelen die in Best warden geassembleerd tot complete systemen wordt veelal uitbesteed. 

binnen de sub-PMG XSB warden de volgende Program Managements (PM's) onderscheiden: 
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• Cardio/Vasculair (Car./Vas.) of soms oak we! afgekort tot (C/V) 

• Universal Radio and Fluoroscopy (URF) 

• Surgery 

De Program Management C/V is verantwoordelijk voor rontgensystemen (zie figuur 1.2) voor hart- en 

vaatonderzoek. URF is verantwoordelijk voor de universele rontgenapparatuur (zie figuren 1.3A en 

l .3B) voor in het bijzonder maag- en darmonderzoek en Surgery levert de rontgenapparatuur voor 

toepassing in de operatiekamer (figuur 1.4). 

De overige medische systemen zijn niet rontgendiagnostiek gebaseerd, met uitzondering van CT die 

echter we! gebruik maakt van rontgenstraling, maar toch binnen de niet X-ray PMG is ingedeeld. De 

verzameling van deze PM's (uit de PMG niet X-ray) bestaat uit: 

• Magnetic Resonance (MR) 

• Computed Tomography (CT) 

• Ultra Sound (US) 

• Radio Therapy (RT) 

• Integrated Clinical Solutions (!CS( informatiesystemen)) 

Van deze afdelingen bevinden MR, CT en ICS zich in Best, Ultra Sound is gevestigd in de USA en 

RT is gevestigd in de UK [PMS]. 

Systemen voor rontgendiagnostiek in bet algemeen 

Een rontgenbuis zendt ten gevolge van een door een generator gegeneerde spanning rontgenstraling 

uit. Deze elektromagnetische straling wordt door de patient gestuurd en opgevangen door een receptor: 

een beeldversterker of filmopnemer. Doordat de delen van het menselijk lichaam met een zeer 

compacte samenstelling (<lit zijn botten, in de aderen ingespoten contrastvloeistof of ingenomen 

contrasterende pap in het maagdarmkanaal) de straling meer absorberen dan de andere delen, ontstaat 

een beeld van het inwendige van de patient. Een beeldversterker vertaalt de opgevangen straling via 

een tv of videocamera in een op de monitor zichtbaar beeld en zet het om in data van digitale vorm 

voor opslag op bijvoorbeeld een harddisk. Vanuit <lit opslagmedium kan de opname, eventueel na het 

bewerken van de beelden, worden uitgedraaid op filmmateriaal. De andere mogelijkheid is het recht

streeks belichten van fotografisch filmmateriaal met de straling. 

MR 
Bij magnetische resonantiesystemen, een moderne beeldvormende techniek (Magnetic Resonance 

Imaging of MRI genoemd) wordt door een grate magneet een homogeen magnetisch veld (0,5 tesla -

1.5 tesla) gegenereerd (de tesla is de grootheid voor magnetische inductie). De patient wordt in <lit 

magnetische veld gebracht, waardoor de atoomkernen in het lichaam van de patient draaien in de 

richting van het magnetische veld. Deze richtingsverandering is niet statisch, de kernen slingeren met 

een bepaalde frequentie om hun hoofdas heen. Door met spoelen elektromagnetische straling uit te 

zenden met dezelfde frequentie, worden de atomen uit hun evenwicht gebracht. Bij het terugvallen in 

1. Inleiding 8 
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de evenwichtspositie zenden ze een zwak elektromagnetisch signaal uit dat wordt opgevangen. Uit de 

sterkte van dit signaal wordt door de computer de hoeveelheid atomen per volumedeel bepaald en een 

twee- of drie-dimensionaal beeld samengesteld. Met deze techniek kunnen zachte weefsels in beeld 

worden gebracht zonder gebruik te maken van contrastmiddel of schadelijke straling. Vereenvoudigde 

tekeningen van een MR-scanner staan afgebeeld in de figuur 1.5. In de rechter figuur staat een sterk 

vereenvoudigde doorsnede van de scanner af gebeeld [PMS 1]. 

CT 
Ook computertomografiesystemen zijn rontgendiagnostieksystemen. De patient wordt in een 'tunnel' 

geplaatst die veel lijkt op de MR-scanner. Een rontgenbuis wordt vervolgens in een aantal standen op 

de patient gericht waarbij de straling opgevangen wordt door een serie detectoren. Door het samen

stellen van de opgevangen signalen wordt door de computer in de vorm van een drie-dimensionaal 

raster een beeld van het inwendige van de patient gegenereerd. In figuur 1.6 staat een CT-scanner 

afgebeeld [PMS2]. 

Ultra Sound systemen 

Ultrageluidsystemen, is een beeldvormende techniek die ook bekend staat onder de namen ultrasound, 

echografie en sonografie. Een zender en ontvanger met daarin een piezo-elektrisch kristal wordt op de 

huid van het te onderzoeken lichaamsdeel gehouden. Het kristal zendt geluidsgolven door het 

lichaamsdeel die door de organen warden weerkaatst. Het kristal vangt deze weerkaatsingen op en 

meet vervolgens de sterkte en tijdvertraging. Aan de hand van deze metingen bepaalt de computer de 

plaatst, grootte, vorm en textuur van het inwendige object. Aangezien de signalen warden tegen

gehouden door beenderen is deze techniek alleen geschikt voor zachte weefsels [PMS]. 

1.3. Aanleiding tot bet onderzoek 

Modelleren* (*: zie BegrippenliJst) is onder andere het vertalen en weergeven van een 3D idee van het 

domein ontwerpproces naar geometrische informatie en het aanmaken van relaties tussen de 

verschillende geometrische informatie binnen het domein 'modelleerproces*'. Het modelleren client 

men uit te voeren met hulp van modelleerwerkwijzen. 

Binnen PMS is voor het modelleren bij het gebruik van het 3D CAD-systeem* Pro/ENGINEER in de 

afdelingen CIS, MR en Surgery in 1996 nog geen concrete modelleerwerkwijzen voorhanden. 

Daarnaast bestaat onduidelijkheid hoe de modelleerwerkwijzen eruit moeten komen te zien. Er is 

behoefte voor de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen die het modelleerproces bij Assembly 

Modelling (AM) op een effectieve wijze kan ondersteunen en daarmee in bepaalde mate een 

verkorting van het modelleerproces kan realiseren. 

Door het ontbreken van modelleerwerkwijzen kunnen verschillende persoonlijke werkwijzen bij het 

modelleren worden toegepast. Met als gevolg dat deze modellen voor een andere ontwerper* niet goed 

te gebruiken zijn. Dit komt doordat de gebruikte modelrelaties in het model* niet volgens bepaalde 
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Figuur J .4: Een X-ray systeem met een beeldverwerkingsunit dat gebruikt wordt bij bepaalde operaties. 
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Figuur 1.5: Een MR-scanner en een doorsnede van de scanner, met patiententafel en patient. 

Figuur I. 6: Een CT-scanner (inclusief patiententafel) met een beeldverwerkingsunit. 



richtlijnen (werkwijzen) zijn aangemaakt. Door modelleerwerkwijzen te ontwikkelen en gezamenlijk 

en consequent te gebruiken, realiseert men dat de modellen in grote lijnen op een bepaalde wijze 

volgens bepaalde werkwijzen worden gemodelleerd en hiermee de modelkwaliteit* wordt gegaran

deerd. 

Een andere reden voor het ontwikkelen van modelleerwerkwijzen, is dat men hiermee hoopt te 

bereiken dat de ontwerpers niet ieder voor zich de functionaliteit van het CAD-systeem probeert te 

doorgronden. Dit kost veel tijd en draagt niet bij tot de productiviteit en het effectief te werk gaan 

gedurende het ontwerpen en modelleren. 

De in eerste instantie verkregen opdrachtomschrijving luidde: ontwikkel modelleerwerkwijzen voor 

Assembly Modelling met hulp van het 3D CAD-systeem Pro/ENGINEER en leg deze werkwijzen in een 

CAD-M(echanische) handleiding* vast. 

Gedurende de uitwerking van de opdracht blijkt dat in feite AM een onderdeel is van het modelleer

proces en een niet losstaand proces is binnen bet modelleerproces. Het modelleerproces kan men 

grofweg in twee soorten modelleerprocessen onderscheiden, die gerelateerd zijn aan de model

structuur. Deze zijn AM en Part Modelling* (PM). Als gevolg biervan heeft de afstudeerder besloten 

het onderzoeksgebied uit te breiden voor bet gebele modelleerproces. De nieuwe opdrachtom

scbrijving is in onderstaande bergeformuleerd. 

De opdrachtomschrijving 

Ontwikkel modelleerwerkwijzen voor het gebruik van een 3D CAD-systeem die het modelleerproces 

van mechanische producten ondersteunen. Het hierbij te gebruiken 3D CAD-systeem is 

Pro/ENGINEER. Toetst de ontwikkelde modelleerwerkwijzen aan een case-opdracht. 

Bij de uitwerking van deze opdracbt zullen de ontwikkelde modelleerwerkwijzen niet expliciet in een 

CAD-M(ecbanische) handleiding worden vastgelegd. 

1.4. Globale opzet van bet onderzoek 

Na een eerste globaal orienterend onderzoek kan men de volgende globale aanpak kiezen. Voordat 

men modelleerwerkwijzen kan ontwikkelen en kiezen voor gebruik bij het modelleren, dient de 

huidige functionaliteit van 3D CAD-systemen (en in bet bijzonder van Pro/ENGINEER) eerst bekend 

te zijn. Om dit te bereiken dient men de informatie wat betreft de functionaliteit en de kenmerken van 

het toegepaste 3D CAD-systeem te inventariseren en te bestuderen. 

De verschillen tussen 2D ontwerpen ( ontwerpen en schetsen en tekenen op papier (zonder CA

technische ondersteuning) of met een 2D CAD-systeem) en 3D ontwerpen (3D CAD-ondersteund ont

werpen, of ook wel modelleren genoemd) dienen te worden geanalyseerd. Dit is van belang om bet 

inzicht van bet 3D modelleren te vergroten, waardoor bovendien de mogelijke modelleercomplexiteit 
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in de vorm van modelleerknelpunten naar voren kunnen komen. Mogelijke modelleerknelpunten die 

zich in de praktijk voor kunnen doen dient men te inventariseren en te analyseren. Het inventariseren 

van deze knelpunten zal enerzijds vanuit de theorie warden gedaan (theoretische benadering). Ander

zijds zal men de inventarisatie doen door gesprekken met de ontwerpers te houden en door het houden 

van enquetes (praktijkgerichte benadering). 

lnformatie en ontwerpactiviteiten atkomstig van het ontwerpproces dient men te analyseren op de 

bruikbaarheid (na eventuele aanpassing) binnen het modelleerproces. Daarnaast dient men het model

leerproces en haar bijbehorende activiteiten te inventariseren en te analyseren. Kortom, men dient een 

onderzoek te doen naar het bestaan van verbanden tussen het ontwerpproces en modelleerproces. De 

mogelijke bestaande verbanden tussen deze processen kunnen (extra) informatie verschaffen voor de 

ontwikkeling van modelleerwerkwijzen. 

Uit bovenstaande uit te voeren activiteiten en de daaruit verkregen resultaten dient men uiteindelijk 

modelleerwerkwijzen te ontwikkelen. Vervolgens moeten de ontwikkelde modelleerwerkwijzen 

warden getoetst aan de hand van een case-opdracht en dient de geldigheid van deze werkwijzen 

beoordeeld te warden. 

In <lit afstudeerverslag zullen alleen CAD-georienteerde modelleerwerkwijzen en afspraken een 

centrale rol spelen. Ze zijn slechts van toepassing voor het modelleren van mechanische producten. 

Anders gezegd, in <lit verslag zullen alleen CAD-Mechanische (CAD-M) gerelateerde modelleer

werkwijzen en afspraken voor het modelleren ontwikkeld warden. Dit gegeven begrenst bovendien het 

onderzoeksgebied. CAE-modellen, modellen die gebruikt warden bij EEM-analyses, krijgen in <lit 

verslag beperkt aandacht. 
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2. V erkenning 

2.1. Inleiding 

Orn de concurrentiepositie van een bedrijf te behouden of zelfs te versterken worden tegenwoordig 

verschillende processen die met het ontwerpproces, het fabricageproces en andere productontwik

keling gerelateerde processen door verschillende bedrijven onder de loep genomen. 

Het proces waarin het ontwerpproces en het fabricageproces zich bevinden wordt het productcreatie

proces genoemd. Dit proces begint bij het opstellen van het eisenpakket, het genereren of schetsen van 

een 3D idee van een ontwerp tot en met het in productie brengen van het product. Het productcreatie

proces kan men globaal in twee hoofdprocessen of fasen onderscheiden. De eerste hoof dfase is de 

ontwikkelingsfase waarin het ontwerpproces zich bevindt. Impliciet bevindt het modelleerproces zich 

ook 'naast' het ontwerpproces binnen deze fase. De andere fase is de fabricagefase waarin het fabri

cageproces zich bevindt. Ontwikkelingen voor verbeteringen in de productontwikkelingsprocessen 

met behulp van CA-technieken (computerondersteunende technieken of middelen) vinden in de 

praktijk steeds meer plaats. Deze middelen dienen vooral ter verkorting van de doorlooptijd van het 

productcreatieproces en om de ontwikkelings- en productiekosten te verlagen. Een van deze CA

technieken is een 3D CAD-systeem. Voor het gebruik van dit soort systemen zijn modelleer

werkwijzen nodig die het gebruik van het 3D CAD-systeem bij het modelleren en/of ontwerpen zo 

goed mogelijk ondersteuning kunnen bieden. 

In dit verslag spreekt men van een ontwerp of van een product wanneer men over het ontwerpen of 

over het ontwerpproces heeft. Het ontwerpproces geeft de totstandkoming van het ontwerp aan. Er 

wordt in dit verslag gesproken van een model als men over het modelleren of over het modelleer

proces heeft. Een model wordt in dit verslag ook als CAD-model bedoeld, tenzij uit de context blijkt 

dat het over een niet-CAD-model gaat. Het gebruik van een 3D CAD-systeem wordt ook we! als (3D) 

modelleren aangeduid. 

Globale aanpak 

Het proces van de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen kan men op verschillende manieren 

uitvoeren. Het is daarom raadzaam om eerst bepaalde aspecten te verkennen en te onderzoeken die van 

belang zouden kunnen zijn voor dit ontwikkelingsproces. In dit hoofdstuk zal het onderzoeksgebied 

gobaal en impliciet worden begrensd door bepaalde relevante aspecten te beschouwen die voor het 

onderzoek van belang kunnen zijn. Een van deze aspecten is de huidige functionaliteit van 3D CAD

systemen. Immers zonder deze functionaliteit te kennen is men niet in staat modelleerwerkwijzen te 

ontwikkelen. Met andere woorden, de modelleerwerkwijzen zullen gerelateerd worden aan de 3D 

CAD-functionaliteit. Voordat men eerst modelleerwerkwijzen gaat ontwikkelen, is dus noodzakelijk 

eerst een globale inventarisatie van de hoofdkenmerken van de huidige 3D CAD-systemen te doen. 

Daamaast zal aandacht moeten worden besteed aan het 2D ontwerpen en het 3D ontwerpen (model-
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leren) om meer inzicht in het modelleerproces te krijgen. De verschillen tussen deze beide wijzen van 

ontwerpen dienen nader beschouwd te worden. Tevens dient er gekeken te worden naar de mogelijke 

modelleercomplexiteit, de problematiek. Dit zal vanuit een theoretische gezichtspunt worden bezien. 

Het verrichten van onderzoek (inventarisatie en analyse) naar de in de praktijk eventuele aanwezige 

modelleerproblematiek (modelleerknelpunten) zal men ook vanuit een praktijkgerichte benadering 

uitvoeren. Omdat het modelleerproces een mogelijk bepaalde relatie heeft met het ontwerpproces, is 

het van belang ook het ontwerpproces nader te beschouwen. 

Het onderzoek zal dus enerzijds vanuit de theorie worden bezien en anderzijds vanuit een prak

tijkgerichte benadering worden gekeken. Deze laatste zal door gesprekken met en door enquetes te 

houden onder de ontwerpers en onder een aantal bedrijven (globaal) worden uitgevoerd. Door vanuit 

verschillende gezichtpunten naar de modelleercomplexiteit en de modelleerproblematiek te zoeken zal 

men hierdoor een brede aanpak voor de inventarisatie van mogelijke bestaande modelleercomplexiteit 

kunnen uitvoeren. Daarnaast kan men als gevolg hiervan meer inzicht in het modelleerproces krijgen. 

2.2. Huidige 3D CAD-functionaliteit 

Het gebruik van 3D CAD-systemen voor de ondersteuning bij het ontwerpen van mechanische 

producten neemt in de praktijk geleidelijk toe. Naast de huidige 3D CAD-systemen bestaan er tegen

woordig ook gelntegreerde CAD-ontwerpgereedschappen. Een belangrijke ontwikkeling dat onder 

software-ontwikkelaars een duidelijke trend waar te nemen valt, is om zogenaamde gelntegreerde 

CAD/CAM*/CAE*-systemen op de markt aan te bieden die uit verschillende modules bestaan. De 

beperkingen van de huidige 3D CAD-systemen ten opzichte van het gebruik van 'pen en papier' (2D 

ontwerpen) liggen meer op het minder handig, minder eenvoudig en minder snel kunnen visualiseren 

van de eerste ideeen binnen de conceptfase van het ontwerpproces. Het 3D visualiseren van een idee 

met een 3D CAD-systeem wordt als een onderdeel van het modelleren beschouwd. 

Algemene kenmerken van huidige 3D CAD-systemen 

Uitgaande van de lijst (zie bijlage 2A) is te zien dat de huidige 3D CAD-systemen bepaalde over

eenkomstige algemene kenmerken bezitten. Deze zijn in te delen volgens de aspecten 'Basis ontwerp

functionaliteit', 'Solids', 'Surfaces', 'Features', 'Samenstellingen' en 'Werktekeningen'. Men kan deze 

aspecten als de hoofdkenmerken van de 3D CAD-systemen beschouwen. Een aantal van deze hoofd

kenmerken van de huidige 3D CAD-systemen en het algemeen concept van het modelleerproces bij 

Pro/ENGINEER zijn in bijlage 2B verder in het kort toegelicht. 

2.3. Modelleren 

Huidige CA-technieken bij het ontwerpen en het vertalen van een idee (3D) naar een (3D) model zijn 

de 3D CAD-systemen. Deze wijze van computerondersteund ontwerpen wordt ook we! 3D ontwerpen 

genoemd. Daarnaast is 2D ontwerpen, het ontwerpen met hulp van een 2D CAD-systeem of zonder 
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het gebruik van een CAD-systeem. Tussen beide wijzen van ontwerpen en in het bijzonder bij de 

visualisatie en vastlegging van geometrische informatie bestaan verschillen. Bij 2D ontwerpen warden 

2D tekeningen gemaakt bij 3D ontwerpen warden eerst 3D modellen gemodelleerd om eventueel 2D 

tekeningen van de modellen te creeren. Voor het onderzoek krijgt 3D ontwerpen de nadruk. In bijlage 

2C staat uitgebreid behandeld over 2D, 3D ontwerpen (paragraaf 2Cl) en geometrische informatie in 

relatie met het modelleren (paragraaf 2C2). De mogelijkheden en voordelen van 3D ontwerpen staan 

respectievelijk in de paragrafen 2C 1 en 2C3 beschreven. 

Wijzigingen van geometrische informatie binnen het ontwerpproces hebben invloed op het modelleer

proces ten aanzien van de creatie en veranderingen bij het modelleren van geometrische informatie 

van de modellen. Andersom is ook mogelijk, namelijk dat de gecreeerde modellen als terugkoppeling 

van geometrische informatie naar het ontwerpproces dienen. 

De ontwerper die binnen het modelleerproces zijn of haar taken uitvoert kan ook gebruik maken van 

ontwerpinformatie (productinformatie, ontwerpeisen, -specificaties) die al dan niet aan het begin van 

het ontwerpproces zijn gegeven of gedurende het ontwerpproces wordt gegenereerd. Met andere 

woorden, bepaalde informatie afkomstig uit het ontwerpproces kan men gebruiken binnen het 

modelleerproces. Deze informatie kan zowel geometrisch als niet-geometrisch gerelateerd zijn. Een 

voorbeeld van een niet-geometrische informatie is, dat een bepaald model een koopdeel is. Een 

koopdeel kan men als een productkenmerk beschouwen [Kaas2]. Men dient zich afvragen of het 

modelleren van verschillende soorten producten (met verschillende productkenmerken) in de vorm 

van modellen invloed hebben op de keuze van de toe te passen modelleerwerkwijzen. De juiste keuze 

van de modelleerwerkwijzen moet leiden tot een effectieve en efficiente wijze van modelleren. 

Onderzoek naar de mogelijke invloed van productkenmerken en de wijze van modelleren zal men dus 

moeten uitvoeren. 

Een voorbeeld van een modelleercomplexiteit ontstaat bij de overgang tussen het ontwerpproces en 

het modelleerproces. Bij deze overgang of vertaling dient men als ontwerper de geometrische infor

matie (als 3D idee en/of als schetsen op papier) afkomstig uit het ontwerpproces domein te vertalen 

naar geometrische informatie in de vorm van features, parts en assemblies (modellen) behorende bij 

het domein van het modelleerproces. De vertaling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd 

wat tot gevolg heeft dat deze complex maakt. 

Bij het modelleren spelen ook 'relaties' (modelrelaties) (bijlage 2D) een belangrijke rol. Deze relaties 

dienen aangemaakt te worden tussen de verschillende geometrische informatie. Het kiezen en 

aanmaken van deze (parametrische) relaties is niet eenduidig uit te voeren. Men kan namelijk op 

verschillende manieren deze relaties kiezen en aanmaken. De creatie van een model kan dus ook op 

verschillende manieren worden uitgevoerd. Dit kan men als een modelleercomplexiteit beschouwen. 

De relaties tussen geometrische informatie wordt in <lit verslag beschouwd als geometrische 

informatierelaties. Nader onderzoek van het gebruik van geometrische informatierelaties binnen het 

ontwerp- en modelleerproces is gewenst. 
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Uit de eerder beschreven informatie (ook uit de bijlagen) blijkt dat het modelleerproces meer is dan 

alleen een continue visuele vertaling van idee (3D) naar een weergave van het idee of beeld van een 

ontwerp in de vorm van (3D) modellen. Deze visuele vertaling heeft ook als functie om meer inzicht 

in het ontwerp te verkrijgen. De modellen gemodelleerd binnen het modelleerproces en bepaalde uit te 

voeren modelleeractiviteiten leveren een bijdrage voor de ondersteuning van het ontwerpproces. 

2.4. Ontwerpprocessen 

De universele ontwerpprocessen, afkomstig uit de literatuur zoals [Pahl], [French], [VDI2222], die als 

theoretische modellen warden beschouwd zijn relatief abstract en algemeen van karakter. Deze 

ontwerpprocessen zijn slechts in bepaalde mate in de praktijk toepasbaar ten gevolge van tijd- en 

kostenaspecten. Uit een vermeld onderzoek uit [Kaas2] bleken de verschillende benaderingen van het 

'methodisch ontwerpen' waardevol te zijn bij het theoretisch analyseren van de ontwerpactiviteiten, 

maar te abstract om rechtstreeks in de praktijk te kunnen worden toegepast. Deze universele ontwerp

processen zeggen niet (exact) hoe men tot de juiste wijze van totstandkoming van geometrische 

informatie moet komen. Dit zou oak niet mogelijk zijn, omdat ook het creatieve aspect een belangrijke 

rol speelt binnen het ontwerpproces. 

De impliciet gegenereerde oplossingen in de vorm van geometrische informatie binnen het ontwerp

proces beginnen altijd in een relatief abstracte geometrische informatie en eindigen in concrete geo

metrische informatie. Als gevolg hiervan kan men globaal twee hoofdfasen onderscheiden, te weten de 

conceptuele fase (waarin de geometrische informatie nog relatief abstract is) en de detailfase (waarin 

de geometrische informatie concreet en gedetailleerd is). 

