
 

Maakbaarheidscontrole van een kamer met eilanden

Citation for published version (APA):
Peeters, R. J. M. (1993). Maakbaarheidscontrole van een kamer met eilanden. (TH Eindhoven. Afd.
Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1461). Technische Universiteit
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/3e4fe956-24f3-4069-8359-6ac077b5d677


Maakbaarheidscontrole van
een kamer met eilanden

door R.J.M. Peeters

WPA rapport 1461 maart 1993

Toelichting:
Dit verslag behandelt het onderzoek naar de maakbaarheidscontrole in het
IDM-systeem van een te frezen kamer met eilanden.

Afstudeerhoogleraar
Begeleiders

: Prof. dr. ir. A.C.H. van der Wolf
: Dr. ir. F.L.M. Delbressine

Ir. W.A.H. de Vries



Opdrachtomschrijving

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Faculteit Produktietechnologie en Auromatisering

Onderzoeksopdracht
Afstudeerhoogleraar
Begeleiders

Onderwerp

:R.J.M. Peeters
:Prof. dr. ir. van der Wolf
:Dr. ir. EL.M. Delbressine
Jr. W.A.H. de Vries

:kamer met eilanden

Toelichting:
Binnen het IDM-systeem is het mogelijk om de maakbaarheid van een ontwerp op een
aantal punten te evalueren. Bij een "Composed Manufacturable Object" (CMO), zoals
bijvoorbeeld een "kamer met eilanden", moet al bij het sarnenstellen van dit object worden
gecontroleerd of deze maakbaar is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
maakbaarheidsregels die zowel de interne als de externe maakbaarheid evalueren.

Er wordt van uitgegaan dat de "kamer met eilanden" negatief gebruikt zal worden op de
"Stock" of de Intennediate Design State. Als uitgangsvonn voor de kamer wordt een van de
reeds gedefmieerde MO's genomen (met een 2~ D geometrie). De eilanden bezitten een
willekeurige 2~ D geometrie.

Opdracht:

· Raak vertrouwd met de hierboven beschreven problematiek en de
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Samenvatting

Het IDM-systeem is een prototype ontwerpsysteem dat een integratie probeert te realiseren
van ontwerp, werkvoorbereiding en fabricage. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
geometrische grondvormen die van elkaar of van een tussentijdse ontwerptoestand worden
afgetrokken. Hierbij wordt tevens gecontroleerd op maakbaarheid.
In deze opdracht is de maakbaarheidscontrole van een te frezen kamer met eilanden ter hand
genomen en is hiervoor een algoritme opgesteld.

In dit algoritme wordt gecontroleerd of de kamer en de eilanden op zich maakbaar zijn,
daarna wordt nagegaan of de combinatie van de kamer met de eilanden maakbaar is. Tenslotte
wordt gecontroleerd of deze kamer met eilanden ook maakbaar is indien hij wordt toegepast
op een tussentijdse ontwerptoestand (dan weI op het uitgangsmateriaal). Bij de
maakbaarheidscontroles hangen geometrie, toleranties en technologie nauw samen.

Bij de maakbaarheidscontroles treden een aantal problemen op:

- Niet elke vorm van een eiland is maakbaar. Dit hangt o.a. af van de grootte van concave
afrondingen en doorgangen, en de te gebruiken gereedschappen.

- Een eiland kan aan de kamer grenzen. De oude kamercontour wordt veranderd in een
nieuwe kamercontour zonder eiland. Deze nieuwe kamer moet opnieuw op maakbaarheid
worden gecontroleerd.

- Indien een eiland aan de kamer grenst kunnen er aparte kamers ontstaan. De kamer wordt
dan opgesplitst in kamers met nieuwe contouren, en deze kamers worden apart beschouwd.
Opnieuw moet worden nagegaan of de combinaties van deze kamers met de erin aanwezige
eilanden maakbaar zijn.

