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E-PLM 2.0
Experiment 3.1 Communiceren met een CAD model & CAD transformatie naar CAM

Eindpresentatie
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Het experiment

Doel van het experiment

❑ Experiment 3.1.A: Communiceren met een CAD 

model

Uitwisselen PMI (Product Manufacturing Information) via 

een Assembly Model

❑ Experiment 3.1.B: CAD transformatie naar CAM

Uitwisselen PMI via een part-model naar CAM

Werkwijze en methodiek:

❑ Vaststellen welke PMI het 3D-model moet bevatten en 

wie de gebruikers van deze informatie zijn

❑ Onderzoek welke PMI toegevoegd kan worden aan het 

model en ervaring opdoen hoe dit aangebracht kan

worden (CAD-pakket specifiek)

❑ PMI toevoegen aan het model en checken hoe deze 

overkomt bij de gebruiker van deze informatie nadat 

conversie naar een voor de gebruiker bruikbaar formaat 

heeft plaatsgevonden

❑ Assemblage van een product middels een 3D-model met 

PMI en zonder 2D-tekening

❑ Check in hoeverre CAM-pakketten in staat zijn gebruik te 

maken van PMI
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Resultaten

Binnen hetzelfde CAD-pakket:

• PMI wordt grotendeels overgenomen

• CAD-pakketten ondersteunen nog niet alle PMI: 

niet aan te brengen of komt over als tekst. 

• CAM-pakketten: procedures om geautomatiseerd gebruik te maken PMI ontbreekt

• PMI aanbrengen in 3D kost meer tijd dan annoteren van de traditionele 2D tekening

STEP AP242-edition 1:

• Assembly: Ondersteund nog geen PMI

• Parts: nog niet alle PMI komt over

• Bij onderling uitwisselen naar andere CAD-pakketten gaat PMI verloren

• CAM pakketten kunnen op dit moment nog niet omgaan met STEP met PMI

Augmented/Mixed Reality:

• De demonstrator geeft een goed beeld van wat mogelijk is

• Geeft de mogelijkheden om de informatie intuïtiever weer te geven

• Overnemen van PMI dient nog geautomatiseerd te worden
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Lessons Learned & best practices

CAD en CAM pakketten zijn nog niet volledig ingericht om de 

volledige voordelen van Model Base Definition uit te kunnen 

nutten. Een aantal items zal door de software leveranciers van de 

CAD-systemen verbetert moeten worden, oa de conversie naar 

neutrale formaten, zodat foutloos gecommuniceerd kan worden 

met software van andere leveranciers.

Bij nieuwe versies van de CAD en CAM software als ook bij 

introductie van de STEP-AP242-Edition-2 standaard opnieuw de 

mogelijkheden onderzoeken.

De PMI in het AR/MR-model is handmatig aangebracht. Dit zal

geautomatiseerd moeten worden, om snel produktwijzigingen te

kunnen doorvoeren. 

Positief Minder positief

Communiceren via een 3D-model 
vermindert de kans op fouten

Niet alle PMI is reeds aan te 
brengen in het 3D-model

Interpretatie van het 3D model is 
eenvoudiger

Bij conversie naar een neutraal
formaat ontstaan conversie
fouten

Het assembleren van een
eenvoudig product middels een
3D-model met PMI is gelukt

STEP AP242 edition 1 bevat geen
assembly PMI

AR/MR:
Geeft de mogelijkheden om de 
informatie intuïtiever weer te 
geven

Aanbrengen van PMI in een 3D-
model kost meer tijd

CAM-pakketten kunnen op dit 
moment nog geen gebruik 
maken van de PMI informatie