Activiteiten 

Bij de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen is het beschouwen van het ontwerpproces van belang 

(bijlage 2E). Hierbij dient men de ontwerpactiviteiten te inventariseren en in het bijzonder de 

activiteiten die vertaald kunnen warden naar modelleeractiviteiten. Deze modelleeractiviteiten dienen 

met hulp van bepaalde modelleerwerkwijzen te warden uitgevoerd. Hierdoor kan de ondersteuning 

van het modelleerproces warden vergroot. Verder onderzoek naar de invloed van ontwerpactiviteiten 

en modelleeractiviteiten op de ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen dient men uit te 

voeren. 

Samenwerking 

Bij het modelleren waarbij in een samenwerkingsvorm wordt uitgevoerd, is het microniveau van 

groter belang (bijlage 2E, paragraaf 2E3). Binnen dit microniveau speelt het modelleerproces een rol, 

waarbij hiervoor bepaalde modelleerwerkwijzen en afspraken moeten worden ontwikkeld om het 

modelleren zo effectief en efficient mogelijk te maken. Nader onderzoek naar de invloed van de 

ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen bij samenwerking is van belang. Ook onderzoek naar 

een mogelijke relatie tussen het ontwerpproces die terugkerend en gelijksoortig van aard zijn (inclusief 

haar activiteiten) en de ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen vraagt om aandacht. Tevens 
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dient men te onderzoeken naar de invloed van Top-Down (TD) en Bottom-Up (BU) modelleren op de 

gekozen modelleerwerkwijzen. In bijlage 2E staan verder uitgewerkt de onderwerpen TD en BU 

benaderingen van het ontwerp- en modelleerproces. 

Men kan de verbanden tussen ontwerpproces en modelleerproces puntsgewijs opsommen. Bepaalde 

informatie uit het ontwerpproces domein kan men gebruiken binnen het modelleerproces domein: 

• Vertaling (visueeV van idee (3D) naar een model 

• Specifieke informatie van het ontwerp of uit ontwerpproces kan men gebruiken binnen het 

modelleerproces 

• Geometrische informatie van de modellen wordt gebruikt bij de ondersteuning van het 

ontwerpproces 

• Bepaalde ontwerpactiviteiten kan men vertalen naar modelleeractiviteiten 

• Bepaalde modelleeractiviteiten en andere activiteiten die binnen het modelleerproces warden 

uitgevoerd kunnen het ontwerpproces ondersteunen 

• Wijzigingen van geometrische informatie (binnen het ontwerpproces) heeft invloed op de 

geometrische informatie van de modellen 

• Samenwerking bij het ontwerpen en samenwerking binnen het modelleerproces 

• TD of BU ontwerpbenaderingen en TD of BU modelleren (benadering van modelopbouw) 

2.5. Bepaling probleemstelling vanuit de theorie 

In de voorgaande paragrafen en in de bijlagen is vanuit de theorie onderzoek verricht naar het begrip 

het modelleerproces en gezocht naar de modelleercomplexiteit. Deze complexiteit bestaat en beschrijft 

tegelijk wat modelleren inhoudt. 

De complexiteit van het modelleren kan men de modelleercomplexiteit noemen die een gevolg is van 

de functionaliteit en het gebruik van het 3D CAD-systeem, waarbij de modellen (features, parts en/of 

assemblies) parametrisch opgebouwd (gemodelleerd) en aan elkaar gerelateerd moeten warden door 

relaties. Het modelleren van een model kan op zeer veel verschillende manieren warden uitgevoerd 

zonder dat de modellen in geometrisch opzicht van elkaar verschillen. Echter de modellen kunnen van 

elkaar verschillen over de gemaakte keuzes van de relaties en geometrische informatie en de volgorde. 

Als gevolg hiervan kan men de volgende twee punten bepalen die als modelleercomplexiteit kan 

warden beschouwd: 

• De vertaalslag van een 3D idee (op papier als een tekening of schets of in het hoofd van de 

ontwerper) naar een model. Hierbij speelt voornamelijk de vraag: hoe moet het part warden 

gemodelleerd? Met andere woorden, welke features moeten warden aangemaakt om het part 

te modelleren? 
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• Hoe relateert men de features, parts en sub-assemblies (geometrische informatie) aan elkaar? 

Welke relaties en in welke volgorde, dient men deze in het model respectievelijk te kiezen en 

aan te maken? 

Deze twee punten hebben de modelleercomplexiteit tot gevolg. In figuur 2.1 zijn drie modellen, model 

1, model 2 en model i in geometrisch opzicht exact aan elkaar gelijk (exacte geometrische informatie), 

maar de modelrelaties verschillen van elkaar. Met andere woorden, de gekozen en de toegepaste 

modelleerwerkwijze van elk model verschillen van elkaar. 

30 idee 
( ontwerpproces) 

' 
{modelleerproces) 

Figuur 2.1: 

model 1 = model 2 = 

Verschil/ende wegen om tot een in geometrische opzicht hetzelfde model te komen, door 

gebruik te maken van verschil/ende werkwijzen en modelre/aties. 

Binnen de gekozen weg van het modelleerproces kunnen vaak terugkoppelingen plaatsvinden. Deze 

terugkoppelingen kan men beschouwen als het (deels) opnieuw modelleren van het model. Daarnaast 

is het gevisualiseerde idee in de vorm van het model, informatie die men binnen het ontwerpproces 

domein gebruikt. Dit kan men als een terugkoppeling zien. De geometrische informatie die in beide 

processen wordt gecreeerd en verwerkt wordt in beide processen gebruikt. Er vindt dus een informa

tieve gerelateerde terugkoppeling tussen beide processen plaats. 

De parametrisch opgebouwde modellen kunnen, indien zij niet op een juiste wijze worden gemodel

leerd, aanleiding geven tot modellen met complexe relatiestructuren. Dat betekent dat zij inzichtelijk 

moeilijk toegankelijke of onduidelijke relatiestructuren (structuur van de relaties tussen componenten 

en features) hebben en daardoor lastig op een gewenste (doelgerichte) wijze aangepast kunnen 

worden. 

Het maken van goede keuzes uit de verschillende modelleermogelijkheden is van groot belang, omdat 

verkeerde keuzes later voor veel tijdverlies kunnen zorgen. Tijdverlies wordt veroorzaakt door: 

• Tijd voor het inzicht krijgen in de modelopbouw (men kan zich afvragen hoe de modelrelaties 

en -referenties eruit moeten zien) en door het aanpassen van het model 
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Bij bet niet consequent toepassen van bepaalde modelleerwerkwijzen, kan bij bermodelleren van een 

model tot langdurige verwerkingsprocessen leiden. Zonder bepaalde werkwijzen beeft men immers 

geen bepaalde modelleerrichtlijnen om zich aan vast te houden of rekening mee te houden. Deze 

nadelige situatie kan versterkt worden als men een model ontwikkelt, dat uit vele bonderden 

componenten bestaat en waar bovendien met grote groepen ontwerpers of ontwerpteams aan wordt 

gewerkt (samenwerking). Het is belangrijk om de gevormde en gekozen werkwijzen voor bet 

modelleerproces in de vorm van afspraken en werkwijzen vast te leggen en deze consequent toe te 

passen. Zodoende kunnen de ontwerpers gezamenlijk gebruik maken van de werkwijzen in de vorm 

van algemene ricbtlijnen. Daarnaast kan op deze manier binnen bet bedrijf of ontwikkelafdeling een 

eenduidige werkwijze worden gebanteerd. Deze afspraken en werkwijzen zullen in het vervolg van dit 

verslag aan bet modelleren worden gerelateerd. 

2.6. 3D CAD-gebruik bij PMS 

Het CAD-gebruik binnen PMS deed haar intrede in 1985 met het gebruik van MEDS, een wireframe 

en surface CAD-modeller. In die tijd werden de CAD-files in zogenaamde bibliotheken ('bib.') in 

verscbillende directories ('dir.') opgeslagen. In 1987 werd het productgegevensbebeersysteem MEDI

CAD in gebruik genomen. In 1994 is men vervolgens overgegaan op bet gegevensbeheersysteem 

EDMS. In figuur 2.2 staat in een schema de ontwikkeling van CAD-gebruik binnen PMS weer

gegeven. Pro/ENGINEER werd op kleine schaal eind 1995 door een groepje ontwerpers uit de 

afdeling CIS als een pilot-study in gebruik genomen. Kort daarna werd binnen de afdeling MR een

zelfde pilot-study gestart met een aantal ontwerpers. Binnen de afdeling XSB (Surgery) is 

Pro/ENGINEER eind 1996 door een selecte groep in gebruik genomen. In 1997 maakten er ongeveer 

25 ontwerpers van de afdelingen CIS, XSB (Program Management: Surgery) en MR gebruik van de 

3D CAD-systeem Pro/ENGINEER. De overige ontwerpers van alle afdelingen die de meerderbeid 

vormden maakten in 1997 gebruik van het CAD-systeem MicroStation (in die tijd een nog niet-3D 

solid of 3D CAD-systeem). 

De ontwikkelafdelingen van de verschillende Product Management Group's bestaan ieder uit een 

mechanische, elektrische of elektronische en softwaregroep. De mecbanische en de elektriscbe of 

elektroniscbe groep worden respectievelijk ook wel de CAD-Mecbaniscbe (CAD-M) en de CAD-E 

groep genoemd. Naast de verschillende mechanische ontwikkelafdelingen is er voor de gebele 

mechanische groep van PMS een ondersteunende groep die zich met (CAD-M) ondersteuning bezig 

houdt en alle mechanische ontwikkelafdelingen hierbij in hun CA-technische (Computer Aided

tecbniscbe) werkzaambeden ondersteunt. Deze CAD-M supportgroep heeft de kennis en ervaring in 

het gebruik van de CAD-systemen die binnen PMS worden gebruikt. Daarnaast houdt deze CAD-M 

supportgroep zich ook bezig met de opslagmethode (productgegevensbeheer) van informatie die 

gedurende het ontwikkelperiode ontstaan en met productgegevensuitwisseling, systeemnetwerken en 

plotter gerelateerde aspecten. 
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Figuur 2.2: De ontwikkeling van het gebruik van CAD-systemen en opslagsystemen binnen PMS. 



Het overleg tussen de ontwerpers met de CAD-M (CAD-Mechanische) supportgroep vindt voor

namelijk door middel van CAD-gerelateerde gebruikersoverleggen plaats. Een ander overleg van de 

CAD-M supportgroep vindt in het 'Kernteam' plaats waarin personen uit de verschillende CAD-M 

ontwikkelafdelingen en een CAD-M Information Manager met elkaar overleggen, beslissingen nemen 

en keuzes maken over CA-technieken, -applicaties, systeemnetwerken en dergelijke. Naast eerder 

genoemde activiteiten en overleggen van de CAD-M ondersteuningsgroep, wordt er ook met de 

afdeling CAD-E samengewerkt. In de volgende paragraaf zal een inventarisatie vanuit de praktijk van 

mogelijke modelleerproblemen onder de ontwerpers plaatsvinden. 

Binnen een mechanische ontwikkelafdeling functioneren grofweg naast de ontwerpers ook de 

segmentleider(s) en het hoofd van de afdeling. Een segmentleider kan onder andere een ontwerper 

tijdens zijn of haar werkzaamheden ondersteunen en maakt de planning voor het uit te voeren project 

samen met de ontwerper, de projectleider en eventueel met het hoofd van de ontwikkelafdeling. 

2. 7. Ervaringen van CAD-gebruik onder de ontwerpers (PMS) 

Het doe! van het houden van een enquete (gehouden door de afstudeerder) onder de ontwerpers (die 

als CAD-gebruikers gebruik maken van Pro/ENGINEER) over eventuele optredende modelleerpro

blemen is om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de soorten modelleerknelpunten die in de 

praktijk zich voor kunnen doen. 

Uit de enquetes bleek dat de meeste ontwerpers (75%) eenjaar of minder dan eenjaar ervaring hebben 

opgedaan in het gebruik van Pro/ENGINEER (medio 1996). Een enkeling heeft inmiddels een aantal 

jaren ervaring opgedaan, doordat zij binnen PMS in een pilot-study hebben gezeten of doordat zij bij 

een ander bedrijf al eerder kennis hebben gemaakt met het 3D CAD-systeem Pro/ENGINEER of een 

ander 3D CAD-systeem. De eerste gehouden enquete en gesprekken met de ontwerpers leverde 

relatief weinig resultaten op. Deels werd dit veroorzaakt doordat een dee! van de ontwerpers nog maar 

weinig of nauwelijks ervaring met Pro/ENGINEER had opgedaan. Sommige van hen hadden we! een 

basiscursus en een vervolgcursus gevolgd maar het nog niet in de praktijk toegepast. Andere 

mogelijke oorzaken voor de relatief geringe hoeveelheid resultaten uit het eerste gesprek en gehouden 

enquete: 

• Men heeft echt geen of nauwelijks problemen bi} met modelleren 

• Men kent de functionaliteit van het 3D systeem niet voldoende genoeg, waardoor men met 

slechts bepaalde basisfuncties werkt en hierdoor niet zo snel op modelleerproblemen stuit 

• Men is geneigd snel tevreden te zijn met de huidige persoonlijke 'modelleerwerkwijzen' (voor 

zover ze concreet bestaan) 

• Men weet niet zo goed wat de problemen zijn ten aanzien van het gebruik van een 3D CAD

systeem 

2. Verkenning 19 



Ondanks dat de meeste Pro/ENGINEER gebruikers nog niet veel ervaring hebben opgedaan, wil niet 

zeggen dat de verkregen resultaten uit de gesprekken en enquetes weinig bruikbaar zouden zijn. Deze 

eerste resultaten zullen geen compleet en duidelijk beeld geven van de in de praktijk optredende 

modelleerknelpunten. Aan de hand van deze resultaten kan men echter al inventariseren met welke 

soorten algemene modelleerknelpunten een ontwerper in de praktijk te maken kan krijgen. Door de 

ontwerpers in een latere periode nogmaals te enqueteren over hun bevindingen en ervaringen over het 

modelleren in het algemeen, kan het aantal en de geYnventariseerde soorten modelleerknelpunten 

stijgen. In bijlage 2F staan de ervaringen van de ontwerpers ten aanzien van het modelleren kort 

beschreven. Tijdens een enquete werd de vraag gesteld of men tevreden is met de huidige 

(persoonlijke) aanpak voor het oplossen van de eventuele problemen die zich hebben voorgedaan. Een 

aantal van de minder ervaren ontwerpers had hierover geen mening, met als genoemde reden dat ze 

nog te weinig ervaring hadden opgedaan om hierop een antwoord te kunnen geven. Een deel, de meer 

ervaren gebruikers hadden op deze vraag positief geantwoord. Van een aantal minder ervaren 

ontwerpers is eveneens positief op deze vraag beantwoord. 

Wat men wilt bereiken, is om uitgaande van de bestaande modelleerproblemen (modelleerproble

matiek) een breed uitgangspunt te bepalen voor de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen. Dit uit

gangspunt dient een brede basis te hebben om zo goed mogelijk de modelleerproblematiek in zijn 

geheel aan te pakken. 

Het is lastig om een algemeen uitgangspunt voor de te ontwikkelen modelleerwerkwijzen te bepalen 

die de verschillende soorten bestaande problemen in zijn totaliteit (integraal) in de vorm van werk

wijzen kan oplossen. Verschillende aspecten kunnen namelijk invloed uitoefenen op de wijze van de 

ontwikkeling van modelleerwerkwijzen. Van belang is dat men een gestructureerde aanpak probeert 

op te zetten, waardoor de modelleerwerkwijzen uiteindelijk breed ingezet kunnen worden binnen het 

modelleerproces. De punten die als modelleerproblemen of -knelpunten door de ontwerpers werden 

ervaren, zijn puntsgewijs in de volgende paragraaf op een rijtje gezet. 

2.8. Problemen met betrekking tot bet modelleren (modelleerproblema
tiek) 

Samenvattend kan men de geYnventariseerde punten ten aanzien van de modelleerproblematiek als 

volgt opsommen. 

- 3D CAD-systeem soms te traag bij een 'grote' assembly (bestaande uit vele parts), en/of door 

een 'geometrisch complex' part (bestaande uit vele features) -+ (afspraken dienen te worden 

gemaakt om dit soort zaken te verminderen; dit kan men voor de eenvoud beschouwen als 

afspraken ten aanzien van 'beperking CAD-systeemprestatie') 

- Het verplaatsen van een component of feature binnen respectievelijk een assembly en een part 

-+ (heeft te maken met relaties) 
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- Hoe om te gaan met ontwerpvarianten van een model?--+ (heeft te maken met de product

soort of productkenmerk) 

- De wijze van dimensioneren ---.... (heeft te maken met relaties) 

- Componenten die in verschillende assemblies worden gebruikt, hoe hiermee om te gaan? 

----+ (heeft te maken met relaties) 

- Plaatsing van componenten in een assembly en features binnen een part ----+ (heeft te maken 

met relaties) 

- Volgorde van plaatsing van features en componenten het model ----+ (heeft te maken met 

relaties) 

- Afspraken maken ten behoeve van specifieke zaken over het modelleren: bijvoorbeeld, het 

beheren van en het benamen van datumvlakken (referentievlakken) ---.... (heeft te maken met 

specifieke afspraken bi} het modelleren) 

- Werken aan hetzelfde model ((sub-)assembly of part) met twee (of meerdere) personen---.... 

(heeft te maken met samenwerking) 

De problemen die de ontwerpers ondervonden laten zien, dat de problemen gerelateerd aan het onder

werp 'relaties' relatief vaak voorkomen. Deze relaties zijn referenties tussen geometrische informatie. 

Het kiezen van de juiste relaties in een model is van essentieel belang. Al vroeg aan het begin van het 

modelleerproces worden relaties gekozen en vastgelegd in het model. 

In bepaalde gevallen kan het 3D CAD-systeem gedurende het modelleerproces 'traag' werken door de 

grate hoeveelheid 'op te halen' geometrische informatie van de database naar het grafisch weergeven 

op het beeldscherm. Wat tot ergernissen onder de ontwerpers kunnen leiden. Uiteraard speelt hierbij 

de prestaties van de hardware ook een belangrijke rol. Daarnaast moet men beseffen dat dit 'probleem' 

oak tot verloren tijd leidt, de tijd dat men niet productief bezig is. Het is dus van belang oak deze 

problematiek te analyseren en hiervoor passende oplossingen in de vorm van werkwijzen en afspraken 

te bedenken. Er zal daarnaast ook aandacht besteed moeten worden aan samenwerking binnen het 

modelleerproces. 

Met betrekking tot de keuze van de relaties tussen de features, parts en (sub-)assemblies kan men het 

volgende opmerken. Door geen goede keuze te maken en het niet op juiste wijze en/of consequente 

aanbrengen van relaties tussen geometrische informatie in de vorm van features, parts en assemblies 

kunnen later modelleerproblemen ontstaan. Een gevolg hiervan is dat de relatiestructuur van het model 

niet duidelijk of onoverzichtelijk wordt. Het onduidelijk zijn van de structuur kan tot gevolg hebben 

dat de toegankelijkheid van het model wordt verkleind. Bij een slechte toegankelijkheid van een 

model kan het modelgedrag door modelwijzigingen niet meer goed te voorspellen zijn. Men weet niet 

goed wat het effect voor de geometrische informatie van het model zal zijn na een geometrische 

wijziging. Dit als gevolg van de relaties die een ingewikkelde structuur of lastig te doorgronden 

relatiestructuur hebben. 
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2.9. Beschouwde ontwerpprocessen door de ontwerpers 

Productcreatie- en engineeringproces binnen PMS 

Het toegepaste (globale en algemene) productcreatieproces binnen PMS wordt Systems Management 

genoemd (bijlage 20). Het engineering proces van PMS (bijlage 2H) dat zich laat vertalen naar het 

modelleerproces heeft een TD benadering als eigenschap. Orn een beter beeld van de toegepaste 

ontwerpprocessen door de ontwerpers van de mechanische ontwikkelafdelingen van PMS te krijgen, 

zal er een globaal onderzoek naar de gebruikte ontwerpprocessen onder de ontwerpers worden uitge

voerd. In bijlage 21 zijn de door deze ontwerpers van PMS gehanteerde ontwerpprocessen schematisch 

beschreven. 

De onderzoeksresultaten bleken geen gedetailleerde gegevens op te leveren met betrekking tot het 

toegepaste ontwerpprocessen (inclusief de bijbehorende ontwerpactiviteiten). Een dee! van de onder

vraagden bleek in eerste instantie niet in staat het ontwerpproces op papier te beschrijven, zonder 

daarbij eerst te vragen wat met het ontwerpproces wordt bedoeld. Ook het feit dat men in plaats van 

het ontwerpproces juist het productcreatieproces of het Systems Management beschrijft, duidt aan dat 

het begrip ontwerpproces niet (voldoende) duidelijk is onder een dee! van de ontwerpers. Daamaast 

relateerde of associeerde een klein dee! van de ontwerpers het ontwerpproces met het modelleerproces. 

Mogelijke oorzaken hiervoor zijn, dat men niet bewust bezig is met het ontwerpproces en/of dat de 

ontwerpers het beschrijven van hun ontwerpprocessen als lastig ervaren. Dit kan het gevolg zijn van 

de complexe producten die zij ontwikkelen en hieruit volgend, dat de bijbehorende (specifieke of 

productgerelateerde) ontwerpprocessen en activiteiten eveneens complex zijn en dus Iastig is te 

beschrijven. Het is van belang dat men het belang van het ontwerpproces onderkent. 

Het is van belang dat men bij de ontwikkeling en bij de keuze van modelleerwerkwijzen het ontwerp

proces meer bij betrekt. Hiermee kan de ondersteunende werking van de modelleerwerkwijzen worden 

verhoogd en verbeterd worden. Er dient onderzocht te worden welke informatie uit het ontwerpproces 

gebruikt kan worden binnen het modelleerproces. Deze informatie kan ook betrekking hebben op 

informatie uit het fabricageproces. Bijvoorbeeld: informatie betreffende hoe men een onderdeel moet 

maken (technologiekeuze), rekening houden met aspecten voor de maakbaarheid van een enkeldeel et 

cetera. In bijlage 2J staat beschreven over het belang van het ontwerpproces en hergebruik van 

ontwerpinformatie in relatie tot het modelleerproces. 

2.10. Toepassing van modelleerwerkwijzen bij andere bedrijven 

Orn de handelswijze in het gebruik van werkwijzen in andere bedrijven die gebruik maken van 

Pro/ENGINEER globaal vast te stellen is een gehouden enquete door de afstudeerder opgesteld. Zie 

bijlage 2K voor de inventarisatie van de enqueteresultaten. 
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Resultaten 

Doordat er slechts 8 bedrijven aan de enquete en gesprekken deel hebben genomen, kan men de 

resultaten niet als algemeen geldig beschouwen, daarvoor is het aantal deelnemende bedrijven te klein 

voor. Als gevolg hiervan kan men de resultaten niet als representatief zien, voor de bedrijven in 

Nederland die gebruik maken van Pro/ENGINEER. Uit de resultaten blijkt dat over het algemeen geen 

duidelijke modelleerwerkwijzen worden toegepast die gekoppeld worden aan het ontwerpproces. 

Daarnaast worden in grote lijnen geen modelleerwerkwijzen voor het werken in teamverband toege

past. Wei bestaan er bepaalde modelleerwerkwijzen die gerelateerd zijn aan het aspect modelrelaties. 