- Onder sommige omstandigheden kan een combinatie van een kamer met eiland die niet
maakbaar is, bij het toepassen in het ontwerp weI maakbaar zijn. De maakbaarheidscoritroles
hangen met elkaar samen.

- Bij het gebruik van verschillende gereedschappen voor (gedeeltes van) de kamer en het
eiland kunnen Toolsvolumes (het door gereedschapsbewegingen ingenomen volume) niet
meer rechtstreeks van MO's worden afgeleid. Toolsvolumes moeten dan worden aangepast
of er moeten geheel nieuwe Toolsvolumes worden opgesteld.

Er is gebruik gemaakt van een aantal mogelijkheden die (nog) niet zijn geYmplementeerd
binnen het IDM-systeem. Dit zijn o.a.:
- het samenvoegen van objecten (een grenzend eiland opnemen in de kamercontour)
- het opsplitsen van objecten (met een eiland een kamer opsplitsen)
- het aanpassen van de objectgeometrie (afronden van hoeken)
- het toetsen op maakbaarheid van kamercontouren met een willekeurige (2~ D) contour
- het aanpassen van Toolsvolumes en het definieren van Toolsvolumes .
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1 Inleiding

1.1 Het IDM-systeem

Het IDM-systeem (Integration of Design and Manufacuring) is een prototype ontwerpsysteem
dat een integratie probeert te realiseren van ontwerp, werkvoorbereiding en fabricage. Het
doel van het IDM-systeem is om in de ontwerpfase te kunnen garanderen dat een produkt kan
worden gemaakt.

Fig 1.1 Het 10M ontwerpproces

Het CAD gedeelte van het IDM-systeem is een solid-modeller. Er wordt gebruik gemaakt van
Manufacturable Objects (MO's). Dit zijn geometrische grondvormen die aan bepaalde
maakbaarheidseisen voldoen. Een MO bevat naast een geometrische vorm en toleranties ook
informatie over hoe hij moet worden gemaakt.
Ais basis voor een ontwerp wordt een blok uitgangsmateriaal genomen (zie Fig 1.1).
Vervolgens wordt er ontworpen door MO's een voor een hiervan af te trekken. Alvorens een
MO daadwerkelijk aan het ontwerp wordt toegevoegd, wordt de nieuwe ontwerptoestand op
maakbaarheid gecontroleerd.

Deze controle op maakbaarheid vindt plaats door te kijken naar het uitgangsmateriaal en de
MO's en hun toepassingen.
Het uitgangsmateriaal wordt bepaald door materiaal en afmetingen.
De MO's en hun toepassingen worden bepaald door:

1. machine, gereedschap, vorm, afmetingen, toleranties en de beschikbare
fabricageprocessen;

2. positie en orientatie t.O.v. het uitgangsmateriaal of andere MO's.
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1.2 Doel, probleemstelling en werkwijze

In deze opdracht wordt de toetsingsprocedure van de maakbaarheid van een kamer met
eilanden behandeld.

Tot nu toe werden binnen het IDM-systeem slechts geometrische standaardvormen
afgetrokken van het uitgangsmateriaal. Nu echter wordt er een samenstelling van
standaardvormen afgetrokken van het uitgangsmateriaal (zie Fig 1.2). De samenstelling bestaat
uit een kamer waar een voor een de eilanden van zijn afgetrokken. De problematiek van het
van elkaar aftrekken van standaardvormen en van het aftrekken van een samenstelling van het
uitgangsmateriaal wordt in dit verslag behandeld.

uitgangsmateriaall~
ontwerptoestand ...---'

eindontwerp

~
sarnenstelling

ei1~

Fig 1.2 Ontwerpstructuur van een kamer met eilanden: een samenstelling van
standaardvormen wordt van het uitgangsmateriaal afgetrokken.

De gevolgde werkwijze is als voIgt: allereerst zullen een aantal essentiele begrippen worden
omschreven. Daarna wordt de opdracht afgebakend en worden vereenvoudigingen geYntrodu
ceerd, de randvoorwaarden. Dit gebeurt in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden een aantal
problemen behandeld die invloed hebben op de maakbaarheid van een kamer met eilanden.
Voorts wordt in hoofdstuk 4 gekeken naar de maakbaarheidscontroles van het IDM-systeem
en wordt er met een voorbeeld uitgewerkt hoe de maakbaarheidscontroles verlopen en op
welke wijze dit in een algoritme wordt gevoegd. In hoofdstuk 5 worden de conclusies en
aanbevelingen vermeld. Tenslotte bevat de bijlage het totale algoritme voor de maakbaarheids
controles van een kamer met eilanden, en wordt dit uitgelegd met een complex voorbeeld.
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2 Begrippen en randvoorwaarden

2.1 Begrippen

Bij het optellen en aftrekken van maakbare geometrische vonnen worden een aantal begrippen
gebruikt. die in dit hoofdstuk worden omschreven en gedefinieerd. Fig 2.1 toont schematisch
het ontwerpproces van een eiland met een kamer. met de bijbehorende begrippen:

Manufacturable Object
(pocket)

IDS /Stock Material

Maakbaar Eiland

Composed Manufacturable Object (CMO)

APPLYCMO

Final Design State

Fig 2.1 Ontwerpstructuur met begrippen.
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2.1.1 Manufacturable Object (MO)

Een Manufacturable Object bestaat uit een geometrische vonn, met de toepassingsregels
behorende bij zijn geometrische vonn. Een MO weet hoe het gemaakt moet worden. De
toepassingsregels zorgen ervoor dat het ontwerp fabriceerbaar blijft na de applicatie van een
Manufacturable Object; ze verhinderen een toepassing die niet kan worden gefabriceerd. Een
MO is in principe maakbaar, maar de bij de MO behorende toepassingsregels kunnen
beoordelen of een MO in een bepaalde toepassing nog steeds maakbaar is.

Een MO bevat naast zijn geometrische vorm ook o.a. infonnatie over de wijze waarop het
moet worden gemaakt.
Voorbeelden van MO's die (op dit moment) beschikbaar zijn in het IDM-systeem (voor een
beschrijving zie Bijlage II):

- Rectangular-Pocket
- Curved-Pocket
- Rounded-Pocket
- Slot
- Bended-Slot

2.1.2 Eiland

- Cylindrical-Hole
- Threaded-Hole
- Spherical-Hole
- Hole-Matrix
- Planar Material Removal.

In tegenstelling tot MO's zoals een Rectangular-Pocket, is een eiland een positieve vonn en
bestaat uit een niet te verspanen volume. Er wordt van uitgegaan dat er om dit materiaal heen
wordt verspaand, om zodoende de vonn van het eiland te verkrijgen. Her eiland wordt niet
aan het uitgangsmateriaal toegevoegd met een verbindend fabricageproces, zoals lassen (men
zou in dat geval beter kunnen spreken van een "berg" dan van een "eiland").

Voldoet een eiland aan de eisen van interne maakbaarheid (dit begrip wordt in hoofdstuk 4
nader uitgelegd), en in principe maakbaar is, dan wordt dit eiland aangeduid met: "Maakbaar
Eiland". Er is een groot onderscheid tussen een "eiland" en een "Maakbaar Eiland"!

2.1.3 Composed Manufacturable Object (CMO)

Een Composed Manufacturable Object bestaat uit een maakbare samenstelling van twee of
meer objecten. In dit geval is dat de combinatie van een kamer (MO) met een Maakbaar
Eiland. Het eiland wordt van de kamer afgetrokken. Voor deze samenstelling geldt hetzelfde
als voor een MO: de CMO bestaat niet louter uit een geometrische vonn, maar ook uit de
daarbij horende toepassingsregels. Hij weet op welke wijze hij moet worden gemaakt.