Deze zijn weliswaar algemeen of globaal van aard. Hoe exact deze werkwijzen zijn, is niet duidelijk of 

niet bekend. Ook de ontwikkeling en toepassing van werkwijzen ten aanzien van het modelleren van 

modellen ten behoeve van CAD/CAM en CAE is niet bekend. Slechts een bedrijf heeft over de gehele 

linie vrij uitgebreide modelleerwerkwijzen ontwikkeld. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de 

toegepaste werkwijze binnen dit bedrijf niet altijd toepasbaar hoeft te zijn voor de verschillende andere 

bedrijven die andere soorten producten ontwikkelen. Daarnaast ontwerpt <lit bedrijf producten met 

ontwerpprocessen die terugkerend en gelijksoortig van aard zijn. Daar het ontwerpproces gerelateerd 

is aan een bepaald product of deelproduct, client men ook de soorten en de kenmerken van de 

producten die het bedrijf ontwikkelt en/of herontwerpt vast te leggen. Deze kenmerken kunnen van 

invloed zijn op de te ontwikkelen en te kiezen modelleerwerkwijzen. Het uitvoeren van een onderzoek 

naar een mogelijk verband tussen productsoorten of productkenmerken [Kaas2] en de keuze van 

modelleerwerkwijzen client men uit te voeren. Ook onderzoek naar een mogelijke relatie tussen het 

ontwerpproces die terugkerend en gelijksoortig van aard zijn (inclusief haar activiteiten) en de 

ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen vraagt om aandacht. 

2.11. Bepaling probleemstelling vanuit de praktijk 

De punten van modelleerproblemen vanuit de praktijk bezien kan men als volgt opsommen: 

• De aan te maken modelrelaties 

• Afepraken om de beperking van CAD-systeemprestatie te compenseren 

• Modelleren van ontwerpvarianten 

• Samenwerking binnen het modelleerproces 

De uit de praktijk verkregen modelleerknelpunten kunnen specifiek van aard zijn. Dit in tegenstelling 

tot die vanuit de theorie af te lei den modelleerknelpunten. 

2.12. Vergelijking tussen de probleemstellingen vanuit de theorie en prak
tijk 

Te zien is dat de punten van modelleerproblematiek afkomstig vanuit de theorie en de praktijk sterke 

overeenkomsten vertonen. Vanuit de praktijk zijn echter bepaalde modelleerproblemen specifieker van 
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aard. Deze specifieke modelleerknelpunten of -vragen kunnen niet altijd vanuit de theorie afgeleid 

worden. De probleemstellingen dient men te beschouwen bij de ontwikkeling en de keuze bij het 

toepassen van modelleerwerkwijzen. Deze probleemstellingen kunnen als uitgangspunt (basis) dienen 

voor de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen. Men zal in het volgende hoofdstuk met deze punten 

bij de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen rekening houden. Daarnaast zullen de nog te onder

zoeken onderwerpen gerelateerd aan modelleerwerkwijzen verder worden onderzocht. Indien de 

uitkomsten tevens relevant zijn, dan dient men ze ook als onderdeel van de basis voor de ontwik

keling van modelleerwerkwijzen te beschouwen. 

Samenvatting 
Orn modelleerwerkwijzen te ontwikkelen dient in eerste instantie de 3D CAD-functionaliteit bekend te 

zijn. Men dient zich bewust te zijn van de verschillen tussen 2D ontwerpen en 3D ontwerpen. Vanuit 

het theoretische gezichtspunt kan men bepalen wat een mogelijke modelleercomplexiteit in de praktijk 

kan zijn. Het is daamaast van belang om ook op zoek te gaan naar de mogelijke modelleer

problematiek (bestaande uit modelleerknelpunten) die zich in de praktijk voor kunnen doen. Uit de 

gesprekken en gehouden enquetes onder de ontwerpers werd het bestaan van de modelleerproble

matiek ook bevestigd. Sterke overeenkomsten bestaan tussen de verkregen probleemstellingen die 

vanuit deze twee verschillende gezichtspunten zijn verkregen. Een van deze aspecten die veruit het 

meest voorkomt is gerelateerd aan de te kiezen en aan te maken relaties binnen de modellen. Uit de 

enqueteresultaten van de toegepaste werkwijzen bij andere bedrijven blijkt dat onderzoek naar de 

invloed van productsoorten en de soorten ontwerpprocessen op de ontwikkeling en keuze van model

leerwerkwijzen ook aandacht verdient. Door vanuit verschillende gezichtspunten het modelleerproces 

te analyseren en de modelleerknelpunten te inventariseren wordt het beeld van het modelleerproces en 

de modelleerproblematiek inzichtelijker (figuur 2.3). 

lnvoer: 
vanuit de 

theoretische 
benadering 

lnformatie met betrekking tot de 
modelleerproblematiek 

lnvoer (informatie) 
als basis of uitgangs
punt voor de theorie 
voor het ontwikkelen en 
kiezen van modelleer
werkwijzen 

lnvoer: 
vanuit de praktijk 

(ontwerpers) 
binnen PMS 

lnformatie met betrekking 
tot de modelleerproblema
tiek 

lnvoer: 
vanuit 'bedrijven' 

Globale lnformatie met betrekking 
tot de mate en de soorten 
toegepaste modelleerwerkwijzen 

Uitvoer : theorie, modelleer-werkwijzen 
en stappenplan voor de keuze van 
modelleerwerkwijzen 

De vorming van de theorie voor de ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen 

Figuur 2.3: Invoer (informatie) als basis voor de ontwikkeling van de theorie voor de 
ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen (uitvoer). 
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Deze verkregen informatie uit de verschillende gezichtspunten kunnen als invoer dienen voor de basis 

voor het ontwikkelen van modelleerwerkwijzen. 

Met het verkregen inzicht in het modelleerproces, de modelleerproblematiek is hiermee dus een basis 

te vormen die voor de ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen mogelijk maakt. 

Men dient bij de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen te streven naar een gestructureerde aanpak en 

een brede inzetbaarheid van de modelleerwerkwijzen. Het is van belang dat men bij de ontwikkeling 

van modelleerwerkwijzen het ontwerpproces bij betrekt en dat hierbij op een andere wijze naar het 

ontwerpproces gekeken moet warden. Het ontwerpproces dient als een proces te warden bezien waar 

het uit ontwerpactiviteiten bestaat. Onderzoek naar bepaalde ontwerpactiviteiten die naar bepaalde 

modelleeractiviteiten kunnen warden vertaald zijn van belang. Dit omdat modelleeractiviteiten warden 

uitgevoerd met hulp van modelleerwerkwijzen. Door het ontwerpproces in beschouwing te nemen 

wordt hiermee de toepasbaarheid van modelleerwerkwijzen ter ondersteuning bij het modelleerproces 

die een relatie heeft met het ontwerpproces vergroot. 

Er dient daarnaast onderzocht te warden welke informatie uit het ontwerpproces gebruikt kan warden 

binnen het modelleerproces. Dit, om oak de te ontwikkelen modelleerwerkwijzen zo breed mogelijk 

inzetbaar te maken. Wanneer voldoende relevante informatie over het ontwerpproces bekend is, is 

men beter instaat de modelleerwerkwijzen hierop af te stemmen. Met als gevolg dat de ondersteuning 

bij het modelleerproces op een zo groat mogelijk gebied en op een zo effectief mogelijke wijze te 

realiseren. 

Het is de bedoeling dat de hier te ontwikkelen aanpak voor het uitvoeren van het modelleerproces met 

hulp van modelleerwerkwijzen een praktische toepassing zal vinden in bedrijven. Daarvoor is het in 

elk geval van belang dat een bepaald bedrijf of ontwikkelafdeling de aard en het belang van het eigen 

ontwerpproces en het bijbehorend modelleerproces dient te onderkennen. 

Daar het ontwerpproces gerelateerd is aan een bepaald product of deelproduct, dient men oak de 

soorten en de kenmerken van de producten die het bedrijf ontwikkelt en/of herontwerpt vast te leggen. 

Deze kenmerken kunnen van invloed zijn op de te ontwikkelen en te kiezen modelleerwerkwijzen. 

De probleemstellingen en de nag te onderzoeken onderwerpen die gerelateerd zijn aan de keuze van 

modelleerwerkwijzen, bei'nvloeden en begrenzen in feite hiermee het onderzoeksgebied. 
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3. Ontwikkeling en keuze van modelleerwerk-
• • WIJZen 

3.1. lnleiding 

In <lit hoofdstuk zal een aanpak voor de ontwikkeling en de keuze van modelleerwerkwijzen worden 

ontwikkeld. Orn <lit te kunnen realiseren dient men eerst de werkwijze bepalende aspecten te bepalen 

die als basis (uitgangspunt) voor de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen fungeren. Uitgaande van 

deze aspecten dient men de modelleerwerkwijzen te ontwikkelen. Orn de praktische toepassing van de 

modelleerwerkwijzen te vergroten zal eerst algemene modelleerwerkwijzen ontwikkeld worden. Deze 

algemene modelleerwerkwijzen dienen zodanig van karakter te zijn dat zij breed inzetbaar zijn voor 

het modelleren bij het gebruik van huidige 3D CAD-systemen. Vervolgens zal men uitgaande van 

deze algemene modelleerwerkwijzen specifieke modelleerwerkwijzen ontwikkelen. Deze specifieke 

modelleerwerkwijzen zullen gerelateerd zijn aan een bepaald (specifiek) 3D CAD-systeem en/of een 

specifiek modelleerproces. Nadat de modelleerwerkwijzen zijn ontwikkeld, dient men vervolgens 

bepaalde modelleerwerkwijzen v66r en tijdens het modelleren te kiezen. De juiste keuze van de 

modelleerwerkwijzen is van groot belang voor het effectief en efficient ondersteunen van het model

leerproces. Het te realiseren einddoel is dus de keuze van specifieke modelleerwerkwijzen (uitvoer) 

(zie figuur 3.1) te bepalen. 

i (invoer) 

u (uitvoer) 

t 
30 CAD-functionaliteit 

: werkwijze bepalende aspecten 

u 

Ontwikkelings- en keuzeproces van 
algemene en specifieke modelleerwerk
wijzen 

: de gekozen specifieke modelleerwerkwijzen 

Figuur 3.1: Het ontwikkelings- en keuzeproces van modelleerwerkwijzen als een zwarte doos voorgeste/d. 

Orn <lit te kunnen bereiken dienen de invoer, de werkwijze bepalende aspecten, de CAD-functionaliteit 

(zie hoofdstuk 2) en het ontwikkelingsproces van modelleerwerkwijzen te worden bepaald. De wijze 

van kiezen van algemene modelleerwerkwijzen om tot specifieke modelleerwerkwijzen te komen zal 

men uiteindelijk aan de hand van een stappenplan voorstellen. Tevens dient de modelleerwerkwijzen 

en het stappenplan beoordeeld te worden op de toepasbaarheid en in welke mate zij de problematiek 
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kunnen oplossen. In dit hoofdstuk zullen eerst een aantal zaken onderzocht gaan worden die eerder in 

hoofdstuk 2 naar voren zijn gebracht. Deze te onderzoeken zaken zijn: 

1) Onderzoek de invloed van productkenmerken op de keuze van de modelleerwerkwijzen 

2) Onderzoek het belang van de inventarisatie en de vast/egging van ontwerp- en modelleeracti

viteiten 

3) Onderzoek de invloed van deze activiteiten op de ontwikkeling en keuze van modelleerwerk

wijzen 

4) Onderzoek naar het bestaan van een relatie tussen het ontwerpproces dat terugkerend en 

gelijksoortig van aard is en de ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen 

5) Onderzoek welke informatie uit het ontwerpproces bij het modelleerproces gebruik kan 

word en 

6) Onderzoek het gebruik van geometrische informatierelatie binnen het ontwerpproces en 

binnen het modelleerproces met betrekking tot modelrelaties 

7) Onderzoek de invloed van TD of B U modelleren op de keuze van modelleerwerkwijzen 

8) Onderzoek de invloed van samenwerking tijdens het modelleren op de ontwikke/ing en keuze 

van model/eerwerkwijzen 

Deze te onderzoeken punten zullen als volgt in de volgende bijlagen worden uitgewerkt: 

• Bijlage 3A 

• Bijlage 3B 

• Bijlage 3C 

• Bijlage 3D 

: punt 1 

: punten 2 t/m 4 

: punten 5 en 6 

: punt 7 

• Paragraaf 3.2 : punt 8 

3.2. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen 

Uit het resultaat van punt 1 (bijlage 3A) kan men concluderen dater inderdaad een verband bestaat 

tussen productkenmerken en de wijze van modelleren in het algemeen. Dit verband heeft te maken met 

de mate van investering in keuze en aanmaken van doelgerichte blijvende modelrelaties binnen een 

model. Wil men een grote toepasbaarheid van modelleerwerkwijzen realiseren dan dient men de 

ontwerpactiviteiten (punt 2, bijlage 3B) te inventariseren en te analyseren. Het blijkt dat bepaalde 

ontwerpactiviteiten vertaald kunnen worden naar modelleeractiviteiten of ze kunnen binnen het 

modelleerproces plaatsvinden. Deze modelleeractiviteiten dienen met hulp van bepaalde modelleer

werkwijzen te worden uitgevoerd. 

In het algemeen hebben de ontwerpprocessen en de hieraan gerelateerde modelleerprocessen die 

terugkerend en gelijksoortig van aard zijn het duidelijkste en meeste voordeel bij de daadwerkelijke 

verkorting van het modelleerproces. Dit komt door het gebruik van geautomatiseerde modelleer

activiteiten en hergebruik van (geometrische) informatie en modelleerwerkwijzen. Van producten met 
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terugkerende of gelijksoortige ontwerpprocessen kan men verwachten dat de ontwikkeling en keuze 

van de specifieke modelleerwerkwijzen het meest concreet zullen zijn. Dit komt omdat men de 

ontwerpactiviteiten en de modelleeractiviteiten kent en weet waar zij zich in de fasen van de processen 

bevinden en met welke modelleerwerkwijzen zij moeten worden uitgevoerd (bijlage 3B). Daarnaast is 

het mogelijk om de modelleeractiviteiten op maat te maken voor het te modelleren model. 

Bij het modelleren is bepaalde informatie (ontwerpinformatie: (conceptuele) productinformatie, ont

werpeisen, -specificaties en randvoorwaarden) nodig die gegeven, vergaard, gecreeerd en bewerkt 

wordt binnen het ontwerpproces (bijlage 3C). 

Ook geometrische informatierelaties die binnen het ontwerpproces worden bepaald kan men gebruiken 

binnen het modelleerproces tijdens het aanmaken van de (parametrische) modelrelaties. Zonder de 

ontwerpinformatie kan men het modelleerproces niet uitvoeren (bjlage 3C). 

De wijze van TD en/of BU modelleren wordt beinvloed door de wijze van de ontwerpbenadering, de 

gegeven geometrische informatie en de gegeven ontwerpactiviteiten. Voor het TD of BU modelleren 

bestaan modelleerwerkwijzen die deze vormen van modelleren ondersteunen. Het is niet duidelijk of 

mogelijk om volgens de theorie (uit hoofdstuk 3) een eenduidige uitspraak te doen of men we! of niet 

TD in combinatie met de skeletonmethode moet toepassen voor een willekeurig ontwerp of product en 

het bijbehorend model. 

BU modelleren of assembleren is een vorm van 'veilig' modelleren. Men modelleert eerst de parts 

afzonderlijk om ze vervolgens in assembly mode te assembleren. TD modelleren en assembleren is 

modelleren op een meer abstracter wijze. Deze geometrische informatie is gedurende het modelleer

proces nog in ontwikkeling ( een concretiseringproces van de geometrische informatie ). 

De evaluatie of beoordeling met betrekking tot de vraag we Ike effectiever of efficienter modelleren en 

samenstellen is: 'TD of BU zonder blijvende relaties?', client in de praktijk getoetst te worden. Het is 

mogelijk dat voor bepaalde ontwerpenof producten een van deze modelopbouwmethoden het meest 

geschikt is (de meeste voordelen biedt) (bijlage 3D). 

Criteria bij de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen 

Er zijn verschillende criteria of eisen te bedenken waarmee men rekening kan houden bij de 

ontwikkeling van modelleerwerkwijzen. Hoe meer men rekening houdt met meer soorten werkwijze 

bepalende aspecten en criteria, des te ingewikkelder het ontwikkelingsproces van modelleerwerk

wijzen zal zijn. In bijlage 3E zijn twee verschillende criteria beschouwd. Deze criteria zijn: 

• De eis dat de modelleerwerkwijzen effectief en efficient het modelleerproces dienen te onder

steunen 

• De eis dat men rekening dient te houden met de kennis van de ontwerpers bij de ontwikkeling 

van de modelleerwerkwijzen 
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Uit de beschouwing blijkt dat men de kennis van de ontwerper niet als een criteria bij de ontwikkeling 

van modelleerwerkwijzen moet meenemen. Wel dient de nadruk te liggen op de lange termijn

voordelen (werkwijze C), omdat uiteindelijk de lange termijn voordelen zwaarder zullen wegen dan de 

korte termijn voordelen. Dit om het hergebruik van de modellen (hergebruik van geometrische 

informatie) en hergebruik van modelleerwerkwijzen bij toekomstige re-designs te vergroten. Hiermee 

kan het modelleerproces in toekomstige ontwikkelprojecten of re-designs in een bepaalde mate 

worden verkort. 

Modelleerproblemen zijn op verschillende manieren op te lossen. Een van de manieren is een 'recht

toe rechtaan'-methode, waarbij men direct de problemen die in de praktijk zich voordoen een voor een 

probeert op te lossen (specifiek en praktijkgericht). Dat kan als volgt worden uitgelegd: 

• Een probleem wordt kenbaar gemaakt (vanuit de ontwerperskant) 

• Bekijk wat het probleem is en bepaal tot welke categorie het probleem behoort 

• De categorieen kunnen bijvoorbeeld zijn: PM, Feature Modelling, AM, vragen met betrekking 

tot algemene en speci.fieke CAD-.functionaliteit (van elke categorie is een bijbehorende CAD

handleiding van de CAD-leverancier beschikbaar) 

• Kijk in de betreffende handleiding naar de functiona/iteit van het 3D CAD-systeem waaraan 

het probleem gerelateerd is en het bedoelde gebruik 

• Probeer met behulp van de handleiding in combinatie met modelleren binnen het 3D CAD

systeem vast te stellen hoe het probleem kan warden opgelost met als resultaat: we! of niet 

oplosbaar: bi} het niet oplosbaar zijn van het probleem: afvragen of het bijvoorbeeld een 

'bug' (softwarematige /out) is, wanneer de kennis ontbreekt om het probleem op te kunnen 

!assen, actie: contact opnemen met CAD-M support groep; bi} het we! oplosbaar zijn van het 

probleem dient men de oplossing in de vorm van modelleerwerkwijzen vast te leggen. 

Het gevolg van deze aanpak is dat men wel modelleerwerkwijzen voor de problemen kan ontwikkelen, 

maar dat deze losstaan van een basis of uitgangspunt. Voor de eenvoud kan men <lit soort ad hoe 

gecreeerde modelleerwerkwijzen hier als 'discrete oplossingen' kenmerken. Deze modelleerwerk

wijzen bieden slechts oplossingen voor specifieke problemen of modelleer gerelateerde vraagstukken. 

Het zou beter zijn om een integrale oplossing in de vorm van modelleerwerkwijzen te vinden voor de 

scala van problemen. Dit kan wellicht gerealiseerd worden als men vanuit een algemeen uitgangspunt, 

als basis de modelleerwerkwijzen ontwikkelt. Het gekozen uitgangspunt als brede basis voor de 

ontwikkeling van modelleerwerkwijzen dient ervoor te zorgen dat deze werkwijzen gestructureerd en 

breed inzetbaar zijn en een goede ondersteuning bij het modelleerproces bieden. 

Gelijk met de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen dient men ook de keuze van modelleerwerk

wijzen te bepalen. De keuze van de modelleerwerkwijzen voor het modelleren van een bepaald model 

beYnvloedt de effectiviteit van de ondersteuning van het modelleerproces. Het is dus ook van belang 

aandacht te besteden aan het keuzeproces van modelleerwerkwijzen. Uit de problematiek die bepaald 

is in hoofdstuk 2 en de uit de bovenstaande resultaten kan men kandidaat werkwijze bepalende 

aspecten bepalen. 
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De keuze van modelleerwerkwijzen 

In de vroege ontwerpfase van productontwikkeling zijn de te nemen ontwerpbeslissingen door de 

ontwerper(s) van cruciaal belang, omdat deze grote invloed hebben op de kwaliteit van het product, de 

doorlooptijd van productontwikkeling en de kosten. Wanneer het ontwerp zich binnen het ontwerp

proces zich verder ontwikkelt, worden ontwerpveranderingen meer tijdrovend en kostbaar. Het is van 

groot belang zoveel mogelijk juiste ontwerpbesluiten in een zo vroeg mogelijk stadium te nemen. In 

analogie hierop kan men ook het volgende opmerken over het modelleerproces. De gemaakte keuzes 

van modelleerwerkwijzen door de ontwerper(s) aan het begin en tijdens het modelleerproces zijn van 

belang voor de mate van ondersteuning bij het modelleren en de kwaliteit van de modellen. Verkeerde 

gemaakte keuzes van modelleerwerkwijzen aan het begin en gedurende het modelleerproces kunnen 

voor bepaalde modelleerknelpunten zorgen wat kostbaar en tijdrovend is. Met als gevolg dat het 

modelleerproces minder effectief en efficient verloopt. Dit vanwege de aanpassingen die men moet 

maken voor de wijze van modelleren van de modellen. Het is dus van belang om al zo vroeg mogelijk 

in het modelleerproces zoveel mogelijk de juiste beslissingen te nemen voor de toe te passen model

Ieerwerkwijzen. 

De kwaliteit van het model is mede atbankelijk van de mate van toegankelijkheid van het model (bij 

(her)gebruik) en de voorspelbaarheid van het modelgedrag bij geometrische wijzigingen aan het 

model. De toegankelijkheid en de voorspelbaarheid van een model worden bepaald door de gekozen 

modelopzet zie bijlage 3F. De modelopzet is belnvloedbaar en is atbankelijk van de keuze en het 

toepassen van relaties bij het modelleren. Een model kan op verschillende manieren worden 

gemodelleerd ondanks dat het eindresultaat in geometrisch opzicht exact hetzelf de emit komt te zien. 

Het verschil zit in de aangemaakte relaties en de volgorde van het creeren van de relatie (modelopzet) 

en de geometrische informatie. Een antler complexiteit bij het modelleren is, dat ondanks de ver

schillende te kiezen modelopzetten, het modelgedrag bij wijzigingen aan de waarden van de model

parameters het model op doelgerichte en exact dezelfde manier kan worden gestuurd. De doorlooptijd 

van het modelleerproces die deels gerelateerd is aan de doorlooptijd van productontwikkeling 

(ontwerpproces), kan in bepaalde mate worden verkort bij gebruik van de juiste middelen en model

leerwerkwijzen. 

Begrenzing van werkwijze bepalende aspecten 

Uitgaande van de enqueteresultaten, de opdrachtomschrijving en de achterliggende gedachte voor de 

aanpak van de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen is besloten om een algemene en een gestruc

tureerde aanpak vanuit een brede basis voor de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen te ontwik

kelen. 

Het toepassen van nieuwe modelleerwerkwijzen kan in bepaalde mate de organisatie binnen de 

ontwikkelafdeling(en) van het bedrijf belnvloeden. Dit geldt ook andersom. 
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De beleidvorming (strategische besluitvorming van het bedrijf of van de ontwikkelafdeling) kan in 

bepaalde mate van invloed zijn op de te ontwikkelen modelleerwerkwijzen. De strategische ontwik

kelingen kunnen betrekking hebben op: 

• De nadruk die het bedrijf legt op de beginfase en/of eindfase van het ontwerpproces en 

daarmee oak van het modelleerproces 

• Samenwerkingsvormen, CE (Concurrent Engineering*) of uitbesteding van een dee/ van het 

productcreatieproces en/ of ontwerpproces 

• Hoe de organisatorische processen (binnen de ontwikkelafdeling(en)) er uit moeten komen te 

zien 

• De keuze van de infrastructuur (hardware/software), op bedrijfsniveau (globaal niveau, 

netwerk oak Intranet of Internet) 

• Informatie opslagmedium (bijvoorbeeld: productgegevensheersysteem) 

Vanwege de complexiteit zal men de (strategische) beleidsvorming van productontwikkeling in relatie 

tot de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen in <lit verslag niet rekening mee houden. Als gevolg 

hiervan, zal onderzoek naar de invloed van samenwerking op de ontwikkeling en keuze van model

leerwerkwijzen (zie paragraaf 3.1) in dit verslag niet als een werkwijze bepalende aspect worden be

schouwd. 