Als het Maakbare Eiland wordt afgetrokken van een maakbare kamer zal de combinatie ook
op maakbaarheid moeten worden gecontroleerd. Voldoet de samenstelling aan de
maakbaarheidseisen, dan is de samenstelling in principe maakbaar en kan derhalve CMO
worden genoemd.
Een samenstelling van twee maakbare objecten (een MO en een Maakbaar Eiland) hoeft zelf
dus niet maakbaar te zijn.
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2.1.4 Intermediate Design State (IDS)

Wordt op het uitgangsmateriaal (Stock Material) een transformatie toegepast, zoals het
aftrekken van een MO of een CMO, en wordt deze combinatie gecontroleerd op
maakbaarheid, dan wordt deze nieuwe vorm een Intermediate Design State (IDS) genoemd.
Dit is het solid-model na de toepassing van een MO of CMO. Hierna kunnen nog andere
transformaties op de IDS worden uitgevoerd, waarbij steeds een nieuwe IDS ontstaat. De
laatste IDS wordt Final Design State (FDS) genoemd.

2.1.5 Toolsvolume

Een Toolsvolume is een gemodelleerd omhullend volume van gereedschappen dat gegenereerd
wordt door de bewegingen van een of meerdere gereedschappen tijdens de bewerking van een
grondvorm [lit. 3]. In het model wordt rekening gehouden met drie gedeeltes van het
gereedschap (zie Fig 2.2). Het eerste gedeelte is het verspanende deel van het gereedschap
(de frees) en het niet-verspanende deel van het gereedschap (de freeshouder). Beide worden
gemodelleerd m.b.v. een cilinder. Het derde gedeelte modelleert het gedeelte van de
gereedschapshouder dat uit de spil steekt. Dit zijn de arm en de rest van de machine en
worden sterk vereenvoudigd gemodelleerd door een oneindig plat vlak.
O.a door middel van het Toolsvolume kan worden gecontroleerd of het mogelijk is om met
een beschikbare machine en de beschikbare gereedschappen een bepaalde grondvorm in het
uitgangsmateriaal te genereren. Er wordt gecontroleerd op bereikbaarheid van de grondvorm
door het gereedschap.

Fig 2.2 Een Toolsvolume van een Rectangular Pocket, en een model van een
Toolsvolume met doorsnede.

9



2.2 Randvoorwaarden

In deze opdracht zullen een aantal randvoorwaarden en beperkingen worden aangenomen,
enerzijds om het probleem te kunnen definieren, anderzijds ter vereenvoudiging van het
probleem. Eerst worden de algemene randvoorwaarden en beperkingen behandeld, daarna
de kamers en de eilanden.

Het probleem zal slechts in de 2~ dimensionale ruimte worden bekeken (ontwerpextrusie van
een 2 dimensionale vorm).

Verder worden de bewerkingen in principe beperkt tot frezen. Boren komt aIleen aan de orde
om een gat te maken wanneer de frees geen borende bewerking kan uitvoeren en het werkstuk
in de richting van de freesspil wordt benaderd. Er wordt dan eerst een gat geboord waar de
frees in kan zakken. Alvorens dit gat wordt geboord kan het nodig zijn te centeren.

Een andere beperking heeft te maken met de 2~ D geometrie en betreft de richting van de
freesspil: de hartlijn van de frees staat gedurende de gehele bewerkingscyclus in de zelfde
richting. Ter verduidelijking: de freesspil hoeft niet loodrecht op het bovenvlak van het
werkstuk te staan, maar moet zijn richting weI behouden tijdens de bewerking.

Ook zal de invloed van de omgeving niet worden meegenomen in de analyse; hieronder wordt
onder andere de invloed van opspanningen verstaan.
Het uitgangsmateriaal is in eerste instantie een rechthoekige balk; andere vormen (een
"willekeurige" Intermediate Design State) worden later in hoofdstuk 4 bekeken.

De verschillende kamers worden beperkt tot een aantal MO's (zie ook Bijlage II):

- Rectangular-Pocket
- Cylindrical-Hole
- Curved-Pocket
- Slot, Bended-Slot

Omdat gekozen is voor Manufacturable Objects zijn de kamers in principe maakbaar.
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Het eiland is een willekeurige, lineair geextrudeerde vonn. De ontwerpextrusie van de contour
van het eiland vindt plaats loodrecht op het vlak van de contour van het eiland.
Het eiland heeft in principe geen beperkingen wat betreft zijn vonn in het platte (te
extruderen) vlak. Dit komt op het volgende neer:

- het eiland heeft een vlakke en horizontale onder- en bovenkant;
- de opstaande rand van het eiland staat verticaal;
- bepaalde vonnen van deze rand, de contour van het eiland, leiden tot niet-maakbaarheid. Om

maakbaarheid te garanderen moeten beperkingen worden gesteld aan de contour. Dit wordt
verder in paragraaf 3.3 behandeld.

Fig 2.3
vonn.

Ben ontwerp met een Rectangular Pocket en een eiland met een "willekeurige"

Wat betreft de positie van het eiland ten opzichte van de kamer en de IDS worden als enige
beperkingen genomen dat het eiland op de "bodem" van de kamer ligt en dat het volume van
het eiland geheel binnen het volume van de kamer en de IDS valt.
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3 De maakbaarheid van een kamer
met eilanden

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de problemen behandeld die kunnen optreden bij de
maakbaarheidscontrole van een kamer met eilanden. Ter inleiding worden een aantal van deze
oorzaken van niet-maakbaarheid in Fig 3.1 weergegeven.

Fig 3.1 Enkele algemene problemen bij de maakbaarheidscontrole.

In dit voorbeeld is een rechthoekige kamer met afgeronde hoeken te zien in uitgangsmateriaal
in de vorm van een blok. Het uitgangsmateriaal is afgeschuind, en in de kamer bevinden zich
twee eilanden (eiland A en B).
Als het eiland A met het gat erin op maakbaarheid wordt gecontroleerd, kan dit onder andere
bij (1) en (2) problemen geven. De afronding (1) en de doorgang (2) kunnen immers dermate
klein zijn, dat deze met de beschikbare gereedschappen niet te realiseren zijn bij de gekozen
hoogte van het eiland. Hetzelfde geldt voor de positie van dit eiland ten opzichte van de
kamer en andere eilanden: de doorgangen (3) en (6) moeten ook maakbaar zijn.
Het eiland B grenst aan de opstaande wand van de kamer (4), en is eigenlijk geen eiland
meer. Bovendien splitst dit eiland de kamer in tweeen (5). De kamer wordt dan opgedeeld in
twee nieuwe kamers met nieuwe contouren, en het eiland bestaat als zodanig niet meer. De
overgangen van het "eiland" naar de kamer zijn scherp en kunnen derhalve niet worden
gemaakt, tenzij er een transformatie plaatsvindt die de scherpe overgangen afrondt.
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3.2 De geometrie van het eiland en de geometrie van de kamer

In deze paragraaf wordt bekeken welke problemen er optreden doordat het eiland,
respectievelijk de kamer, een bepaalde contour hebben.

In Fig 3.2 zijn een drietal eilanden weergegeven (zonder kamer of uitgangsmateriaal). Hieruit
blijkt dat een eiland niet maakbaar kan zijn met een gegeven gereedschapsset en bij een
bepaalde diepte van de kamer, doordat de doorgang of de radius te klein is.

eiland
NIET MAAKBAAR
Het eiland is niet maakbaar (bij de gekozen diepte)
omdat de doorgang te nauw is
voor de beschikbare gereedschappen.

NIET MAAKBAAR
Het eiland is niet maakbaar wegens
een niet afgeronde scherpe hoek (radius 0)
en wegens een hoek met een radius die te klein is
voor de beschikbare gereedschappen.