3.3. Werkwijze bepalende aspecten 

Kandidaat werkwijze bepalende aspecten 

De aanpak voor de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen moet gerelateerd zijn aan een bepaalde 

basis die gerelateerd is aan werkwijze bepalende aspecten. Deze aspecten kunnen uit de modelleer

problematiek (hoofdstuk 2) worden bepaald en uit de resultaten van de onderzoekingen (paragraaf 

3.2). Samenvattend krijgt men de volgende aspecten: 

• Productkenmerken 

• Ontwerpinformatie en -activiteiten 

• Geometrische informatie en (model)relaties 

• TD en BU modelleren 

• Afspraken en werkwijzen ten aanzien van 'beperking CAD-systeemprestatie' 

Synthese van werkwijze bepalende aspecten 

Figuur 3.2 laat verschillende soorten werkwijzen en modelleerwerkwijzen zien. 
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I ) Universele werkwijzen 

II ) Algemene modelleerwerkwijzen 

Ill ) Specifieke modelleerwerkwijzen 

IV ) Operationele werkwijzen of handelingen 

Figuur 3.2: De soorten werkwijzen. 

Werkwijzen 'I', hier voor het gemak universele werkwijzen genoemd, zijn (universele) werkwijzen die 

uit de methode van Kaas volgen [Kaas2]. Modelleerwerkwijzen 'II' die hier als algemene modelleer

werkwijzen worden beschouwd zullen in dit hoofdstuk worden uitgewerkt. Bovendien ligt in dit 

verslag de nadruk van de uitwerking op deze werkwijzen. Modelleerwerkwijzen 'III', de specifieke 

modelleerwerkwijzen (modelleerwerkwijzen die gekoppeld of afgeleid zijn van een specifieke 

ontwerpproces en/of gekoppeld zijn aan een specifieke 3D CAD-systeem) zullen globaal worden 

behandeld. Werkwijzen 'IV' zal men in dit verslag niet behandelen. Men kan dit soort werkwijzen 

beschouwen zoals die ook in de CAD-handleidingen van het 3D CAD-systeem zijn vastgelegd. 

Zoals eerder naar voren is gekomen hebben productkenmerken invloed op de te ontwikkelen algemene 

modelleerwerkwijzen. Deze algemene modelleerwerkwijze zegt iets over de mate van investering in 

het aanmaken van blijvende doelgerichte modelrelaties. De andere gekozen aspecten zijn 'Ontwerp

informatie en -activiteiten' (ontwerpproces en modelleerproces en de bijbehorende activiteiten), 

'Geometrische informatie en modelrelaties' en 'CAD-systeemprestatie begrenzingen en CAD

conventies'. Men kiest het aspect 'Geometrische informatie en modelrelaties', omdat bij het model

leren de geometrische informatie en de modelrelaties essentiele rollen spelen (vanuit de theoretische 

beschouwing als zowel vanuit de praktijk bezien). Zonder ontwerpinformatie kan men niet 

modelleren. Bepaalde informatie uit het ontwerpproces is nodig binnen het modelleerproces. Orn het 

modelleerproces zo goed mogelijke met modelleerwerkwijzen te ondersteunen is in eerste instantie 

ook gewenst ontwerpactiviteiten te inventariseren. 

Deze activiteiten dienen indien mogelijk te worden vertaald naar modelleeractiviteiten. Die op hun 

beurt met hulp van modelleerwerkwijzen dienen te worden uitgevoerd. Er is gekozen voor het aspect 

'CAD-systeemprestatie begrenzingen en CAD-conventies', omdat de prestaties van het 3D CAD

systeem en de daarmee samenhangende gevolgen een rol spelen gedurende het modelleerproces. 

Daarnaast is de ontwikkeling van bepaalde afspraken (conventies) van belang, die men ook als 

werkwijzen kan beschouwen. 

3. Ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen 32 



Uitgaande van de eerder besproken beschouwingen, worden de volgende aspecten definitief als 

werkwijze bepalende aspecten gekozen. 

Aspect 1) 

Aspect 2) 

Aspect 3) 

Aspect 4) 

'Productkenmerken' 

'Ontwerpinformatie en-activiteiten' 

'Geometrische informatie en modelrelaties' 

'CAD-systeemprestatie begrenzingen en CAD-conventies' 

Vragen zoals de mate waarin, welke, hoe (de manier) en het moment waarop de ontwerper de 

(blijvende) modelrelaties doelgericht tussen componenten en features in het model aanbrengt, zijn 

vragen waarop men v66r en tijdens het modelleerproces rekening moet houden. Op deze vragen 

dienen de modelleerwerkwijzen volgend uit de werkwijze bepalende aspecten antwoorden te kunnen 

geven. 

Eerst zal de vraag over de 'mate waarin' de modelrelaties doelgericht in het model moeten worden 

aangebracht, worden beantwoord. Deze mate dient globaal aan te geven hoeveel men moet investeren 

in het opzetten van het model. Met andere woorden, <lit is ook de mate van investering in het doel

gericht keuzes maken van modelrelaties binnen het model (bijlage 3A). De 'mate waarin', geeft de 

mate van investering in het modelleren (investering in de modelopzet van het model) aan. Een onjuiste 

keuze van de mate van deze investering leidt tot een niet 'optimale' wijze voor het effectief en efficient 

modelleren, ook op de lange termijn. De mate van investering in de keuze en aanmaken van 

doelgerichte relaties bij het modelleren kan men ook zien als een modelstrategie. Als gevolg hiervan 

dient men eerst de mate van de investering in de keuze en aanmaken van doelgerichte blijvende 

(parametrische) modelrelaties te bepalen. De mate van investering in de keuze en aanmaken van 

doelgerichte blijvende (parametrische) modelrelaties binnen een model, heeft zoals eerder is 

besproken onder andere te maken met de kwaliteit van het model voor hergebruik. Hoe meer men in 

de modelopzet investeert, hoe hoger de kwaliteit van het model wordt. Dit omdat men meer nadenkt 

over de te kiezen modelrelaties. Dit heeft zijn invloed op de herbruikbaar zijn van de modellen. In de 

praktijk kan een ontwerper zowel blijvende als tijdelijke modelrelaties in het model aanmaken. 

Tijdelijke modelrelaties aanmaken vindt normaal gesproken plaats in de conceptuele fase binnen het 

modelleerproces. 

De werkwijzen volgend uit het aspect 'Ontwerpinformatie en -activiteiten' bepalen voornamelijk het 

moment waarop de relaties in de modellen gekozen en aangebracht worden. De modelleerwerkwijzen 

volgend uit het aspect 'Geometrische informatie en modelrelaties' bepalen hoofdzakelijk welke relaties 

en de manier waarop de (parametrische) relaties moeten worden vastgelegd. De 'CAD-systeem

prestatie beperkingen' kunnen aanleiding geven tot behoeftes voor de , ontwikkeling van werkwijzen 

die het modelleren 'aangenamer' kunnen maken. Bepaalde afspraken in de vorm van CAD-conventies 

behoren ook tot <lit aspect. Modelrelaties kunnen overigens zowel tijdelijk als blijvend in het model 

worden aangemaakt. Tijdelijke aangemaakte modelrelaties worden in de conceptuele fase van het 

modelleerproces aangemaakt. Bijvoorbeeld bij het modelleren van modelvarianten in de conceptfase. 
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De modelleerwerkwijzen volgend uit de aspecten 1, 2, 3 en 4 zullen in eerste instantie van algemene 

aard zijn. Deze modelleerwerkwijzen zullen zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van het toegepaste 3D 

CAD-systeem, maar waarbij wel rekening wordt gehouden met de algemene soorten hoofdkenmerken 

van een 3D CAD-systeem. Deze werkwijzen worden algemene modelleerwerkwijzen genoemd. De 

specifieke modelleerwerkwijzen zullen daarna hieruit afgeleid worden. Figuur 3.3 laat een globaal 

schematisch proces zien van de aspecten die het uiteindelijk modelleerproces ondersteunen met hulp 

van de modelleerwerkwijzen. De algemene modelleerwerkwijzen volgen uit de werkwijze bepalende 

aspecten. Deze werkwijzen worden vervolgens gerelateerd aan de specifieke middelen (CAD

functionaliteit) van het 3D CAD-systeem, om hieruit vervolgens de specifieke modelleerwerkwijzen te 

bepalen. Met hulp van de daarbij gekozen specifieke middelen en werkwijzen vindt vervolgens het 

(3D parametrisch) modelleren plaats. 

30 CAD-Model 

(Parametrisch) modelleren 

Aspecten die van invloed zijn op modelleerwerkwijzen 

Figuur 3.3: G/obaal schematisch proces van aspecten en modelleerwerkwijzen. 

3.4. Aspect 'Productkenmerken' 

In hoofdstuk 2, paragraaf2.3 en 2.10 is gepleit voor een nader onderzoek naar de invloed van product

kenmerken op de ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen. De methode die in [Kaas2] is 

uitgewerkt is van toepassing voor de analyse van productkenmerken van alle soorten werktuig

bouwkundige producten. Deze methode kan als basis dienen voor het bepalen van de modelleer

strategie (paragraaf 3.3) bij het modelleren voor zowel enkelvoudige delen (parts) als samengestelde 

delen (assemblies). Bij het bepalen van de productkenmerken en de overige kenmerken selecteert men 

de zaken die van invloed zijn op de modelleerwerkwijzen (bijlage 3A). De uitwerking van het verband 

tussen productkenmerken en de invloed op de mate van investering van modelleren (de bepaling van 
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de investering in het aanmaken van blijvende doelgerichte modelrelaties) staat m bijlage 3A 

'Investering aanmaken relaties'. 

De invloed van de productkenmerken op de modelleerwerkwijze wordt vertaald naar de rode draad 

(uitspraak over de globale modelstrategie). Deze zegt iets over de mate van investering in de keuze en 

aanmaken van doelgerichte bliivende (parametrische) modelrelaties binnen een model. lmpliciet 

houdt de rode draad ook de mate van parametriseren van een model in. De mate van parametriseren 

zegt namelijk impliciet over de voorspelbaarheid van het model na een zogenaamde model update 

( doorvoering van een wijziging). Hoe groter de voorspelbaarheid van het modelgedrag na wijziging is, 

des te groter de mate van doelgericht parametriseren van het model is geweest en dus ook de mate van 

investeren in het modelleren. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de modelopzet van het 

model. Een sterk gericht geparametriseerd model is een zogenaamd parametrisch model dat in 

geometrisch opzicht doelgericht kan worden gewijzigd. Dit komt omdat men doelgericht de model

relaties aanmaakt, op een manier waardoor de mate van investering in de keuze en aanmaken van 

doelgerichte blijvende (parametrische) modelrelaties binnen een model relatief hoog is. Het doel

gericht wijzigen aan het model realiseert men bijvoorbeeld door de waarden van bepaalde model

parameters en/of bepaalde modelrelaties te wijzigen. 

3.5. Aspect 'Ontwerpinformatie en -activiteiten' 

Het is de bedoeling dat de hier te ontwikkelen aanpak voor het uitvoeren van het modelleerproces met 

hulp van modelleerwerkwijzen een praktische toepassing zal vinden in bedrijven en ontwikkel

afdelingen. Daarvoor is het in elk geval van belang dat een bepaald bedrijf of ontwikkelafdeling de 

aard en het belang van het eigen ontwerpproces en het bijbehorend modelleerproces dient te onder

kennen en deze processen te beheersen en te begrijpen. Hiervoor dient van deze processen zo veel 

mogelijk te schematiseren en te analyseren om een beter overzicht en inzicht in deze processen te 

verkrijgen. 

Door een algemene schema van de processen en de activiteiten op te stellen is men beter in staat op 

een andere manier naar het ontwerpproces en modelleerproces te kijken. Dit schema kan men als een 

soort richtlijn gebruiken voor het plaatsen van ontwerp- en modelleeractiviteiten binnen de processen. 

Dit kan men realiseren door op de juiste plaatsen (binnen de fasen), de juiste activiteiten met de 

bijbehorende (modelleer)werkwijzen (en middelen) binnen het (specifieke) ontwerp- of modelleer

proces te plaatsen. 

Het uiteindelijke doe! is dat men als bedrijf of als ontwikkelafdeling zelf voor een te ontwikkelen 

product een bijbehorend specifiek ontwerpproces en modelleerproces met de bijbehorende (specifieke) 

ontwerp- en modelleeractiviteiten inventariseert, evalueert en ze in een schema vast te leggen. 
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Mogelijkheden van computerondersteuning binnen het ontwerpproces 

Het is van belang dat men weet welke (specifieke) ontwerpprocessen en de bijbehorende activiteiten 

van de te herontwerpen of te ontwikkelen producten binnen het bedrijf of ontwikkelingafdeling 

terugkerend en gelijksoortig van aard zijn. Bij terugkerende en gelijksoortige ontwerpprocessen dient 

men te onderkennen dat informatie uit deze processen van groot belang is bij het ontwerpen en 

modelleren van dit soort producten in de toekomst. Veel informatie kan namelijk hergebruikt worden. 

Een onderdeel van deze informatie bestaat uit ontwerpinformatie (productinformatie, ontwerpeisen, -

specificaties en randvoorwaarden). Ontwerpprocessen die (globaal) terugkerend en gelijksoortig van 

aard zijn, hebben bijbehorende activiteiten en modelleerprocessen die eveneens terugkerend en 

gelijksoortig van aard zijn. Hergebruik van informatie (bijvoorbeeld: activiteiten) verhoogt de 

efficientie bij het modelleren. Het is mogelijk om (bepaalde delen van) het modelleerproces te auto

matiseren. Dit komt omdat bepaalde ontwerpactiviteiten vertaald kunnen worden naar modelleer

activiteiten. Deze modelleeractiviteiten vormen voor een deel het modelleerproces dat met bepaalde 

modelleerwerkwijzen geautomatiseerd kunnen worden. De modelleerprocestijd kan hierdoor, af

hankelijk van de mate van automatisering van het modelleerproces worden verkort. 

Van producten met terugkerende of gelijksoortige ontwerpprocessen kan men ook verwachten dat de 

ontwikkeling van de modelleerwerkwijzen het meest concreet zullen zijn. Dit komt omdat men de 

ontwerpactiviteiten en de modelleeractiviteiten kent en weet waar zij zich in de fasen van de processen 

en met welke modelleerwerkwijzen zij moeten worden uitgevoerd. Daamaast is het namelijk mogelijk 

om de modelleeractiviteiten op maat te maken voor de te modelleren model. De probleemstellingen 

die eerder in hoofdstuk 2 bepaald zijn, kunnen voor een groot deel worden opgelost door de in dit 

hoofdstuk ontwikkelde modelleerwerkwijzen. 

Uitgaande van figuur 3B3 uit bijlage 3B kan men het schema uit figuur 3.4 afleiden, dat een product

creatieproces in het algemeen en globaal weergeeft. In figuur 3 .4 is een schema van een algemeen 

productcreatieproces ( ontwerpen met 'software prototyping' en CAE (het toepassen van analyse- en 

optimalisatiesoftware die gebruik maken van bijvoorbeeld EEM)) en de mogelijke informatie

overdrachten weergegeven. Voor elke informatie-overdracht kan men een of meerdere bepaalde 

computer ondersteunende applicaties gebruiken. De vetgedrukte pijlen geven de informatie-over

drachten weer van een productcreatieproces, zoals vroeger, waarbij toen nog geen CA-technische 

ondersteuning mogelijk was. In figuur 3 .4 zijn een aantal hoofdactiviteiten binnen het productcreatie

proces weergeven in de vorm van blokken. In de volgende paragrafen zal de ontwikkeling van de 

modelleerwerkwijzen in blok 'Modelleren' aan de orde komen. Het uiteindelijke hoofddoel binnen dit 

blok, is het genereren van tekeningen, modellen en/of andere files. Hierbij moet echter opgemerkt 

worden dat ook tekeningen van (3D CAD-)modellen al gemaakt kunnen worden in de conceptuele 

fase. Deze tekeningen hebben als doel het ontwerp aan een klant of andere partijen betrokken bij het 

ontwerp te presenteren of om een hardware prototype van het model tussentijds te bouwen en te 

beoordelen. Deze tekeningen zijn dus geen definitieve productietekeningen. 
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Het ontwerpproces bevindt zich binnen de ontwikkelfase in het ontwikkelproces (de blokken 'Simulatie fabricageproces', 'CM & OM' 
en 'Simulatie productprestatie') dat direct of indirect een relatie heeft met het fabricageproces (de blokken 'Werkvoorbereiding en 
Fabricage'). Binnen het blok 'Fabricage' worden de volgende zaken mee bedoeld: 

fabricage van het product 
fabricage van een specifiek gereedschap of productiemiddel voor het maken van het product 
fabricage van een specifiek test- of meetapparaat voor het te maken product 

Binnen het blok 'Simulatie fabricageproces' kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden: 
simulatie van assemblagehandelingen of montagehande/ingen; simulatie van fabricagebewerkingen (simulatie fabricage
proces): 
EEM-gebaseerde analyse en optimalisatieberekeningen zoals: spuitgiet-, extrusie-, pons-, dieptreksimulaties, (plaat-) 
buigsimulaties dergelijke 
frezen I boren (CAM) 

Binnen het blok 'Simulatie productprestatie' (simulatie productgedrag) kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken uitgevoerd worden: 
bepalen van statische, kinematische gedragingen van het productmodel (dynamica, verplaatsingen, snelheden, 
versnellingen, sterkte, stijfheid); therrnische analyses; optimalisatieberekeningen 
botsing- of contactsimulaties van het product model met een of meerdere andere objecten 
processchema analyses (rege/technische, hydraulische en pneumatische) 
levensduurberekeningen (bijvoorbeeld met betrekking tot slijtage) 
bedrijfszekerheidanalyses; rendementbepalingen 

Binnen het blok 'Werkvoorbereiding' dat direct gekoppeld is aan 'Fabricage' kunnen de volgende zaken aan de orde komen 
[Salomons]: 

de selectie van de machinegereedschappen; de selectie van de gereedschapsets; de selectie van de snijgereedschappe 
de bepaling van instellingen; de bepaling van de bewerkingsvolgorde 
het ontwerp van de klemmen, tangen ed. (fixtures) 
de berekening van de bewerkingspaden; de berekening van snijcondities of bewerkingscondities 
de generatie van NC-programma's en de capaciteitsplanning 

Veel van deze activiteiten kunnen volledig of deels met behulp van CA-technieken (geautomatiseerd) uitgevoerd worden. Het 
modelleerproces bestaat met name uit het modelleren van features, parts en assembly modellen. Daamaast kunnen bijvoorbeeld 
de volgende activiteiten binnen het modelleerproces (en het ontwerpproces) plaatsvinden: 

EEM-analyses uitvoeren met de CAE-modellen; uitvoeren van bewegingsimulaties en het bepalen en analyseren van 
kinematische grootheden 
bepalen van massa, zwaarlepunt, massatraagheidsmomenten 
interference en clearance controles uitvoeren (controle ten aanzien van volumeoverlappingen en afstanden tussen 
geometrische inforrnatie) 

Figuur 3.4: Een productcreatieproces met mogelijke informatieoverdrachten die door CA-technieken kunnen 

warden ondersteund. 



CAD-model en CAE-model 

Bij het werken met software prototyping en het uitvoeren van EEM-analyses of -simulaties, wordt bij 

het vertalen van een 3D idee naar een 3D visuele weergave van het ontwerp (model) als het software

prototype aangeduid. Het softwareprototype vormt dus zowel de basis voor de vormgeving, voor de 

numerieke analyses, voor de optimalisatieberekeningen en voor zowel de informatieoverdracht tussen 

CAD-omgeving naar een CAM-applicatie. Het softwareprototype of het model beschikt over de 

essentiele geometrische informatie die een centrale rol heeft. In bijlage 3G 'Automatisering van het 

modelleerproces' worden de informatieoverdrachten zoals die in figuur 3 .4 te zien zijn, aan praktijk

voorbeelden gerelateerd. Daarnaast wordt de mate van automatisering van het modelleerproces en de 

computerondersteuning bepaald. Uitgaande van deze bijlage blijkt dat de informatiestromen of --over

drachten deels te kunnen worden geautomatiseerd door gebruik te maken van bepaalde computer

applicaties en bijbehorende werkwijzen. De informatie die hierbij van belang is, is de geometrische 

informatie die in eerste instantie van de modellen is afgeleid. Het model speelt in deze geautoma

tiseerde informatieoverdrachten een centrale rol. Men dient zich hierbij te realiseren dat bij het 

modelleren van (CAD-)modellen en CAE-modellen aparte modelleerwerkwijzen dienen te worden 

toegepast. 

In een door de afstudeerder gehouden enquete binnen PMS onder de twee ontwikkelafdelingen XSB 

en MR, blijkt dat men in het algemeen nauwelijks gebruik maakt van CAE-technieken ter onder

steuning bij het ontwerpproces. De 'on-line' ondersteuning binnen de fasen van het ontwerpproces en 

het modelleerproces met hulp van CAE-analyses, -simulaties of optimalisatieberekeningen (simulatie 

van productprestatie of simulatie van het fabricageproces) wordt in de praktijk binnen PMS relatief 

gezien nog weinig toegepast. In de praktijk worden deze analyses meestal ter controle van een gereed 

ontwerp of product uitgevoerd. Een goed CAE-model opzetten, het uitvoeren en opzetten van CAE

analyses, het interpreteren van de resultaten vergen relatief veel tijd, voorbereiding en expertise. 

Men kan verwachten dat voor ontwerpprocessen met een gelijksoortig en terugkerend karakter de 

effectiviteit van de 'on-line' ondersteuning van het ontwerpproces met hulp van CAE-analyses groter 

kan zijn dan bij ontwerpprocessen die niet-terugkerend van aard zijn. Dit vanwege de beschikbare 

informatie en de bekende terugkerende en gelijksoortige ontwerpactiviteiten ( o.a. CAE-analyse gerela

teerde activiteiten) en modelleeractiviteiten. Hierdoor kan de uitvoering van deze activiteiten plan

matiger en effectiever worden uitgevoerd. In bijlage 3H wordt een CAE-ondersteuning binnen het 

ontwerpproces behandeld, daarnaast zijn globale richtlijnen beschreven voor het modelleren van een 

CAE-model. 

3.6. Aspect 'Geometrische informatie en modelrelaties' 

Uigaande van bijlage 3C aspect 'Geometrische informatie en de invloed op modelrelaties' blijkt dat de 

geometrische informatie gerelateerde ontwerpinformatie een belangrijke rol speelt binnen het model

leerproces. Daarnaast is de geometrische informatieprioriteit en ontwerprekenregels of -berekeningen 
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van belang voor het bepalen en vastleggen van de modelopzet. Ook speelt de modelleervolgorde (de 

volgorde van het maken van relaties en referenties van features en parts binnen het model) een rol. 

Keuzes maken en het aanbrengen van bijvoorbeeld relaties tussen componenten en features binnen een 

model worden voor een deel bepaald door de geometrische informatie en de relaties tussen deze geo

metrische informatie die binnen het ontwerpproces zijn gegenereerd. De wijze van bematen, en de 

wijze van relaties kiezen zijn van invloed op de manier van modelleren (de modelopzet van het 

model). Daamaast raakt de ontwerper meer bewust van de geometrische informatierelaties en 

geometrische informatieprioriteiten gedurende het ontwerpen en modelleren. Dit ondersteunt de keuze 

en aanmaken van de modelrelaties. 

3.7. Aspect 'CAD-systeemprestatie begrenzingen en CAD-conventies' 

Door bepaalde CAD-systeemprestatie begrenzingen kan er behoefte ontstaan om bepaalde werk

wijzen, afspraken en/of instellingen van het 3D CAD-systeem te maken, metals doel het modelleer

proces 'aangenamer' te maken. De punten behorende bij <lit aspect zijn van de soort 'organisatorische' 

aspecten van geometrische informatie, afspraken en zaken die met CAD-systeemprestatie 

begrenzingen te maken hebben in relatie met het modelleren. In bijlage 31 zijn de onderwerpen die met 

CAD-systeemprestatie beperkingen en met CAD-conventies te maken hebben kort beschreven. De 

werkwijzen en afspraken volgend uit <lit aspect kunnen voor elk bedrijf als standaardinstellingen of als 

standaardafspraken worden vastgelegd. Men hoeft deze dus niet elke keer als er iets gemodelleerd 

moet worden, te bepalen en vast te leggen. Pas wanneer de functionaliteit van het 3D CAD-systeem is 

uitgebreid of bij elke nieuwe versie van het 3D CAD-systeem dient men de nieuwe functionaliteit te 

inventariseren en zonodig de werkwijzen en afspraken aan te passen. 

3.8. Een stappenplan voor de keuze van modelleerwerkwijzen 

Uitgaande van de uitgewerkte aspecten die de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen kunnen be"in

vloeden, is het mogelijk een stappenplan uit te werken om tot keuzes te komen voor nieuw te 

ontwikkelen algemene modelleerwerkwijzen. Dit stappenplan bestaat uit 3 verschillende hoofdstap

pen en is van toepassing voor zowel enkeldelen en enkelproducten als ook voor samengestelde delen 

en samengestelde producten. 

StapA 

StapB 

Stap C 

Orienteren: de mate van investering in het aanmaken van doelgerichte en blijvende 

modelrelaties bepalen en informatie (ook de activiteiten) uit het ontwerpproces en 

eventueel uit het modelleerproces bepalen 

Voorbereiden: modelopzet globaal bepalen 

Modelleren en evalueren: het modelleren, waarbij rekening wordt gehouden met de 

resultaten uit de stappen A en B en het evalueren van het model 
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Stap A: Orienteren: rode draad en infonnatie uit het ontwerpproces bepalen 

Analyseer de productkenmerken en bepaal de mate van investering in de keuze 
en aanmaken van doelgerichte blijvende modelrelaties. 
Analyseer het ontwerpproces en modelleerproces. 
Bepaal de uitspraak ten aanzien van de mate van automatisering van het model
leerproces. 
Bepaal de kerntaak van het bedrijf en analyseer de huidige modelleerwerkwijzen. 

Stap B: Voorbereiden: modelopzet globaal bepalen 

Kies de algemene modelleerwerkwijzen uit de aspecten 'Geometrische 
informatie en modelrelaties' en 'CAD-systeemprestatie begrenzingen en CAD
conventies' en bepaal de modelopzet. 
Let hierbij op de ontwerpinfonnatie, geometrische informatierelatie en 
geometrische informatieprioriteit. 

Algemene modelleerwerkwijzen, algemene middelen en specifieke middelen 
en specifieke modelleerwerkwijzen bepalen. 

Stap C: 
Modelleren en 

evalueren 

Modelleren 

Model 
evalueren 

Documentatie 

en opslag 

ja 

ja 

nee 

Probleem 
evalueren 

Figuur 3.5: Het stappenplan voor de keuze van modelleerwerkwijzen in schemavorm. 



In figuur 3 .5 staat een schema afgebeeld van een stappenplan voor de keuze van modelleerwerkwijzen. 

Stap A Orienteren: rode draad bepalen en informatie uit het ontwerpproces en 

modelleerproces bepalen 

In stap A wordt verwezen naar de werkwijze bepalende aspecten 'Productkenmerken' en 'Ontwerp

informatie en-activiteiten' (zie de bijlagen 3A en 3G voor een uitgebreid overzicht). 

• Bepaal de universele werkwijzen uitgaande van de productkenmerken en overige ken

merken [Kaas2]. Bepaal hieruit de mate van investering in de keuze en aanmaken van 

doelgerichte hlijvende (parametrische) modelrelaties hinnen een model 

Aan de hand van de productkenmerken kan men een algemene uitspraak doen over: de mate van 

investering in de keuze en aanmaken van doelgerichte bliivende (parametrische) modelrelaties binnen 

een model (rode draad). Zie voor meer informatie bijlage 3A. 

• Scliematiseer en analyseer (indien mogelijk) het ontwerpproces en modelleerproces van het 

product en model. 

Vergaar en analyseer de informatie (ook de activiteiten) uit het ontwerpproces en modelleerproces 

voor zover dat mogelijk is. Impliciet houdt dit in dat men zowel voor als na het ontwerpen of 

modelleren deze activiteit kan uitvoeren. Inventariseer, analyseer, verbeter eventueel en leg het 

ontwerpproces in de vorm van bepaalde ontwerpactiviteiten vast (zie paragraaf 3.5 en bijlage 3B). 

Deze activiteiten kunnen (deels) vertaald worden naar activiteiten die binnen het modelleerproces 

kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast dient men zich bewust te zijn welke activiteiten met hulp van 

CA-technieken geautomatiseerd kunnen worden. 

• Bepaal de uitspraak ten aanzien van de mate van automatisering van het modelleerproces 

en de computerondersteuning van het modelleerproces. 

De uitspraak over de mate van automatisering van het modelleerproces kan deels worden bepaald na 

het schematiseren en analyseren van het al dan niet terugkerende en gelijksoortige ontwerpproces met 

de bijbehorende activiteiten en het hieruit afgeleide modelleerproces (zie ook bijlage 3G). Impliciet 

wordt hierbij ook de 3D CAD-functionaliteit in beschouwing genomen. De resultaten in de vorm van 

werkwijzen en middelen [Kaas2] kunnen verder uitgewerkt en bij het modelleren toegepast worden. 

Deze resultaten dienen te worden mee genomen in de volgende stappen B en C en fungeren als globale 

modelleerrichtlijnen. 

• Bepaal de kerntaak van het bedrijf of van ontwikkelafdeling(en) ten aanzien van het 

ontwerpproces en modelleerproces? {bijlage 3G) 

• Analyseer de huidige modelleerwerkwijzen (bijlage 3G) 

Analyseer de huidige modelleerwerkwijzen. Deze kunnen als referentie dienen bij het vergelijken van 

de huidige modelleerwerkwijzen met de nieuw te ontwikkelen werkwijzen. 
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Stap B Voorbereiden: modelopzet (globaal) bepalen 

Voordat met modelleren begonnen wordt, is het niet onverstandig om stil te staan op de vraag welke 

globale modelopzet toegepast dient te warden (voorbereiding). Door tijd te besteden aan deze 

voorbereiding levert het voor het modelleerpraces of bij later hergebruik van de modellen voordelen 

op. De voordelen liggen onder andere op het effectief bergebruik van modellen en het minder moei

zaam verlopen om deze modellen aan te passen gedurende het modelleerpraces (de modeltoe

gankelijkheid, de voorspelbaarheid van het model bij een wijziging zijn grater en de modelrelaties zijn 

duidelijk van opzet). 

In bijlage 3A en bijlage 3G warden uitspraken bepaald. Met deze uitspraken dient men bij het opzetten 

van de modelopzet in grate lijnen rekening mee te houden. 

De modelopzet die als basis bij het modelleerpraces fungeert en een centrale ral speelt bij het 

modelleerpraces dient zoveel mogelijk bepaald te warden, voordat met modelleren wordt begonnen. 

Het bepalen van een globale modelopzet kan v66r en tijdens het modelleren warden uitgevoerd. De 

modelopzet zal meer specifieker of concreter warden gedurende het modelleerpraces. Aan het begin 

van het modelleerpraces (en ontwerpproces) is relatief weinig geometrische informatie bekend is. Het 

is dan soms lastig om een concreet en specifiek modelopzet al vraeg aan het begin van het 

modelleerpraces te bepalen. 

• Kies de algemene mode/leerwerkwijzen die van toepassing zijn voor het model uit de 

aspecten 'Geometrisc/1e informatie en modelrelaties' en uit het aspect 'CAD-systeem

prestatie hegrenzingen en CAD-conventies'. 

Het is mogelijk dat binnen het bedrijf verscbillende soorten modelleerwerkwijzen warden gehanteerd. 

Dit door bijvoorbeeld de aanwezige verschillende ontwikkelafdelingen die zicb elk met andere typen 

praducten bezighouden. Of die zich concentreren op een andere fase van het ontwerppraces wanneer 

zij hun praducten ontwikkelen. Het kan zijn dat bijvoorbeeld een ontwikkelafdeling zich meer op de 

conceptuele praductontwikkeling concentreert. Als gevolg hiervan is het ook goed mogelijk dat 

binnen de twee hoofdfasen van het modelleerpraces (CM en DM) in grate Iijnen twee verscbillende 

soorten werkwijzen warden toegepast. 

Bij bet voorbereidende werk wordt gebruik gemaakt van de aspecten 'Geometrische informatie en 

modelrelaties' (bijlage 3C) en 'CAD-systeemprestatie begrenzingen en CAD-conventies' (bijlage 31) . 

Tevens dient men rekening te gehouden met de werkwijzen in de vorm van uitspraken die in stap A 

eerder zijn bepaald. Belangrijke zaken uit bijlage 3C zijn de ontwerpinformatie, geometrische 

informatie, geometrische informatieprioriteit of relatie en geometrische informatie creatievolgorde. 

Na het bepalen van de globale modelopzet en na het maken van de keuzes van algemene model

leerwerkwijzen, dienen deze aan de specifieke middelen (specifieke functionaliteit van bet 3D CAD

systeem) te warden gekoppeld om zo tot de specifieke modelleerwerkwijzen te komen (zie bijlage 3J 

'Specifieke middelen en modelleerwerkwijzen'). 
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Stap C Modelleren en evalueren 

In hoofdlijn dient men als ontwerper eerst zoveel mogelijk stap A en de modelopzet uit te werken 

voordat met modelleren wordt begonnen. Echter, zoals eerder vermeld, kan men niet altijd van tevoren 

voordat met modelleren wordt begonnen de modelopzet volledig bepalen en vastleggen. De andere 

activiteiten binnen de stappen B en C kunnen afhankelijk van de behoefte binnen het modelleerproces 

continu en na elkaar warden uitgevoerd. Dit komt bijvoorbeeld door mogelijke terugkoppelingen die 

binnen het modelleerproces en/of het ontwerpproces plaats kunnen vinden. Indien bij het modelleren 

problemen ontstaan, bijvoorbeeld indien men vastloopt, dan kan men proberen het model (deels) 

opnieuw te modelleren. Men dient dan eerst de mogelijke oorzaken voor het vastlopen te bepalen en te 

begrijpen. Het vastlopen bij het modelleren kan plaatsvinden wanneer bij wijzigingen aan het model 

niet tot het gewenste resultaat leidt. Een andere reden kan zijn, dat men niet weet hoe de geometrie 

gemodelleerd moet worden of hoe men het handiger zou kunnen modelleren. 

Het (dee ls) opnieuw modelleren van het model kan soms tot een betere parametrische relatiestructuur 

van het model leiden en waarvan de relaties de modelopzet ondersteunen. Dit komt door nieuwe 

verkregen inzichten in de modelopbouw. Beter in de zin van bijvoorbeeld: 

• Minder relaties tussen verschillende geometrische informatie, zonder een negatief invloed op 

de modelopzet 

• Eenvoudige (te herkennen) en logische of duidelijke relaties en dat ze beter voldoen aan de 

modelopzet 

Evalueren 

Bij het evalueren van een modelgerelateerd probleem kan men de volgende vragen stellen: 

• Hoe hangen de relaties en de aanwezige parameters met elkaar samen 

• Waarom ziet het model er na parameterwijziging of relatiewijziging er anders uit dan werd 

verwacht (aspect geometrische informatie en modelrelaties)(Hoe komt het dat een model niet 

gewijzigd kan warden zoals men het wil) 

• Hoe komt het dat een model up date (na het doorvoeren van een modelwijziging) niet wil 

lukken 

Bij het evalueren en beoordelen van de modellen, kunnen de volgende vragen gesteld warden die als 

criteria kunnen fungeren bij de beoordeling over de kwaliteit van de modellen: 

• Is aan de modelopzet (voldoende) voldaan? 

• Is de geometrie of vormgeving van het model juist (voldoet het ook aan de ontwerpeisen, -

specificaties, -eisen en fabricage-eisen) 

• Is het model ejfectief en efficient (voldoende eenvoudig) opgebouwd (een criteria: minimaal 

aantal stappen/ modelleerhandelingen bi} het modelleren), ook voor later hergebruik van het 

model 

• Is de juiste be mating gekozen en voldoende eenvoudig gestructureerd 
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• Is de bematingswijze te verbeteren zonder dat daarbij de functionaliteit van het (parame

trisch) model (modelopzet) verloren gaat 

• Is het wijzigingsgedrag van het model goed te voorspellen 

• Zijn afdelingspecifieke afspraken toegepast (bijvoorbeeld: standaard of bedrijf specifieke 

naamgeving of code voor een bepaald product of model) 

Het doorlopen van deze vragen met andere collega's, met de eventuele aanwezige CAD-M support 

groep en/of het aan de orde stellen bij de gebruikersoverleggen kunnen tot extra inzichten en 

verbeteringen aan de modelopbouw leiden. Hiermee vergroot de ontwerper zijn of haar kennis en 

ervaring met betrekking tot het modelleren in het algemeen. De modelevaluatie hangt samen met de 

probleemevaluatie. Als gevolg hiervan kunnen bovenstaande vragen naar behoefte bij het evalueren 

gesteld worden. Indien een of meerdere van deze vragen negatief beantwoord of ontbeantwoord 

blijven, dan dient men de oorzaak van het probleem te bepalen en te begrijpen ('probleem evalueren') 

om vervolgens het probleem op te lossen. Houd continu rekening mee met de werkwijzen en middelen 

die in stappen A en B zijn bepaald. Indien men op een modelleerprobleem stuit of als men vastgelopen 

is bij het modelleren, dan dient men het probleem te evalueren en hiervoor een passende oplossing te 

vinden die niet tegenstrijdig is met de eerder gekozen werkwijzen uit stap A en stap B. Als men geen 

directe passende oplossingen kan vinden, dan moet men terugkeren naar stap B of zelfs naar stap A, 

afhankelijk van de grootte of invloed van de problematiek. Het is echter niet aan te raden en tevens 

niet waarschijnlijk om tijdens het modelleerproces helemaal terug te gaan naar stap A. Indien men 

tijdens het modelleren geen problemen tegenkomt, dan moet men alsnog continu met de gekozen en 

toegepaste werkwijzen rekening houden ('model evalueren'). 

Het modelleren en evalueren vinden afwisselend plaats. Het is de bedoeling dat de evaluatie naar 

behoefte gedurende het modelleren uitgevoerd wordt in plaats van dat deze achteraf (na het model

leerproces) gebeurt. Op deze wijze wordt voorkomen dat modelwijzigingen en aanpassingen van de 

gekozen modelleermethoden op een (te) laat moment uitgevoerd worden. Het model is gereed wanneer 

het aan alle gestelde criteria voldoet en het model gemodelleerd is volgens de gekozen modelleerwerk

wijzen en modelopzet. In de praktijk zal waarschijnlijk in bepaalde situaties niet alle eerder gekozen 

werkwijzen in de stappen A en B toegepast worden en ook niet aan alle voorafgestelde criteria 

voldoen. Dit vanwege bepaalde ( onvoorziene) omstandigheden of praktische redenen (bijvoorbeeld: 

vanwege de tijdsdruk) of gewoon omdat het niet mogelijk blijkt. 

In de praktijk kan men echter niet uitsluiten dat bepaalde ontwikkelde en vastgelegde modelleer

werkwijzen niet zullen worden toegepast, <lit komt doordat bepaalde ( onvoorziene) zaken het ontwerp

proces en daarmee het modelleerproces in negatieve zin kunnen beYnvloeden. Bijvoorbeeld doordat 

men een bepaalde tijdsdruk ondervindt. Analyseer in deze situaties de oorzaken en gevolgen van deze 

( onvoorziene) zaken en probeer <lit te voorkomen en/of op te lossen. De taak hiervoor is weggelegd 

voor de ontwerpers, de segmentleiders of de hoofden van de ontwikkelafdelingen eventueel in 

samenwerking met de CAD-M( echanische) support groep. 
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In theorie kan voor elk te modelleren part behorende bij een assembly door middel van het stappen

plan de modelleerwerkwijzen worden bepaald. Dit is uit praktisch oogpunt betreft, niet altijd even 

efficient. Soms kan de behoefte ontstaan om het stappenplan (globaal) meerdere keren te doorlopen 

afhankelijk van het concretiseringproces van de modellen en de beschikbare (geometrische) informatie 

in de vorm van modellen. Afhankelijk van de gegeven, beschikbare informatie en ervaring van de 

ontwerper doorloopt men naar behoefte het stappenplan. Het stappenplan is algemeen en breed van 

opzet met als doel de toepasbaarheid te vergroten. Bij vaker en consequent toepassen van het 

stappenplan kan men enig vaardigheid en kennis vergroten over de te kiezen modelleerstrategie. 

Het stappenplan is voor een deel methodisch van opzet (er dient per stap op systematische wijze, 

keuzes te worden gemaakt van de meeste geschikte modelleerwerkwijzen alvorens men verder gaat). 

Dus eerst stap A uitwerken voordat met stap B wordt begonnen. Echter een deel van stap B kan om 

beurten met stap C uitgevoerd worden. Het bepalen van de productkenmerken (stap A) kan 

bijvoorbeeld (als voorbereidend werk) door de segmentleiders of de projectleiders worden uitgevoerd. 

De te kiezen modelleerwerkwijzen uit het aspect 'CAD-systeemprestatie begrenzingen en CAD

conventies' (stap B) is in feite al eerder gedaan, want deze werkwijzen volgend uit dit aspect zijn 

standaard werkwijzen die men onafhankelijk van het product dient toe te passen. 

Het stappenplan kan zowel vooraf als tijdens het ontwerpen en modelleren worden toegepast. Naast de 

vaardigheid met het werken op een 3D CAD-systeem en het vergaren van de kennis van het 3D CAD

systeem is de vaardigheid en kennis van het bepalen en het toepassen van de modelleerwerkwijzen 

niet minder belangrijk. Verder dient men zich niet te veel nadruk te leggen op het modelleren, maar 

meer met het ontwerpen. De neiging bestaat namelijk dat tijdens het modelleren men zich (onbewust) 

meer de nadruk gaat leggen op de mogelijkheden van de functionaliteit van het CAD-systeem en met 

het uitproberen (proefondervindelijk of 'trial & error') van de verschillende modelleerfuncties in plaats 

dat men zich meer op het ontwerpen richt. 

In bijlage 31 worden globaal, specifieke modelleerwerkwijzen die gerelateerd zijn aan de algemene 

modelleerwerkwijzen uitgewerkt. Ben specifieke modelleerwerkwijze, de skeletonmethode, staat in 

bijlage 3D beschreven. In bijlage 3K zijn voorbeelden uitgewerkt, waarbij algemene en deels 

specifieke modelleerwerkwijzen volgens het stappenplan worden gekozen voor het modelleren van 

verschillende modellen. In deze bijlage zullen 4 voorbeelden warden uitgewerkt met als doel de 

algemene modelleerwerkwijzen en (deels) specifieke modelleerwerkwijzen te bepalen voor het 

modelleren van bepaalde producten volgens de theorie (stappenplan). Dit met als doel de toepas

baarheid, de mate van ondersteuning bij het modelleren en de geldigheid van de theorie aan de hand 

van de voorbeelden te bepalen. Daarnaast heeft het als doel om de theorie en stappenplan te 

verduidelijken en toe te passen. 
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3.9. Terugkoppeling naar problematiek 

Aan de hand van de uitgewerkte voorbeelden uit bijlage 3K en 3L kan men uitspraken doen ten 

aanzien van de toepasbaarheid van de modelleerwerkwijzen. Deze toepasbaarheid is gerelateerd aan 

de mate van het oplosbaar zijn van de modelleerproblematiek (probleemstellingen). De probleem

stelling die vanuit de theorie zijn bepaald kan groten deels met hulp van de modelleerwerkwijzen 

opgelost warden. Met andere woorden, het effectief ondersteunen van het modelleerproces kan deels 

warden gerealiseerd met hulp dan de ontwikkelde en gekozen modelleerwerkwijzen. 

Het blijkt dat men niet eenduidige modelleerwerkwijzen kan kiezen of bepalen tijdens het modelleren 

van een bepaald product met bepaalde productkenmerken in de vorm van een model. Voor modellen 

die in geometrisch opzicht symmetrisch is, kan men niet op een eenduidige wijze de maten aanmaken. 

Men kan namelijk op verschillende wijzen de maten aanbrengen zonder dat deze invloed hebben op 

het modelgedrag. Met andere woorden, verschillende wijzen van aanbrengen van de maten heeft tot 

gevolg dat men op verschillende wijze de modelopzet kan kiezen en vastleggen. Als gevolg hiervan 

kan men een model met verschillende modelopzetten modelleren zonder dat het modelgedrag anders 

wordt. Dit kan men realiseren door bepaalde waarden voor bepaalde maten op te geven. 

Uit de uitgewerkte voorbeelden blijkt dat de theorie toepasbaar is voor het ontwikkelen en kiezen van 

modelleerwerkwijzen. Echter, het is niet uitgesloten dat voor andere voorbeelden, producten of ont

werpen de theorie bij de ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen minder goed ondersteunt. Er 

kunnen mogelijk bepaalde situaties zich voordoen, waarbij de toepasbaarheid van de modelleer

werkwijzen wat minder groat is. Belangrijk is dat het bedrijf zelf de modelleerwerkwijzen afstemt of 

aanpast indien de mate van ondersteuning bij het modelleren daardoor beter wordt. Het bedrijf dient 

bijvoorbeeld de specifieke modelleerwerkwijzen 'opmaat' te maken voor het modelleren van haar 

producten of productgroepen. Dit om de modelleerwerkwijzen zo effectief en zo efficient mogelijk te 

laten zijn. 

Uit de werkwijze bepalende aspecten zijn in de meeste gevallen (veronderstelling) richtlijnen in de 

vorm van modelleerwerkwijzen te ontwikkelen en af te leiden of te kiezen die leiden tot een betere 

uitvoering van het modelleerproces. 

Voor PMS: de werkwijzen voor de drie afdelingen (CIS, XSB en MR) zullen te verwachten, weinig 

van elkaar verschillen vanwege de gelijke te ontwikkelen soorten producten wat betreft hun product

kenmerken. Daamaast kunnen naast deze algemene modelleerwerkwijzen oak afdelingspecifieke 

gebonden modelleerwerkwijzen bestaan als gevolg van 'het afstemmen' van de specifieke modelleer

werkwijzen voor een specifiek te modelleren model dat zich laat vertalen naar een specifiek product. 

Belangrijk hierbij is het schematiseren van de ontwerp- en modelleerprocessen en hun bijbehorende 

activiteiten. 
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3.10. Onderhoud en beheer van de vastgelegde modelleerwerkwijzen 

Er kan onderscbeid worden gemaakt tussen drie soorten specifieke modelleerwerkwijzen. Deze zijn 

als volgt te onderscbeiden: 

• 'ldeale' mode/leerwerkwijzen (i) 

• Nieuwe modelleerwerkwijzen (n) 

• Huidige mode/leerwerkwijzen (h) 

Figuur 3.6 laat een verloop van de effectiviteit en efficientie bij bet modelleren bij toepassing van 

modelleerwerkwijzen in de loop van de tijd gezien. 

E ffectivite it & 
efficientie 

t •• 
··•··············· ······ 

•• 

•• 
•• • 

•• 

•• •• •• 
•• •• 

Tijdverloop 

: 'ideale' modelleerwerkwijzen 
n : nieuwe modelleerwerkwijzen 
h : huidige modelleerwerkwijzen 

----
n 

h 

Figuur 3.6: De mate van ejfectiviteit en efficientie bij het modelleren door toepassing van modelleerwerkwijzen, 

in de loop van de tijd gezien. 