MAAKBAAR
Het eiland is maakbaar ondanks de te "nauwe" doorgang, omdat
het gereedschap niet door de doorgang heen hoeft te gaan maar
de doorgang van twee kanten bewerkt (uitzonderingssituatie).

Fig 3.2 Andere vormen van het Eiland: weVniet maakbaar.

De derde situatie in Fig 3.2 is bijzonder. De "doorgang" ontstaat doordat de contour twee
"kamers" vormt die elkaar overlappen. Ondanks de te nauwe "doorgang" kan dit ontwerp tach
gemaakt worden omdat de "doorgang" wordt gerealiseerd door van twee kanten te bewerken
(in Fig 3.2 is dit van links en van rechts). Hierbij hoeft het gereedschap niet door de doorgang
heen te bewegen.
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Afgezien van scherpe hoeken (met een afrondingsradius 0) is in het algemeen de
maakbaarheid, ten aanzien van de geometrische vorm van het eiland, beperkt door de
minimale freesdiameter met lengte/diameter-verhouding.
Voor een bepaalde doorgang of radius is een frees nodig met een diameter kleiner dan de
breedte van de doorgang, respectievelijk kleiner of gelijk aan twee keer de afrondingsradius
van de contour. Er zou geen frees beschikbaar kunnen zijn die hieraan voldoet. Dit komt
ofweI doordat er gewoonweg geen frees beschikbaar is met zulke kleine diameter, ofweI
doordat er geen frees beschikbaar is met de vereiste lengte/diameter-verhouding.

Wat betreft de geometrie van de kamer beperkt dit verslag zich tot de volgende MO's (zie
ook Bijlage II):

- Rectangular Pocket
- Cylindrical-Hole
- Curved Pocket
- Slot, Bended-Slot

Per definitie zijn deze geometrieen in principe maakbaar.
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3.3 De positie en orientatie van het eHand

Als eerste wordt gekeken naar de invloed op de maakbaarheid van de positie en de orientatie
van het eiland t.o.v. de kamer. De invloed van de toleranties wordt in paragraaf 3.5
behandeld.
De twee belangrijkste aspecten hiervan zijn de doorgang tussen het eiland en de kamer, en
het eventueel grenzen van het eiland aan de kamer. Beide zijn weergegeven in Fig 3.3.

(nauwe) doorgang

grenzend eiland

Fig 3.3 De invloed van de positie en orientatie van het eiland op de maakbaarheid:
doorgang en grenzend eiland.

Zoals in de eerste figuur van Fig 3.3 te zien is, kan het eiland zo dicht bij de rand van de
kamer liggen, dat de doorgang tussen het eiland en de kamer een beperkende factor vormt
voor de maakbaarheid. Of de doorgang al dan niet maakbaar is hangt niet alleen af van de
breedte van de doorgang, maar ook van de gewenste toleranties en de beschikbare
gereedschappen.