Aan bet begin is te zien dat elke curve door aanloopproblemen bij bet gebruik van een 3D CAD

systeem de effectiviteit en efficientie als gevolg van het gebruik van de werkwijzen relatief gezien 

laag is (gewenningsproblemen). Het laat echter niet de schaalverdelingen zien noch waarom de drie 

curven exact op deze manier lopen. Het is slechts de bedoeling de trend van de effectiviteit en de 

efficientie van de modelleerwerkwijzen weer te gegeven, waarbij de 'ideate' modelleerwerkwijze 

uiteindelijk in de loop van de tijd de hoogste effectieve waarde bereikt. Hoe 'ideate' modelleerwerk

wijzen eruit zien is niet te definieren of aan te geven. Het enige verschil tussen de 'ideale' en huidige 

of nieuwe modelleerwerkwijzen is dat deze zowel op de korte als op de lange termijn de meeste 

voordelen bieden. Het is de bedoeling dat in dit verslag nieuwe (n) modelleerwerkwijzen dienen te 

worden ontwikkeld om verbeterde modelleerwerkwijzen dan de huidige (h) modelleerwerkwijzen te 

realiseren. Het streven naar 'ideate' modelleerwerkwijzen is momentaan van karakter, doordat het 

ontwikkelen van werkwijzen een continu durend proces is. De mate van effectiviteit en efficientie is 

gerelateerd aan de verkorting van de doorlooptijd van het modelleerproces en de mate van onder-
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steuning gedurende het modelleerproces. De effectiviteit en efficientie van het gebruik van model

leerwerkwijzen zijn lastig objectief te meten. Alvorens men tot de ontwikkeling van nieuwe werk

wijzen overgaat (die een compromis kan zijn tussen de huidige modelleerwerkwijzen en met de 

'ideale' modelleerwerkwijzen), client als het mogelijk is, eerst de bestaande (huidige) werkwijzen 

gei'nventariseerd en geanalyseerd te worden. Zodoende beschikt men dan over een referentie voor de 

nieuw te ontwikkelen verbeterde modelleerwerkwijzen. 

Bij de nieuw te ontwikkelen modelleerwerkwijzen wordt rekening gehouden met een aantal zaken die 

bij dat bedrijf past en gewenst is. Met andere woorden, bij de ontwikkeling van 'nieuwe modelleer

werkwijzen' worden praktische zaken die bij het bedrijf horen beschouwd en daarop afgestemd. Dit 

met als doel de werkwijzen een meer praktische waarde te geven en de effectiviteit te verhogen. De 

praktische zaken kunnen bijvoorbeeld zijn: 

• Werkwijzen bepalende aspecten van (bedrijf of afdeling specifieke zaken) 

• De algemene tendens van de modelleerprocessen binnen een ontwikkelafdeling (legt men bij

voorbee/d de nadruk aan het begin van het modelleerproces?) 

• Bedrijfspecifieke regels die bij het ontwerpproces en modelleerproces horen 

De modelleerwerkwijzen dienen niet te strak van opzet te zijn, opdat deze het daadwerkelijke 

modelleerproces niet in een bepaalde mate kunnen belemmeren. Daarnaast client men de werkwijzen 

niet te veel vrijheden mee te geven, anders zou de beoogde toegepaste standaardisatie van de 

werkwijzen niet goed worden benut. 

De ontwikkeling van modelleerwerkwijzen in het algemeen, is een continu veranderend proces dat 

regelmatig geevalueerd en aangepast client te worden afhankelijk van veranderingsprocessen die op 

kunnen treden. In figuur 3.7 is in schemavorm het proces van de ontwikkeling van modelleer

werkwijzen weergeven. 
vf" 

vf 

30 CAD-hoofdfunctionaliteit 

Werkwijze bepalende aspecten 

Specifieke 3D CAD-functionaliteit 

Algemene 
en 
specifieke 
modelleer
werkwijzen 

Modelleer
proces: 3D 
modelleren 

Ontwerpproces 

3D CAD-model 

Opslag van 
CAD-files 

Figuur 3.7: De vorming en aanpassing van modelleerwerkwijzen is een continu zijnde proces. 
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De modelleerwerkwijzen kan men in de loop van de tijd wijzigen als gevolg van veranderingen binnen 

de werkwijze bepalende aspecten en binnen de CAD-functionaliteit. Met andere woorden, wijzigingen 

kunnen plaatsvinden ten gevolge van nieuwe inzichten met betrekking tot het ontwerpproces en de 

functionaliteit van het CAD-systeem. Nadat de algemene modelleerwerkwijzen zijn ontwikkeld, kan 

men vervolgens de specifieke modelleerwerkwijzen bepalen. Hierbij dient de specifieke functionaliteit 

van het 3D CAD-systeem en het (specifieke) ontwerpproces in beschouwing te warden genomen. De 

termen 'vf en 'va' zijn veranderingsprocessen van respectievelijk de 3D CAD-hoofdfunctionaliteit en 

de werkwijze bepalende aspecten. 'vf"' is een verandering van specifieke 3D CAD-functionaliteit. 

Samenvatting 

Bij de aanpak voor de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen houdt men rekening mee met 

verschillende aspecten die een rol spelen bij het ontwerpproces en in het bijzonder met het model

Ieerproces. Deze aspecten die deels voortkomen uit de inventarisatie van modelleerknelpunten 

(probleemstellingen) en deels voorkomen uit de onderzoekingen (paragraaf 3.1) heeft men als werk

wijze bepalende aspecten genoemd. Uit deze aspecten dienen modelleerwerkwijzen te warden 

ontwikkeld. De daarbij te ontwikkelen en uit te voeren modelleerwerkwijzen dienen bij de product

ontwikkeling en het daarmee gerelateerde modelleerproces ondersteuning te bieden. 

Er zijn twee soorten modelleerwerkwijzen, de algemene en specifieke. Hoe de relaties zijn tussen de 

werkwijze bepalende aspecten en de soorten werkwijzen, staat afgebeeld in figuur 3.8. 

Te bepalen werkwijzen 

• Universele werkwijzen 

(CAD/CAE-model gerelateerd) 

• De mate van investering in de keuze en 

aanmaken van doelgerichte blijvende 

modelrelaties (als hoofduitspraak) 

• Algemene modelleerwerkwijzen 

• De mate van automatisering van het 

modelleerproces (als uitspraak) 

• Specifieke modelleerwerkwijzen 

Te gebruiken werkwijze bepalende 
aspecten en andere aspecten 

• Aspect 1 'Productkenmerken' 

• Aspect 2 'Ontwerpinformatie en-activiteiten' 

• Aspect 3 'Geometrische informatie en modelrelaties' 

• Aspect 4 'CAD-systeembegrenzingen en CAD- con

venties' 

• Algemene 30 CAD-functionaliteit 

• Specifiek modelleerproces (specifiek 

ontwerpproces (uitgaande van aspect 2)) 

• Specifieke 3D CAD-functionaliteit (specifieke 

middelen) 

Figuur 3.8: Relaties tussen de soorten werkwijzen en de werkwijze bepalende aspecten. 
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Orn de algemene en specifieke modelleerwerkwijzen te kiezen is een stappenplan voorgesteld. Met 

deze uitgewerkte stappenplan kan de ontwerper v66r en tijdens het modelleerproces modelleerwerk

wijzen kiezen. Er bestaat de mogelijkheid om op maat (bedrijfsafhankelijk en productafhankelijk) 

modelleerwerkwijzen te ontwikkelen en de mogelijkheid om op gestructureerde wijze de werkwijzen 

en middelen vanuit de theorie af te leiden en aan te passen en het up to date te houden. Het ontwik

kelen, evalueren van modelleerwerkwijzen dient een continue proces te zijn, met als doel de model

leerwerkwijzen zo up to date, effectief en efficient mogelijk te laten zijn. De geometrische informatie

relaties en ontwerpinformatie binnen een ontwerp zijn te gebruiken voor het kiezen en aanmaken van 

de modelrelaties. 

Te verwachten valt dat ontwerpprocessen en hieraan gerelateerde modelleerprocessen die terugkerend 

en gelijksoortig van aard zijn het duidelijkste en meeste voordeel hebben bij de daadwerkelijke 

verkorting van het modelleerproces. Dit komt door het gebruik van geautomatiseerde modelleer

activiteiten en hergebruik van (geometrische) informatie en modelleerwerkwijzen. Van producten met 

terugkerende of gelijksoortige ontwerpprocessen kan men verwachten dat de ontwikkeling van de 

modelleerwerkwijzen het meest concreet zullen zijn. Dit komt omdat men de ontwerpactiviteiten en de 

modelleeractiviteiten kent en weet waar zij zich in de fasen van de processen en met welke modelleer

werkwijzen zij moeten worden uitgevoerd. Daamaast is het namelijk mogelijk om de model

leeractiviteiten op maat te maken voor de te modelleren model. De probleemstellingen die eerder in 

hoofdstuk 2 bepaald zijn, kunnen voor een groot deel worden opgelost door de in <lit hoofdstuk 

ontwikkelde modelleerwerkwijzen. 

De invloed van samenwerking binnen het bedrijf (inteme samenwerking, al dan niet op microniveau) 

en tussen het bedrijf en de exteme partijen op de ontwikkeling van modelleerwerkwijzen is niet 

onderzocht. Dit zou men verder moeten onderzoeken om een grote effectiviteit bij het modelleren te 

bereiken bij samenwerking. Hierbij moeten de modelleerwerkwijzen bij de betrokken partijen worden 

toegepast. Dit vraagt om een goede regelgeving in het gebruik van deze werkwijzen en afspraken. 

Daarnaast dient men te onderzoeken wat de invloed is van het gebruik van 3D CAD-systemen en het 

bijbehorende gebruik van modelleerwerk-wijzen op de organisaties en vice versa. 
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4. Case-opdracht: Galileo collimator 

4.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk beoogt niet voor PMS de modelleerwerkwijzen volledig te bepalen aan de hand van het 

productenpakket en de bijbehorende productkenmerken. Daarvoor in de plaats zal aan de hand van het 

stappenplan, een case-opdracht: het keuzeproces van modelleerwerkwijzen voor het modelleren van de 

Galileo collimator (een bepaald soort diafragma) globaal warden uitgewerkt. Hierbij zal slechts een 

aantal samengestelde hoofdcomponenten van de collimator in beschouwing warden genomen. Wat 

men met de uitwerking van de case-opdracht uiteindelijk wilt bereiken zijn de volgende punten: 

• Toetsing van de geldigheid (inzetbaarheid of toepasbaarheid) van de theorie en stappenplan 

• Nieuwe modelleerwerkwijzen ldezen voor het modelleren van de collimator om deze ver

volgens te laten evalueren en beoordelen door de ontwerpers en de CAD-support groep 

Er zal eerst een algemene beschrijving van de Galileo collimator warden behandeld en vervolgens zal 

men aan de hand van de theorie en het stappenplan de case-opdracht uitwerken. 

4.2. Galileo collimator 

Rontgenstraling is gevaarlijk voor de gezondheid, maar levert indirect een basis voor vele toepas

singen die de gezondheid indirect kunnen bevorderen. Vanwege het stralingsgevaar zijn er bevoegde 

instanties in het leven geroepen die het gebruik van radiologische systemen aan bepaalde wetten en 

normen voorschrijven. Deze normen zijn in samenspraak met enkele intemationale organisaties 

vastgesteld. De informatie die wordt verkregen door rontgendiagnostiek moet van hoge kwaliteit zijn, 

en warden gerealiseerd met een zo klein mogelijke blootstelling van straling voor de patient. Orn aan 

deze eisen te voldoen is een apparaat nodig dat dit kan realiseren, een collimator. De collimator laat 

een gecontroleerde, gedoseerde en begrensde X-ray stralingsbundel toe die het lichaamsdeel bestraalt. 

De collimator is een deelproduct van een radiodiagnostisch systeem. Dit deelproduct wordt binnen de 

afdeling CIS ontwikkeld. De Galileo collimator zal bovendien toegepast warden in drie verschillende 

X-ray systemen. De functie van de collimator is tweeledig, enerzijds om de X-ray stralen die binnen 

de rontgenbuis (X-ray buis) warden opgewekt en zich vanuit de X-ray focal punt verspreiden, op een 

bepaalde manier (volgens de normen) te bundelen en het bevorderen van de beeldkwaliteit. Anderzijds 

heeft de collimator een aantal optionele doelen die toepassingspecifiek zijn, bijvoorbeeld: rontgen

stralingsimulatie, dosismeting en filtering. De collimator is een samengesteld onderdeel dat bij een X

ray systeem hoort en is dus bekeken vanuit het systeemniveau (hoogste productstructuumiveau) een 

sub-samenstelling (sub-assembly). Figuur 4.1 geeft de posities van de collimator, de patient en het 

reflectorvlak ten opzichte van elkaar weer. 
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Figuur 4.1: 
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De posities van de collimator, patient en receptor ten opzichte van elkaar. 

Figuur 4.2 laat een sterk vereenvoudigde weergave van het frame van de collimator zien, bestaande 

Uit 2 platen en 4 gelijke pilaren. 

I 7' 

I ;' 

Figuur 4.2: Een sterk vereenvoudigde tekening van het frame. 

Figuur 4.3 laat van de samengestelde hoofdcomponenten waaruit de collimator bestaat in vereen

voudigde weergave en in exploded view zien. 
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Figuur 4.3: De hoofdcomponenten van de collimator vereenvoudigd en in exploded view weergegeven (3D). 

Samengestelde mechanische collimator componenten 

X-ray focal punt 

De X-ray focal punt is de locatie waaruit de X-ray stralen in de X-ray buis worden opgewekt en zich 

van hieruit verder verspreid. 

Near focus iris 

Een ronde plaat met een gat in het midden die de X-ray bundel cirkelvormig afschermt. 

Near focus shutters (voor de A- en B-richting) 

De near focus shutters verkleinen de zogenaamde off-focal straling van de rontgenstraling (met andere 

woorden, deze shutters zorgen voor afname van de strooistraling). 
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Stel, de collimator kan vereenvoudig weergegeven worden als een rechthoekige blok. De A-richting is 

de richting gelijk aan de lengterichting van de collimator (zie figuur 4.4). De B-richting wordt ook de 

Iongitudinale richting genoemd (B-richting; evenwijdig aan de rontgenbuis middellijn) als in de 

transversale richting (A- richting; Ioodrecht aan de Iongitudinale richting. 

rontgenbuis 

collimator 

Figuur 4.4: 'A'- en 'B '-richting ten aanzien van de afmetingen van de collimator. 

Collimator Assembly 

De interface tussen de collimator en de X-ray tank 

Spectraa/ filter(scltijf) 

Slechts een dee! van het uitgestraalde spectrum van de rontgenbron draagt daadwerkelijk bij aan het 

schaduwbeeld op de beeldvormer of fotonegatief. In de beeldvormer wordt de X-ray straling vertaald 

naar een versterkt digitaal signaal met hulp van een beeldversterker met als doel informatie ( een bee Id) 

te krijgen van het inwendige bestraald object of patient. Andere delen van het spectrum hebben een te 

Iaag energieniveau om de beeldvormer of fotonegatief te bereiken. Deze straling wordt opgenomen 

door verschillende onderdelen binnen de collimator en door de patient. Dit laatste moet altijd zoveel 

mogelijk worden voorkomen, omdat dit schadelijk is voor de gezondheid van de patient. Afbankelijk 

van het type onderzoek en de te bestralen dee! van de patient is het wenselijk om de straling te filteren 

met een bepaald filter. Met andere woorden, de spectraal filter heeft als doe! uitwerking van de 

absorptie te vergroten van de !age energetische X-ray straling, die niet aan de kwaliteit van het beeld 

bijdraagt, maar we! de stralingsdosis voor de patient verhoogt. 

Back-up shutters (voor A- en B-ricltting) 

Deze shutters zorgen voor een vermindering van de strooistraling die niet allemaal door de near focus 

shutters worden tegengehouden. 

Spiegel en liclttbron 

De onderdelen Iichtbron in combinatie met de spiegel hebben als functie de X-ray bundel te simuleren. 

De bundel van de lichtbron reflecteert tegen het oppervlak van de spiegel en vervolgt zijn weg naar het 

te bestralen deel van de patient. Deze onderdelen worden gebruikt voor het positioneren van de patient 

ten opzichte van de X-ray as en dient verder als referentie gedurende het collimeren en het diafrag

meren van een stralingsbundel. 
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Finger wedge 

De finger wedge heeft dezelfde functie als de wedge alleen bevindt de finger wedge zich ongeveer in 

het midden ten opzichte van het doorlatingsgat gepositioneerd. De geometrie is staafvormig. 

Wedge 

De naam is ontleend aan de vorm van de platen (schuin aflopende kant). Hoofddoel van de wedges is 

het tegengaan van overbelichting (overbestraling). Dit treedt op als het te belichten object (patient) 

verschillende absorptiewaarden heeft, zoals bij het menselijk lichaam het geval is. Als het meest 

absorberende deel van het object voldoende belicht is, dan zijn de minder absorberende delen 

overbelicht. De wedge kan van messing, aluminium of roestvrij staal gemaakt zijn. Deze materialen 

fungeren als filter voor de rontgenstraling. Door de schuin aflopende vorm van de wedge neemt het 

filterende karakter van de wedge toe naarmate hij dikker wordt. Dit zorgt voor een mooi egaal verloop 

en voorkomt harde overgangen op het uiteindelijk beeld (zie figuur 4.5). 

X-ray straling 

Wedge (gedeelte) 

iiiiiiii 
7---(d-:•-gela-~--L 

intensiteit) 

X (maat afstand) 

Figuur 4.5: Filterende werking van de wedge (mate van intensiteit (!)). 

Iris 

De iris zorgt ervoor dat de X-ray bundel alleen op de beeldvormer of op het fotonegatief valt en niet 

daarbuiten. Dit is noodzakelijk, omdat er geen straling langs de beeldvormer of fotonegatief mag 

vallen. De iris corrigeert een afwijking door het veranderen van de posities van de lamellen waaruit de 

iris bestaat. De uiteindelijk uitgestraalde X-ray bundel dat uit de collimator komt wordt in combinatie 

met iris en de shutters afgebundeld. 

Rechte shutters (voor A- en B-ric/1ting bestaande uit /100/dshutters en volgslmtters) 

De hoofdshutters zorgen voor een rechthoekige wijze van collimeren en bakend de uiteindelijk 

uitgestraalde X-ray bundel die uit de collimator verlaat. De rechte shutterassembly bestaat uit 2 paren 

hoofdshutters en de bijbehorende volgshutters (voor richting A en B). Deze volgshutters staan 

mechanisch met de hoofdshutters door een tandwieloverbrenging in verbinding die door een 

elektrische motor worden aangedreven. De rechte shutters (hoofdshutters en volgshutters), de back-up 

shutters en de near focus shutters zijn mechanisch door tandwieloverbrengingen aangedreven. Al deze 

verschillende shutters kunnen in twee ten opzichte van elkaar loodrechte richtingen (A-richting, B

richting) bewegen. 
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Accessory Interface 

Een interface (koppelstuk) dat wordt gebruikt om accessoires (bijvoorbeeld een doorzichtige plaat met 

een vizier om op de patient of te bestralen deel te projecteren) eenvoudig in het verlengde van de X

ray as passend te plaatsen. 

Receptorvlak 

Het receptorvlak is het projectvlak waarop de X-ray bundel opvalt, waar tevens ook het fotonegatief of 

de beeldversterker zich bevindt. 

SID 

Source Image Distance, de afstand tussen het X-ray focal punt tot aan het receptorvlak. Een meet

systeem om de afstand van rontgenfocus tot cassette/fotofilm (standaarformaat 30x40 [cm]) te bepalen 

is een zogenaamde SID-systeem (Source Image Distance). Door het gegeven fotoformaat als invoer, 

wordt de shutter opening automatisch bepaald. Een laserlicht (richtsysteem, streepvorm): spleetlicht 

bepaalt het midden van de collimator met het midden van de foto. 

SCD 

Source Collimator Distance, de afstand tussen het X-ray focal punt tot aan het collimator assembly

vlak. 

4.3. Uitwerking case-opdracht: de Galileo collimator 

Orn effectieve modelleerwerkwijzen te kiezen voor het modelleren van de collimator zijn de ontwerp

informatie, de productkenmerken en de bijbehorende activiteiten van belang (hoofdstuk 3). De 

informatie uit het ontwerpproces is echter slechts in zeer beperkte mate toegankelijk en beschikbaar. 

Er zal daarom ook aan de hand van de bestaande (3D CAD-)modellen van de collimator in het globaal 

algemene en specifieke modelleerwerkwijzen warden gekozen. Er is bij het gebruik van deze 

modellen bewust niet gekeken naar de modelrelaties. De keuze van modelleerwerkwijzen zal met hulp 

van de theorie en stappenplan worden uitgevoerd. In eerste instantie zal men op de hoogste te 

beschouwen productstructuurniveau, de collimator en vervolgens een aantal samengestelde hoofd

componenten, algemene modelleerwerkwijzen kiezen. In deze case-opdracht worden slechts 3 hoofd

componenten uitgewerkt. Alle andere componenten zullen vanwege de uitgebreidheid van de 

uitwerking en omdat deze geen extra bijdrage leveren aan de doelen van deze case-opdracht, niet 

worden behandeld. Vervolgens zal men deels deze 3 sub-samenstellingen verder uitwerken tot op 

enkeldeelniveau (partniveau). Er zal en er kan geen complete simulatie van het ontwerpproces en het 

modelleerproces van de collimator worden uitgevoerd. Daarbij ontbreken zoals eerder gezegd 

bepaalde gegevens, de specifieke kennis en ervaring. Met deze beperking zal de uitwerking 

resulterend in een combinatie van deels globaal simuleren van het modelleren aan de hand van de 

gegeven modellen en de gekozen modelleerwerkwijzen. 
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De uit te werken stappen en begrenzing 
De stappen zullen met hulp van de theorie en het stappenplan worden uitgevoerd. 

Stap A (orientatie) toegepast op: 

• Op de hoogste te beschouwen productstructuurniveau: de collimator (paragraaf 4.4.1) 

• Sub-samenstellingen van de collimator (paragraaf 4.4.2) 

Stap B (voorbereiden) 

Voor de eenvoud zal men maar een paar hoofdcomponenten van de collimator globaal hier uitwerken, 

deze zijn: 

• Hetframe op sub-samenstellingsniveau (paragraaf 4.5) 

• De rechte shutters (in A-richting) op sub-samenstellingsniveau (paragraaf 4.6) 

• De spiegel, lichtbron en bevestigingsplaat op sub-samenstellingsniveau (paragraaf 4. 7) 

Stap C (modelleren en evalueren) toegepast op: 

• Het modelleren van het frame wordt aan de hand van figuren weergegeven; het model 

evalueren gedurende het modelleerproces wordt buiten beschouwing gelaten (paragraaf 

4.8.1) 

• Het modelleren van het rechte shutterpaar wordt aan de hand van figuren weergegeven; het 

model evalueren gedurende het modelleerproces wordt buiten beschouwing gelaten (para

graaf 4.8.2) 

• Het modelleren van de spiegel, lichtbron en bevestigingsplaat wordt aan de hand van figuren 

weergegeven; het model evalueren gedurende het modelleerproces wordt buiten beschouwing 

gelaten (paragraaf 4.8.3) 

4.4. Stap A : orienteren 

In deze paragraaf zal de hoof duitspraak met betrekking tot de mate van investering in de keuze en 

aanmaken van doelgerichte blijvende relaties (de rode draad) voor de Galileo collimator en voor een 

aantal hoofdcomponenten worden bepaald. 

4.4.1. Bepaal de rode draad en informatie uit bet ontwerpproces van de collimator 
Voor het gemak zal men hier niet de universele werkwijzen [Kaas2] bepalen. Verondersteld wordt dat 

deze bekend zijn. De bepaling van de hoofduitspraak (rode draad) zal aan de hand van tabel 3Al in 

bijlage 3A worden behandeld. De uitwerking staat beschreven in bijlage 4A, paragraaf 4Al. 

De collimator is een component van een X-ray systeem. De relevante te beschouwen hoogste product

structuur niveau is in deze situatie de collimator zelf. Het ontwerpproces van de collimator is niet 
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terugkerend gelijksoortig van aard. De collimator bestaat inmiddels een tiental jaren. De Galileo 

collimator is de nieuwste generatie collimator van <lit type. Verbeteringen aan <lit type collimator 

vinden continu plaats. De vorige generatie collimator ziet mechanisch bezien relatief anders uit dan de 

huidige. De verschillen zitten in het aantal componentgroepen, die tevens een andere constructie en/of 

mechanismen hebben. Hierdoor kan men zeggen dat het ontwerpproces en dus ook het modelleer

proces en de bijbehorende activiteiten van deze collimator niet terugkerend en gelijksoortig van aard 

zijn. De huidige (Galileo) collimator bestaat voor het grootste deel uit maakdelen. Er dient dus geen 

bibliotheekcomponenten hiervan te worden gemodelleerd. De maakdelen worden niet in andere 

producten gebruikt. De koopdelen bestaan voomamelijk uit bevestigingsartikelen en componenten 

voor onder andere de aandrijving van de shutters. De bevestigingsartikelen dient men wel als biblio

theekcomponenten (LIM) te modelleren, omdat deze ook in andere producten binnen de af de ling als 

standaardonderdelen worden gebruikt. Aangezien de aandrijfonderdelen nergens anders worden toege

past in andere X-ray systemen hoeven ze niet als bibliotheekcomponenten te worden gemodelleerd. 

PMS kan overwegen het uitvoeren van CAB-analyses uit te besteden. De rode draad, de hoofd

uitspraak voor de collimator: L. De uitwerking van de andere uit te voeren activiteiten zal volgens het 

stappenplan worden uitgewerkt: 

• Schematiseer en analyseer het ontwerpproces van de collimator (bijlage 4A, paragraaf 4A2) 

• Bepaal de uitspraak over de mate van automatisering van het modelleerproces en de com

puterondersteuning van het modelleerproces (bijlage 4A, paragraaf 4A3) 

• Bepaal de kerntaak van CIS ten aanzien van het ontwerpproces (bijlage 4A, paragraaf 4A4) 

• Analyseer de huidige modelleerwerkwijzen (bijlage 4A, paragraaf 4A4) 

Men kan deze punten ook uitwerken voor de hoofdcomponenten van de collimator. De resultaten van 

deze laatste drie pun ten zijn ook van toepassing op de nog te behandelen and ere hoof dcomponenten. 

4.4.2. Stap A: rode draad bepalen en informatie uit bet ontwerpproces bepalen (voor de 

gekozen hoofdcomponenten van de collimator) 

Er is gekozen voor de volgende hoofdcomponenten van de collimator: 

• Hetframe 

• De rechte shutterpaar (in A-richting) 

• Lichtbron (lamp) en spiegel (met bevestigingsplaat) 

De hoofddeeluitspraken met betrekking tot de mate van investering in de keuze en voor het aanmaken 

van doelgerichte blijvende (parametrische) modelrelaties van deze hoofdcomponenten zijn uitgewerkt 

in bijlage 4A, paragraaf 4A5. De uitwerking van de uit te voeren activiteiten volgens het stappenplan 

per hoofdcomponent zijn: 

• Schematiseer en analyseer het ontwerpproces en de activiteiten op sub-assemblyniveau 

(bijlage 4A, paragraaf 4A6) 
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• Bepaal de uitspraak over de mate van automatisering van het modelleerproces en de com

puterondersteuning van het modelleerproces van de hoofdcomponenten (bijlage 4A, paragraaf 

4A7) 

• Bepaal de kerntaak van CJS ten aanzien van het ontwerpproces (bijlage 4A, paragraaf 4A8) 

• Analyseer de huidige modelleerwerkwijzen (bijlage 4A, paragraaf 4A8) 

4.5. Stap B: modelopzet (globaal) bepalen van bet frame 

4.5.1. Inventariseer de algemene modelleerwerkwijzen die van toepassing zijn voor het 

model uit de aspecten 'Geometrische informatie en modelrelaties' en 'CAD

systeemprestatie begrenzingen en CAD-conventies' en bepaal de modelopzet 

Inventarisatie van ontwerpinformatie 

Orn een bepaalde globale modelopzet te kiezen client men eerst een aantal zaken te bepalen. Deze kan 

men samenvattend als volgt opsommen. 

Ontwerpinformatie: geometrische informatie, geometrische informatierelatie, geometrische informa

tieprioriteit en geometrische informatie creatievolgorde (bijlage 3C). In <lit voorbeeld zal slechts een 

aantal zaken die gerelateerd zijn aan de ontwerpinformatie van het frame worden behandeld, deze zijn: 

• (Hoofd)afmetingen van het frame 

• Positie van het frame ten opzicht van de X-ray focal point. 

• Afmetingen van de platen 

• Afmetingen van het pilaar (alle pilaren zijn in geometrisch opzicht gelijk aan elkaar) 

• Positie van de platen ten opzicht van elkaar. 

• De afmetingen en de posities van de doorlatingsgaten van de platen. 

• De posities van de bevestigingsgaten in de platen voor het bevestigen van de pilaren 

• Positie van de pilaren ten opzichte van de platen. 

• De posities van de bevestigingsgaten in de pilaren 

De bedoeling is dat men aan de hand van de verkregen informatie de (globale) modelopzet van het 

frame bepaalt. De keuze van de modelopzet beinvloedt de manier van het bepalen en aanmaken van de 

basisfeature, het dimensioneren (bematen), aanmaken van eventuele constraints, de keuze van de form 

features, het aanmaken of modelleren van deze in het model, het assembleren en lettend op de assem

bleervolgorde en het wel of niet gebruiken van assembly features. 

Als eis werd gesteld dat de nieuwe collimator qua hoof dafmetingen kleiner of gelijk zou moeten zijn 

als de voorganger. De afmeting van het frame van de voorganger is bekend. De hoofdafmetingen van 

de collimator worden bepaald door de specificaties en eisen. Het liefst zou men een collimator willen 

hebben die met 'minimale' hoofdafmetingen toch aan alle eisen en functies voldoet. De huidige 

collimator zal in een later stadium in een paar andere X-ray systemen worden toegepast. Voorlopig 
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wordt deze in het 'Bucky'-systeem gebruikt. In de andere systemen behorende bij CN en URF worden 

voorlopig nog de voorganger van deze collimator toegepast en geproduceerd. Het frame bestaande uit 

een bovenplaat (waar de rechte shutterassembly aan vast zit), een onderplaat envier identieke pilaren 

staat weergeven in figuur 4.6. 

(boven) doorlatingsgat bovenplaat 

pilaar 

(ender) doorlatingsgat 
onderplaat 

Fif!uur 4. 6: Het frame van de collimator 

Ontwerpinformatie 

• Minimale stralingoppervlak op het receptorvlak) < 5 x 5 [mm] bij een SID (waarde) varierend 

van 400 tot 2050 [mm]; hiermee kan men de afmetingen van de minimale opening bij deze 

uiterste SID-waarden bepalen 

• Filmformaat 432 x 356 [mm] of 356 x 432 [mm] (of de afmetingen van het bestraalde 

oppervlakte op receptorvlak) bij een SID bereik varierend van 900 tot 2050 [mm] ; SCD is 

gegeven en constant verondersteld; hiermee kan men de maximale afmetingen van de door

latingsgaten bepalen 

Een andere eis met betrekking tot de uittredende X-ray bundel is dat deze een bepaalde stralingshoek 

(openingshoek) moet hebben afuankelijk van het X-ray systeem waarin de collimator wordt gebruikt. 

Bij de afdeling Radiografie (Bucky) bedraagt deze 15 graden; voor CN X-ray systeem bedraagt deze 

12 graden. Bekijk de ontwerpinformatie ten aanzien van: 

• De maximale openingshoek 

• De uiteindelijke volume van de collimator dient kleiner of gelijk aan de vorige versie te zijn 

(een eis) 

• Minder onderdelen en modulaire opbouw 

• Het bepalen van de positie van de doorlatingsgaten en de grootte (op de onder- en boven

plaat) van deze galen dienen aan andere eisen te voldoen, waaronder de eis dat bij de 

maximale maten van het doorlatingsgat (in beide platen) en bij een bepaalde positie van de 
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collimator ten opzichte van de receptorvlak en bij een bepaalde projectieoppervlak de X-ray 

bundel in haar geheel deze kan beschijnen. 

De uitwerking van de bepaling van de algemene modelleerwerkwijzen en de modelopzet staat 

beschreven in bijlage 4A, paragraaf 4A9. De vertaalslag van deze werkwijzen naar specifieke model

leerwerkwijzen zal hier niet expliciet worden behandeld. De nadruk zal komen te liggen op de 

gekozen modelopzet en deze te visualiseren in de wijze van bematen van de enkeldelen en de wijze 

van assembleren van de enkeldelen. 

4.6. Stap B: modelopzet (globaal) bepalen van bet rechte shutterpaar 

4.6.1. Inventariseer de algemene modelleerwerkwijzen die van toepassing zijn voor het 

model uit de aspecten 'Geometrische informatie en modelrelaties' en 'CAD
systeemprestatie begrenzingen en CAD-conventies' en bepaal de modelopzet 

Inventarisatie ontwerpinformatie 
• Minimale stralingoppervlak op het receptorvlak) < 5 x 5 [mm] bij een SID (waarde) varierend 

van 400 tot 2050 [mm]; hiermee kan men de afmetingen van de minimale opening bij deze 

uiterste SID-waarden bepalen 

• Filmformaat 432 x 356 [mm] of 356 x 432 [mm] (of de afmetingen van het bestraalde 

oppervlakte op receptorvlak) bij een SID bereik varierend van 900 tot 2050 [mm]; SCD is 

gegeven en constant verondersteld; hiermee kan men de maximale afmetingen van de door

latingsgaten bepalen 

• Posities waarin de shutters binnen het frame moeten bevinden (de waarde voor a en b zijn 

gegeven (figuur 4.7) 

Er zijn 2 rechte shutterparen sub-assemblies (voor twee verschillende bewegingsrichtingen A en B): 

• Het rechte shutterpaar (het shutterpaar die het dichtst bij de bovenplaat bevindt) moet het 

gehele doorlatingsgat kunnen af dekken 

• De positie van het shutterpaar dient zo dicht mogelijk bij de opening (gat) te bevinden, dit met 

als voordeel dat de halfschaduwwerking op het projectievlak verkleind wordt. Met andere 

woorden, het rechte shutterpaar dient zich zover mogelijk van de X-ray bron, maar binnen de 

hoofdafmetingen van de collimator te bevinden (een afstand van 2.5 b) 

Twee paar symmetrische bewegende shutterparen die onafhankelijk van elkaar kunnen transleren, 

worden zowel in de longitudinale (B-richting; evenwijdig aan de middellijn van de rontgenbuis) als in 

de transversale richting (A- richting; loodrecht aan de longitudinale richting) aangedreven. 

De afmetingen van de doorlatingsgaten beinvloeden op hun beurt de grootte van de slag en de 

afmetingen van het shutterpaar. Een andere eis met betrekking tot de uittredende X-ray bundel is dat 
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deze een bepaalde stralingshoek ( openingshoek) moet hebben afuankelijk van het systeem waarin de 

collimator wordt gebruikt. (Radiografie (voor het Bucky-systeem): 15 graden; voor CardioNasculair 

X-ray systeem: minimaal 12 graden). Deze maximale openingshoek bei"nvloedt de afmetingen van de 

doorlatingsgaten. 

2.5 b 

Figuur 4. 7: 

b=100 [mm] 

A - richting 

hoofdshutter 

~] 
volgshutter 

X-ray focal point 

~] 
,J 

De posities van de shutterparen. 

Rechte shutter
assembly (hoofd
shutters en 
volgshutters) in 
A-richting 

Backup shutters 
In A-richting 

Near focus 
shutters 
In A-richting 

Men dient uitgaande van de ontwerpinformatie de globale modelopzet te bepalen van deze hoofd

component. Er kunnen uiteraard ook lokale modelopzetten (modelopzet behorende bij een deel van het 

model) worden gekozen (bijlage 3F). De te beschouwen ontwerpinformatie heeft niet alleen be

trekking op deze samengestelde component, maar ook van bijvoorbeeld het frame. Dit is vanwege de 

geometrische samenhang tussen het frame en het rechte shutterpaar. Daarnaast dient men de 

geometrische informatierelatie en geometrische informatieprioriteit te inventariseren. Deze zijn van 

belang bij het bepalen en aanmaken van de modelrelaties. Aan het eind van de CM fase en in de DM 

fase zullen de parts van het rechte shutterpaar met BU modelleeropbouwmethode worden geassem

bleerd en met expliciete relaties (binnen assembly mode) worden gemodelleerd om de modelopzet op 

globaal niveau (binnen deze hoofdcomponent) te ondersteunen. 

Voor het gemak zal men alleen de modelopzet van de hoofdshutter(assembly) bepalen. Deze te 

bepalen modelopzet zal dezelfde zijn als die van volgshutterassembly. 

In bijlage 4A, paragraaf 4A10 is de verdere uitwerking gegeven voor het bepalen van de globale 

modelopzet voor de hoofdshutters. 
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4. 7. Stap B: modelopzet (globaal) bepalen van de spiegel, lichtbron en 
bevestingingsplaat 

In deze paragraaf zal alleen binnen de conceptuele fase globaal de modelopzet worden bepaald van de 

spiegel en lichtbron assembly. Impliciet zou dit kunnen betekenen dat men met tijdelijke modelrelaties 

werkt. Mocht dit het geval zijn dan hoeft men bij het modelleren niet met de hoofddeeluitspraak 

rekening mee te houden (bijlage 4A, paragraaf 4A5 en bijlage 3A, paragraaf 3A9). 

4.7.1. Inventariseer de algemene modelleerwerkwijzen die van toepassing zijn voor bet 

model uit de aspecten 'Geometriscbe informatie en modelrelaties' en 'CAD

systeemprestatie begrenzingen en CAD-conventies' en bepaal de modelopzet 

lnventarisatie van ontwerpinformatie 

De functie van de spiegel en lichtbron is om de X-ray bundel te simuleren. Met andere woorden, om 

de vorm, de positie en de grootte van het te bestralen oppervlak op het lichaam weer te kunnen geven 

zonder dat daarbij de patient onnodig bestraald wordt. De spiegel en lichtbron dienen als een geheel 

modulair binnen de collimator ingebouwd te kunnen worden. Deze zal zich ergens tussen de rechte 

shutterassembly en aan de bovenkant van de onderste plaat bevinden. De richting die naar de 

bovenkant van de collimator gericht staat, is gelijk aan de verplaatsingsrichting van de X-ray straling 

in de X-ray as (figuur 4.1). In bijlage 4A, paragraaf 4Al 1 is de verdere uitwerking gegeven voor het 

bepalen van de globale modelopzet voor de spiegel en lichtbron. 

4.8. Stap C: modelleren en evalueren van de hoofdcomponenten 

In deze paragraaf zal het modelleren en evalueren globaal worden uitgewerkt voor de hoofdcompo

nenten. De gekozen modelleerwerkwijzen en modelopzet zullen hierbij worden toegepast. 

4.8.1. Stap C: modelleren en evalueren van bet frame 

Zie de figuren 4.8 t/m 4.13 behorende bij het frame. 
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Gekozen basisfeature voor bovenplaat 

Gekozen basisfeature voor pilaar Gekozen basisfeature voor onderplaat 

L, 

Omdat men een idee heeft hoe deze onderdelen eruit moeten gaan 
zien is het creeren van de basisfeatures rechttoe rechtaan. 

Figuur 4.8: De basisfeatures van de drie verschillende parts van het frame. 

' 

Datum planes, gebruikt als 
referentievlakken. 

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

Oorsprong coordinatenstelsel I ~ f-; -------------3>1 

Omdat deze basisfeature geometrisch symmetrisch is dient de modelopzet (de wijze van 
bematen en relaties aanmaken) deze te ondersteunen. Voor het gemak is voor de 
bovenplaat slechts de bemating van het rechterdeel te zien. 

Figuur 4.9: 

4. Case-opdracht: Galileo collimator 

De basisfeature van de pilaar die ook geo
metrisch symmetrisch is, kan men op ver
schillende manieren volgens een bepaalde 
modelopzet opzetten. Ondanks dat de mo
delopzet van elkaar verschillen kan men toch 
deze verschillende opgezette basisfeatures 
doelgericht op dezelfde manier laten wijzigen. 

De bemating van de basisfeatures. 
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Het modelleren van symmetrische geometrische informatie is niet op een eenduidig te realiseren. De 

modelopzet van een geometrische symmetrische informatie kan op verschillende wijzen worden 

vastgelegd. Hoe het model doelgericht moet veranderen is athankelijk van de gekozen modelopzet en 

de gekozen waarden van de modelparameters. Ondanks dat de modelopzet verschillend kunnen zijn, is 

het mogelijk om een zelfde doelgerichte verandering van het model te bewerkstelligen (zie de model

opzet van pilaar in figuur 4.9). 

Figuur 4.10 laat een aanzicht zien van de bovenplaat met een rechte shutterpaar. Bij de bemating van 

het doorlatingsgat heeft men gebruik gemaakt van expliciete relaties. Voor de referentie van de maten 

zijn de datumvlakken van de bovenplaat gebruikt. Het middelpunt van het gat komt altijd overeen met 

die van het middelpunt van de bovenplaat. De datumvlakken worden als referentievlakken gebruikt. 

De modelopzet van deze bematingswijze voor het gat, laat zien dat het gat altijd gepositioneerd wordt 

in het midden van de plaat en dat het een vierkant is en blijft. Zoals eerder is opgemerkt is hier ook 

mogelijk om een andere modelopzet voor gat te kiezen met een doelgerichte en een zelfde geo

metrische wijziging van het model. 

Rechte shutterpaar assembly 
(B-richting) aan de onderkant 
van de bovenplaat 

Figuur 4. I 0: 

4. Case-opdracht: Galileo collimator 

B - richting 

Datumvlakken als 
referentievlakken ge
bruikt. 

Doorlatingsgat 

Hoofdshutter 

Volgshutter 

Bovenplaat 

Bovenplaat met rechte shutterpaar voor de A-richitng. 

63 



Vervolgens afrondingen aanmaken als 
afrondingsfeatures. 

Figuur 4. I I: Het model/eren van de pilaar volgens een modelopzet. 
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Bovenplaat 
(een part) 

Onderplaat 
(een part) 

y 

X-ray focal point 
(een 30 punt als een assembly feature) 

Reflectorvlak (een datumvlak) 

SID 

Datumcurves (gemodelleerd als assembly
features, fungeren als stralingsbundel) 

Figuur 4.12: Assembly features in de vorm van datumcurves die de lichtbundel simuleren (concept) . 

Orn uiteindelijk de maximale afmetingen van het doorlatingsgat te bepalen kan men dit doen aan de 

hand van een simulatie (figuur 4.12). Bij deze simulatie (in conceptuele fase) is gebruik gemaakt van 

assemblyfeatures en door gebruikmaking van ontwerpinformatie. Het werkelijke model is in figuur 

4.13 weergegeven. 

Buitenste contour begrenst 
het maximale 
halfschaduwgebied aan 

Figuur 4.13: Frame assembly (vereenvoudigd) en een simulatie van de bundel die op het receptorvlak valt. 
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In dit model (figuur 4.13) is de X-ray focal point als een klein vierkantje (2D) gemodelleerd, waaruit 

de X-ray bundel vertrekt. Deze simulatie rekening houdend met de gegeven ontwerpinformatie 

ondersteunt het ontwerpproces. Bij deze simulatie maakt men gebruikt van assemblyfeatures. Door 

gebruik te maken van 3D modellen en een 2D vierkant (datumcurves als assemblyfeatures) als X-ray 

focal point van waaruit de 'stralen' vertrekken om vervolgens tegen het receptorvlak te worden 

geprojecteerd, is het mogelijk de 'geprojecteerde beeldkwaliteit' te bepalen. Deze kwaliteit wordt 

bepaald door de grootte van het halfschaduwgebied. 

4.8.2. Stap C: modelleren en evalueren van het rechte shutterpaar 

Stap C: modelleren en evalueren van de modellen 

Zie de figuren 4.14 t/m 4.18 behorende bij de shutterparen (shuttermechanisme). 

B 
• • 

Loodstrip 
Doorlatingsgat 

8 r+-- B 
Geleidingsbaan 

A Bovenplaat met doorlatingsgat 

Geleidingstrip 

Figuur 4. I 4 A: Een sterk vereenvoudigde bovenplaat, geleiding en hoof dshutter. 

b2 
Geleidingstrip (hoofdshutterplaat) 

L 

8-8 - aanzicht (2:1) 

Figuur 4. I 4 B: B-B-aanzicht. 
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volgshutter hoofdshutter 

~-;::_ ___ t 
I I Ii 
I A2 I I 
I I I 

I A1 I 

s 

I I 
---..-~..... I 

geleidingsarm I 

aangedreven deel 

Zijaanzicht hoofdshutter 

,,t*1=--
volgshutter 

-----...., 
I ~--'-----, 

I I 
I I 
I I 

translatiescharnier 

I 
I 

Figuur 4. 15: Mechanisme van de rechte shutters. 

Orn uiteindelijk de exacte afmetingen en posities van de hoofdshutterassembly en de onderdelen te 

bepalen kan men dit realiseren door op assemblyniveau deze assembly te assembleren en gebruik te 

maken van assemblyfeatures (als datumcurves) die gerelateerd worden aan bepaalde geometrische 

informatie van de shutters (figuur 4.16). Door dit geheel met het model uit figuur 4.13 te combineren 

en te assembleren en rekening houdend met de ontwerpinformatie, kan men specifieke geometrische 

informatie bepalen. Deze specifieke geometrische hebben betrekking op de enkeldelen. De translatie

scharnier is een koopdeel. Omdat dit onderdeel alleen in de collimator wordt gebruikt hoeft men het 

niet als een bibliotheekcomponent te modelleren. Voor het gemak zal er een deel van de hoofd-

0 

Figuur 4. 16 : Simulatie van de X-ray bundel ten aanzien van de frame-assembly en de hoof dshutter assembly. 
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shutterassembly (bestaande uit drie enkeldelen: een loodstrip, de hoofdshutterplaat en de 

translatiescharnier) worden gemodelleerd (figuur 4.17 en 4.18). 

i~t----( ~I ------l~J 
! 

D 

Figuur 4.17: Model van de /oodstrip. 

r·v I 1·1 
D 

muu? I 5--
D 

' ' ' 

r~dl ¥ I lbjl 
D 

~ (J ~ 
D 

Afrondingen maken 

D 
Bij het assembleren van loodstrip, hoofdshutterplaat en translatiescharniet, maakt men gebruik van de constraint placement 
mate. alian. orient. 

Figuur 4.18: De hoof dshutterassemb/y opbouwmethode. 
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4.8.3. Stap C: modelleren en evalueren van de spiegel, lichtbron en bevestigingsplaat 

Stap C: modelleren en evalueren van de modellen 

Zie de figuren 4.19 en 4.20 behorende bij de spiegel en lichtbron 

Lamp 
Reflector 

Bevestigingsplaat 

Figuur 4.19: Spiegel en lichtbron module (concept). 

projectievlak 

---.----...-----/ 

bovenplaat 
lamp 

spiegel 

onderplaat 

X-ray focal point 

Figuur 4.20: Lay-out van de spiegel, lamp en de platen met de bovenste rechte shutterpaar. 

Dit model (figuur 4.20), bestaande uit solids en assemblyfeatures die volgens een bepaalde 

modelopzet zijn gemodelleerd is een conceptmodel. Met dit model kan als gevolg van de gekozen en 

aangebrachte relaties doelgerichte veranderingen van geometrische informatie zichtbaar maken 

(simuleren). 
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4.9 Evaluatie 

Glob ale toetsing geldigheid (inzetbaarheid of toepasbaarheid) tbeorie en stappenplan 

De theorie is algemeen van opzet en blijkt over het algemeen toepasbaar te zijn bij het uitwerken van 

de case-opdracht. Men kan niet altijd eenduidige modelleerwerkwijzen kiezen en uitvoeren en met 

name bij het bematen en refereren. Een voorbeeld is het bematen van een in geometrische opzicht 

symmetrisch part. Men kan namelijk een model op verschillende manieren modelleren met hulp van 

bepaalde modelleerwerkwijzen. Het modelgedrag bij een wijziging van geometrische informatie wordt 

bepaald door de gekozen modelopzet. Een model dat op verschillende wijzen is gemodelleerd (met 

verschillende modelopzetten) kan door juiste invulling van waarden voor de modelparameters toch een 

zelf de modelgedrag vertonen. 

Het stappenplan dat gekoppeld is aan de theorie is toepasbaar. Zowel in de theorie als in de praktijk 

blijkt dat de stappen Ben C in feite omen om worden uitgevoerd (al dan niet met terugkoppelingen). 

De theorie ( ontwikkeling van modelleerwerkwijzen en de keuze ervan) maakt de ontwerper meer 

bewust van de koppeling tussen het ontwerpproces en het modelleerproces. Dit komt doordat de 

ontwerper informatie uit het ontwerpproces vergaart, creeert en bewerkt en vervolgens deze binnen het 

modelleerproces gebruikt. Met name het werken met geometrische informatierelaties wordt hiermee 

benadrukt. 

De theorie en stappenplan zijn ook toepasbaar als men meerdere modellen uit de verschillende 

modelstructuumiveaus in beschouwing neemt en uitwerkt. Als men de stappenplan volledig zou 

uitvoeren zou <lit veel te veel tijd kosten voor de ontwerpers. Belangrijk is dat men van tevoren 

bepaalde activiteiten binnen stap A en deels binnen stap B voor bepaalde producten (systemen) en 

systeemdelen zoals de collimator uitvoert en vastlegt. 

Aan de hand van de theorie en het stappenplan raakt de ontwerper meer bewust van het gebruik van de 

geometrische informatierelaties en geometrische informatieprioriteit. Hiermee kan de ontwerper zijn 

of haar voordeel mee doen bij het kiezen en aanmaken van de modelrelaties die het vaakst voorkomt 

binnen de modelleerproblematiek en gezien kan worden als een van de modelleerknelpunten. 

Het evalueren van de nieuwe modelleerwerkwijzen voor de collimator door de ontwerpers en CAD

support groep is niet mogelijk. Dit komt omdat de uiteindelijke afronding van de case-opdracht buiten 

het bedrijf heeft plaatsgevonden. De beoordeling van de resultaten van de case-opdracht kan slechts 

dus door de afstudeerder worden uitgevoerd. Bij de uitwerking is voor een groot deel niet gebruik 

gemaakt van Pro/ENGINEER, daarom kan men geen exacte toetsing doen ten aanzien van de 

toepasbaarheid en inzetbaarheid van het stappenplan en van de gekozen en gebruikte modelleer

werkwijzen. Het gevolg is dat de gekozen specifieke modelleerwerkwijzen globaal en theoretisch van 

aard zijn. Echter, de uitwerking kan men als 'praktijk op papier' beschouwen. Met andere woorden, de 

beschrijvingen van de gekozen modelleerwerkwijzen kan in de praktijk als richtlijnen dienen bij het 

modelleren van de collimator. Desondanks kan de theorie en stappenplan positieve effect hebben voor 
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de ontwikkeling, keuze en toepassing van modelleerwerkwijzen. Dit volgt uit de resultaten van de 

case-opdracht en andere uitgewerkte voorbeelden (bijlage 3K). 

Omdat het ontwerpproces van de collimator niet als terugkerend kan worden beschouwd is zoals te 

verwachten de resultaten niet indrukwekkend. 

In de praktijk spelen ook andere aspecten een rol bij de evaluatie. Zoals hoe men als ontwerper tegen 

de modelleerwerkwijzen aankijkt. Hierbij spelen vertrouwen, acceptatie bij het gebruik van de 

ontwikkelde en gekozen modelleerwerkwijzen een rol. De acceptatie van modelleerwerkwijzen in de 

praktijk door de ontwerpers zal niet zonder slag of stoot plaatsvinden. De acceptatiegraad zal te 

verwachten groter zijn als de ontwerpers en de CAD-support groep (nauw) betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van de modelleerwerkwijzen. lmpliciet houdt dit in dat zij hun eisen en wensen kenbaar 

kunnen maken en deze in de vorm van bepaalde modelleerwerkwijzen kunnen vastleggen. lnformatie 

over de acceptatie ten aanzien van nieuwe modelleerwerkwijzen door ontwerpers in het algemeen staat 

uitgewerkt in bijlage 4C. 

De afdelingshoofden en segmentleiders hebben kennis van de ontwerpgereedschappen (met name van 

het 3D CAD-systeem) nodig. Dit impliceert niet dat zij een volledige 3D CAD-opleiding moeten 

hebben genoten, maar wel op zijn minst op de hoogte moeten zijn en blijven van de mogelijkheden, de 

beperkingen van het 3D CAD-systeem, het modelleerproces, de modelleercomplexiteit en -pro

blematiek. 

De up to date kennis over de functionaliteit van het 3D CAD-systeem, het modelleerproces, de 

complexiteit, de problematiek en de ontwikkeling van effectieve modelleerwerkwijzen dient in de 

praktijk zoveel mogelijk gegarandeerd en gestimuleerd te worden vanuit het management naar alle 

betrokken partijen die met deze modelleerwerkwijzen direct of indirect te maken hebben. 

De acceptatiegraad van de ontwerpers voor het toepassen van de gekozen en uitgewerkte modelleer

werkwijzen wordt onder andere be'invloed door het belang, de complexiteit en de soort richtlijnen bij 

het gebruik van de werkwijzen. Het is noodzakelijk om de ontwerpers en andere partijen die te maken 

krijgen met het gebruik van modelleerwerkwijzen en/of de goedkeuring ervan, te overtuigen van het 

belang van modelleerwerkwijzen. Het toetsen of de ontwerpers de werkwijzen gebruiken en conse

quent toepassen zal lastig zijn en lastig blijven. 

Indien er modelleerwerkwijzen worden gevormd met een hoge graad van standaardisatie, procedures, 

voorschriften en instructies kunnen de ontwerpers zich in een keurslijf gedrongen voelen. Mogelijke 

oorzaken hierbij kunnen op de persoonlijke vlak liggen zoals de mate van vertrouwen om met de 

modelleerwerkwijzen te werken, en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Men kan bij het 

ontwikkelen van modelleerwerkwijzen niet met al deze soorten zaken rekening houden vanwege de 

complexiteit. Een specifieke opleiding of cursus in het toepassen van bepaalde modelleerwerkwijzen 

kan de acceptatiegraad verhogen. Daamaast dient men te moeten overwegen om de achterliggende 

gedachte van de theorie, de aanpak (methodologie) tot de ontwikkeling en keuze van modelleerwerk-
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wijzen) aan de ontwerpers in de vorm van een cursus of als zelfstudiemateriaal aan te reiken en deze in 

een handleiding vast te leggen. 

Uit de werkwijze bepalende aspecten zijn in de meeste gevallen (veronderstelling) richtlijnen in de 

vorm van modelleerwerkwijzen te ontwikkelen en af te leiden of te kiezen die leiden tot een betere 

uitvoering van het modelleerproces. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

De theorie is algemeen van opzet en blijkt over het algemeen toepasbaar te zijn bij het uitwerken van 

de case-opdracht en andere de voorbeelden. Het stappenplan dat gekoppeld is aan de theorie is over 

het algemeen goed toepasbaar. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat men niet op een eenduidige 

wijze de modelleerwerkwijzen kan kiezen. 

Het kan lastig zijn om een eenduidige hoof duitspraak te bepalen voor elk willekeurig te modelleren 

model. Dit als gevolg van de prioriteiten van de mogelijke verschillende productkenmerken die men 

aan het model kan toekennen. 

Door volgens een bepaalde methode zoals die in de theorie staat beschreven te modelleren, raakt de 

ontwerper meer bewust van de koppeling tussen het ontwerpproces en het modelleerproces. Dit komt 

doordat de ontwerper informatie uit het ontwerpproces vergaard, gegeneerd en bewerkt en vervolgens 

deze binnen het modelleerproces gebruikt. Tevens raakt de ontwerper meer bewust van het gebruik 

van ontwerpinformatie die gerelateerd is aan de geometrische informatierelaties en geometrische 

informatieprioriteiten gedurende het ontwerpen en modelleren. Met als gevolg dat het kiezen en het 

aanmaken van de modelrelaties beter worden ondersteund. 

De ontwikkelde en gekozen modelleerwerkwijzen hebben over het algemeen een positief effect bij de 

ondersteuning van het modelleerproces. Hiermee is de modelleerproblematiek voor een groot deel 

opgelost. De probleemstellingen die eerder in hoofdstuk 2 bepaald zijn, zijn voor een groot deel door 

de in <lit hoofdstuk ontwikkelde modelleerwerkwijzen opgelost. 

Uit de uitgewerkte voorbeelden blijkt dat de theorie toepasbaar is voor het ontwikkelen en kiezen van 

modelleerwerkwijzen. Echter, het is niet uitgesloten dat voor andere voorbeelden of producten de 

theorie bij de ontwikkeling en keuze van modelleerwerkwijzen minder goed zou kunnen onder

steunen. Mogelijk kunnen bepaalde situaties zich voordoen, waarbij de toepasbaarheid van de model

leerwerkwijzen wat minder groot is. 

De resultaten van de evaluatie van de theorie en de modelleerwerkwijzen dient men niet als de 

definitieve te beschouwen, omdat men op een 'theoretische' wijze heeft getoetst. De theorie en de 

gekozen modelleerwerkwijzen kunnen pas goed worden beoordeeld wanneer ze in de praktijk 

daadwerkelijk worden getoetst. Hiermee kan men pas een goed beeld vormen en de juiste beoordeling 

geven over de inzetbaarheid, de effectiviteit en efficientie van de gekozen en de toegepaste modelleer

werkwijzen. 

Het toepassen van nieuwe modelleerwerkwijzen kan in bepaalde mate de organisatie binnen de 

ontwikkelafdeling(en) van het bedrijfbeinvloeden. Dit geldt ook andersom. Het zijn beleidmakers van 
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het bedrijf of van de ontwikkelafdeling(en) die uiteindelijk bepalen hoe de organisatie en de toe

passing van modelleerwerkwijzen gezamenlijk tot een optimale integratie kunnen laten functioneren. 

Voor PMS: de werkwijzen voor de drie afdelingen (CIS, XSB en MR) zullen te verwachten, weinig 

van elkaar verschillen vanwege de gelijke te ontwikkelen soorten producten wat betreft hun 

productkenmerken. Daamaast kunnen naast deze algemene modelleerwerkwijzen ook afdelings

specifieke gebonden modelleerwerkwijzen bestaan als gevolg van 'het afstemmen' van de specifieke 

modelleerwerkwijzen voor een specifiek te modelleren model dat zich laat vertalen naar een specifiek 

product. Belangrijk hierbij is het schematiseren van de ontwerp- en modelleerprocessen en hun 

bijbehorende activiteiten. 

Aanbevelingen 

De invloed van samenwerking tussen bedrijf en de exteme partijen op de ontwikkeling van model

leerwerkwijzen is niet onderzocht. Dit zou men verder moeten onderzoeken om een grote effectiviteit 

bij het modelleren te bereiken bij exteme samenwerking. Hierbij moeten de modelleerwerkwijzen bij 

de betrokken partijen worden toegepast. Dit vraagt om een strikte regelgeving in het gebruik van deze 

werkwijzen en afspraken. Daamaast dient men te onderzoeken wat de invloed is van het gebruik van 

3D CAD-systemen en het bijbehorende gebruik van modelleerwerkwijzen op de organisaties en vice 

versa. 

In de praktijk kan men echter niet uitsluiten dat bepaalde ontwikkelde en vastgelegde modelleer

werkwijzen niet zullen worden toegepast, <lit komt doordat bepaalde (onvoorziene) zaken het 

ontwerpproces en daarmee het modelleerproces in negatieve zin kunnen be'invloeden. Bijvoorbeeld 

doordat men een bepaalde tijdsdruk ondervindt. Analyseer in deze situaties de oorzaken en gevolgen 

van deze ( onvoorziene) zaken en pro beer <lit te voorkomen en/of op te lossen. De taak hiervoor is 

weggelegd voor de ontwerpers, de segmentleiders of de hoof den van de ontwikkelaf delingen even

tueel in samenwerking met de CAD-M(echanische) support groep. 

De acceptatiegraad van de ontwerpers voor het toepassen van de gekozen en uitgewerkte modelleer

werkwijzen wordt onder andere be'invloed door het belang, de complexiteit en de soort richtlijnen bij 

het gebruik van de werkwijzen. Het is noodzakelijk om de ontwerpers en andere partijen die te maken 

krijgen met het gebruik van modelleerwerkwijzen en/of de goedkeuring ervan, te overtuigen van het 

belang van modelleerwerkwijzen. Het toetsen of de ontwerpers de werkwijzen gebruiken en conse

quent toepassen zal lastig zijn en lastig blijven. 

Indien er modelleerwerkwijzen worden gevormd met een hoge graad van standaardisatie, procedures, 

voorschriften en instructies kunnen de ontwerpers zich in een keurslijf gedrongen voelen. Mogelijke 

oorzaken hierbij kunnen op de persoonlijke vlak liggen zoals de mate van vertrouwen om met de 

modelleerwerkwijzen te werken, en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Men kan bij het 

ontwikkelen van modelleerwerkwijzen niet met al deze soorten zaken rekening houden vanwege de 

complexiteit. Een specifieke opleiding of cursus in het toepassen van bepaalde modelleerwerkwijzen 
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kan de acceptatiegraad verhogen. Daamaast dient men te moeten overwegen om de achterliggende 

gedachte van de theorie, de aanpak (methodologie) tot de ontwikkeling en keuze van modelleerwerk

wijzen) aan de ontwerpers in de vorm van een cursus of als zelfstudiemateriaal aan te reiken en deze 

in een handleiding vast te leggen. 

De afdelingshoofden en segmentleiders hebben kennis van de ontwerpgereedschappen (met name van 

het 3D CAD-systeem) nodig. Dit impliceert niet dat zij een volledige 3D CAD-opleiding moeten 

hebben genoten, maar wel op zijn minst op de hoogte moeten zijn en blijven van de mogelijkheden, de 

beperkingen van het 3D CAD-systeem, het modelleerproces, de modelleercomplexiteit en -pro

blematiek. 

De up to date kennis over de functionaliteit van het 3D CAD-systeem, het modelleerproces, de 

complexiteit, de problematiek en de ontwikkeling van effectieve modelleerwerkwijzen dient in de 

praktijk zoveel mogelijk gegarandeerd en gestimuleerd te worden vanuit het management naar alle 

betrokken partijen die met deze modelleerwerkwijzen direct of indirect te maken hebben. 

In het algemeen hebben de ontwerpprocessen en de hieraan gerelateerde modelleerprocessen die 

terugkerend en gelijksoortig van aard zijn het duidelijkste en meeste voordeel bij de daadwerkelijke 

verkorting van het modelleerproces. Dit komt door het gebruik van geautomatiseerde modelleer

activiteiten en hergebruik van (geometrische) informatie en modelleerwerkwijzen. Van producten met 

terugkerende of gelijksoortige ontwerpprocessen kan men verwachten dat de ontwikkeling en keuze 

van de specifieke modelleerwerkwijzen het meest concreet zullen zijn. Dit komt omdat men de ont

werpactiviteiten en de modelleeractiviteiten kent en weet waar zij zich in de fasen van de processen 

bevinden en met welke modelleerwerkwijzen zij moeten worden uitgevoerd. Daamaast is het mogelijk 

om de modelleeractiviteiten op maat te maken voor het te modelleren model. Belangrijk is dat het 

bedrijf zelf de modelleerwerkwijzen afstemt of aanpast indien de mate van ondersteuning bij het 

modelleren daardoor beter wordt. Het bedrijf dient bijvoorbeeld de specifieke modelleerwerkwijzen 

'opmaat' te maken voor het modelleren van haar producten of productgroepen. Dit om de modelleer

werkwijzen zo effectief en zo efficient mogelijk te laten zijn. 
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Begrippenlij st 

3D CAD-systeem 
CAD, Computer Aided Design, een computersoftware voor de ondersteuning bij het ontwerpen 

(tekenen of modelleren). Met een 3D CAD-systeem wordt in dit verslag een 3D solid, parametrisch en 

feature gebaseerd CAD-systeem bedoeld. 

Assembly Modelling (AM) 
Assembly Modelling is het assembleerproces of het bouwen en samenstellen van modellen tot een 

samengesteld model met hulp van een 3D CAD-systeem. 

CAD-(M)echanische handleiding 
Deze CAD-M(echanische) handleiding is een handleiding waarin CAD-gerelateerde werkwijzen staan 

beschreven die van toepassing zijn voor de mechanische ontwikkelafdelingen binnen PMS, bij het 

gebruik van het 3D CAD-systeem Pro/ENGINEER. 

CAE 
Computer Aided Engineering, computerondersteund berekenen, optimaliseren, analyseren of 

simuleren van het te ontwikkelen of te onderzoeken product door gebruik te maken van een CAE

model. Meestal maakt deze softwarematige hulpmiddel gebruik van de Eindige Elementen Methode 

(EEM). 

CAM 
Computer Aided Manufacturing, computerondersteund fabriceren. 

Co-development 
Er is sprake van co-development wanneer een leverancier wordt betrokken in productontwikkelirrg in 

een groat deel of in het gehele traject van het productcretieproces van een te ontwikkelen en te 

produceren product(deel). De samenwerking is bij co-development intenser dan bij co-making [Klok]. 

Co-making 
Er is sprake van co-making als een leverancier betrokken wordt bij een deel van productontwikkeling 

en daarin een adviserende rol speelt bij een bedrijf of producent, dat het product grotendeels 

ontwikkelt en het later op de markt brengt. De leverancier geeft advies en draagt altematieven aan, 

maar de leverancier ontwikkelt het product niet zelf, dat doet de producent. Door de leverancier erbij 

te betrekken voorkom men dat er later in het proces wijzigingen gemaakt moeten warden, omdat de 

leverancier een betere of goedkopere oplossing weet of de leverancier niet de gewenste kwaliteit kan 

halen. Wijzigingen laat in het proces zijn vaak kostbaar en kosten veel tijd. Een andere voordeel van 

co-making is dat er gebruik wordt gemaakt van de kennis van de leverancier. De producent kan zich 

meer richten op de kemactiviteiten en hoeft minder kennis te hebben van een bepaald onderdeel. De 

Begrippenlijst 80 



samenwerking kan dus leiden tot een verhoging van de kwaliteit, verlaging van de kosten en de 

verkorting van de 'time-to-market' [Klok]. 

Concurrent Engineering (CE) 
De definitie van Concurrent Engineering is een vaak dediscussieerd onderwerp. De essentie van CE is 

het simultaan of parallel, dan serieele opstarten van verschillende fasen binnen het productcreatie

proces. De belangrijkste doel van CE is het verkorten van de ontwikkeltijd. Stalk en Webber [Stalk93], 

hebben echter aangetoond dat verkorting van de ontwikkeltijd geen doel opzich zelf is. Een korte 

ontwikkeltijd dient gecombineerd te warden met competitieve voordelen. Deze voordelen bepalen het 

succes van een product op de markt. Als gevolg hiervan is een tweede doel van CE, betere orientatie 

naar de klanten toe. Vaak betkent dit een verbetering van de productkwaliteit. Lagere ontwikkelkosten 

is een derde doel van CE. Dit, heeft natuurlijk een sterke relatie met de verkorting van de ontwikkel

tijd. Deze drie doelen zijn de basiselementen voor de definitie van CE. 

Hier wordt met CE de volgende aspecten bedoeld: 

1) Een systematische benadering 

2) Geintegreerde parallelle ontwikkeling van een product en haar gerelateerde processen 

3) Benadrukking vab de respons van klanteisen en -wensen (verwachtingen) 

4) Belichaamt de samenwerking, vertrouwn en sharing in teamverband 

5) Het maken van keuzes gebeurt op een parallelle wijze binnen het levensloopcyclus 

Collaborative Engineering 
Met behulp van deze ontwerptechniek kunnen ontwerpes die in plaats - en misschien zelfs in tijd -

gescheiden zijn, gezamenlijk aan hetzelfde productontwerp werken. De te gebruiken hulpmiddelen 

zijn CA-technieken (3D CAD, CAD/CAM systemen, CAB-software), video/camera, geluid, Internet 

of Intranet en andere visuele grafische software die visuele communicatie tijdens het ontwerpen 

mogelijk maken. 

Fabricage-feature 
Form features die tijdens het ontwerp- of de werkvoorbereidingsfase gebruikt kunnen warden die 

naast de geometrie, ook technologische informatie over de fabricage bevatten. 

IGES file 
In een IGES file zijn de volgende zaken niet aanwezig: 

• Parametrische informatie (relaties) 

• Feature informatie 

Wel zijn lijnen, arc's, oppervlakken en dergelijke als geometrische informatie aanwezig. 
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Model 
In dit verslag wordt met een modelhet volgende bedoeld: 

• Een model kan een sketch zijn (een 2D wireframe weergave van bijvoorbeeld een mecha

nisme of een doorsnede wat tot een part behoort) 

• Een model kan eenfeature zijn (een geometrisch onderdeel van een part, bijvoorbeeld een gat 

in een blok) 

• Een model kan een part zijn (enkelvoudig product of onderdeel) zijn 

• Een model kan een assembly of subassembly zijn (samengesteld product of samengesteld 

onderdeel) 

Modelkwaliteit 
De kwaliteit van een model heeft te maken met de mate van geschiktheid voor hergebruik ten aanzien 

van: 

• De mate aan het voldaan zijn van de modelfunctie (de functie van een model dat voor een of 

meerdere doeleinden wordt gemodelleerd) 

• De mate aan het voldaan zijn van de modelopzet, met als gevolg: 

• De mate van de voorspelbaarheid van het modelgedrag na wijziging(en) van geo

metrische informatie 

• De mate van toegankelijkheid van het model 

Modelleren 
Met modelleren wordt in dit verslag bedoeld, het vertalen of weergeven van een 3D idee of oplossing 

van een ontwerp of constructie naar een model en het relateren van deze modellen aan andere 

modellen met hulp van (model)relaties door gebruik te maken van een 3D CAD-systeem. 

Modelleerproces 
Het geheel van handelingen en activiteiten die bij het modelleren plaatsvinden wordt het modelleer-

proces genoemd. 

NC-file 

In NC-file staan gevens voor de aansturing en bewerking van het te maken product (enkeldeel). Het te 

maken product wordt bewerkt door een NC of CNC (resp. Numerical Control en Computer Numerical 

Control), een computer gestuurde productiemachine. 

Ontwerper 
In dit verslag wordt voor de eenvoud een ontwerper ook als een constructeur en als een CAD-

gebruiker die modelleert beschouwd. Met andere woorden, een ontwerper ontwerpt, construeert en 

modelleert. 
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Parametrisch model 
Elk 3D CAD-model is in principe een parametriscb model (parametriscb opgezet). In <lit verslag wordt 

met een parametriscbe model een (CAD-)model bedoeld dat op een bepaalde manier volgens een 

bepaalde modelopzet (bijlage 3F) is gemodelleerd. Waarbij de mate van voorspelbaarbeid bij een 

modelwijziging relatief gezien groot is. Een voorbeeld van een sterk geparametriseerd model is 

bijvoorbeeld de geometrie van een scbeepsgroef, waarbij men door aanmaken van bepaalde model

parameters de geometrie van de schroef kan sturen. Het sturen van de geometriscbe informatie van bet 

model gebeurt door de waarden van de modelparameters te wijzigen. 

Part Modelling (PM) 
Part Modelling is bet modelleren van een part (enkeldeel). 
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