De meest voor de hand liggende reden waarom een doorgang niet maakbaar is, is de
mogelijkheid dat een doorgang kleiner is dan de kleinste beschikbare freesdiameter. De diepte
van de kamer is echter ook van belang omdat er grenzen zijn aan de lengte/diameter
verhouding van frezen. De maakbaarheid van een doorgang hangt dus ook af van de
verhouding tussen de breedte en de diepte van de doorgang. Dit is gelijk aan de verhouding
tussen de (minimale) afstand tussen het eiland en de kamer, en de diepte van de kamer.
Een belangrijkere beperking voor de maakbaarheid van de doorgang vormen de gewenste
toleranties. Of deze toleranties gerealiseerd kunnen worden hangt o.a. af van de voor handen
zijnde gereedschappen. Zo kunnen bijvoorbeeld de toleranties van een doorgang niet
realiseerbaar zijn vanwege de grote LID-verhouding van de frees. Indien er in dat geval geen
andere frees geschikt en beschikbaar is voor die doorgang, is het ontwerp niet maakbaar.
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In de tweede figuur van Fig 3.3 is een eiland te zien, dat aan de opstaande wand van de
kamer grenst Dit is een ontaard eiland, omdat het niet meer los ligt van de opstaande
kamerwand. Het eiland zou als een eiland kunnen worden blijven behandeld. Het grenzende
eiland en de kamer worden dan als twee aparte objecten beschouwd. Bij het ontwerpen en
fabriceren kunnen ze echter worden gezien als een kamer met een aangepaste contour waarin
het eiland is opgenomen. Hetzelfde geldt voor twee eilanden die aan elkaar grenzen en bij het
fabriceren als een eiland kunnen worden gezien. Het is praktischer om het eiland samen te
voegen met de kamer en een nieuwe kamercontour te definieren. Bij deze transfonnatie zijn
het eiland en de kamer overgegaan in een kamer met een nieuwe contour. Deze kamer moet
opnieuw op maakbaarheid worden gecontroleerd.
Er is een verschil tussen samenvoegen en samenstellen. Een Maakbaar Eiland en een
maakbare kamer worden samengesteld tot een kamer met eiland. Na het samenstellen kan een
grenzend eiland met de kamer worden samengevoegd tot een kamer met een nieuwe
kamercontour.

Er doet zich een nieuw probleem voor: de overgangen van het eiland naar de kamer moeten
maakbaar zijn. Bij implementatie in het IDM-systeem zou het praktisch zijn indien er een
ontwerpoperatie zou komen die indien nodig scherpe overgangen van het ene naar het andere
object kan afronden, bijvoorbeeld een ontwerpoperatie "Rounding" (zie Fig 3.4). Deze zou
in de situatie waarin een rechthoekig eiland grenst aan een Rectangular-Pocket, de overgangen
kunnen afronden en aldus maakbaar maken.

I )
Rounding

Fig 3.4 De ontwerpoperatie "Rounding" bij een kamer, waarvan een eiland is afgetrokken.

In het algemeen is Rounding nodig indien een concave overgang van een eiland naar een
kamer of een ander eiland een radius heeft die te klein is voor de beschikbare
gereedschappen. Dit kan dus een stompe of scherpe hoek zijn zonder afronding (radius 0) of
met een overgang met een afronding die met de beschikbare gereedschappen niet te fabriceren
is.
Indien een eiland aan de opstaande wand van de kamer grenst kan in bepaalde situaties de
kamer worden opgesplitst. Dit wordt behandeld in paragraaf 3.5.
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3.4 Kamer met meerdere eilanden

In deze paragraaf wordt gekeken naar de problemen die optreden doordat een kamer meerdere
eilanden heeft. Als voorbeeld is hier genomen een Rectangular Pocket met twee rechthoekige
eilanden, zoaIs afgebeeld in Fig 3.5.

Fig 3.5 Rectangular Pocket met twee rechthoekige eilanden.

Bij de maakbaarheidscontrole moet nu niet aIleen worden nagegaan of de doorgangen tussen
elk van de eilanden en de kamer maakbaar zijn, maar ook of de doorgangen tussen de
eilanden onderling te reaIiseren zijn. Hetzelfde geldt voor de toleranties tussen elk van de
eilanden t.O.V. de kamer, en de toleranties van de eilanden t.o.v. elkaar.

Eilanden kunnen niet alleen aan de kamer grenzen, maar ook aan elkaar. Indien twee of meer
eilanden aan elkaar grenzen, worden ze samengevoegd tot een eiland (zie Fig 3.5). Eventueel
worden de overgangen (van de eilanden naar elkaar) afgerond met de ontwerpoperatie
Rounding.

Fig 3.6 Aan elkaar grenzende eilanden: samenvoeging en Rounding.
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3.5 Toleranties

De maakbaarheid van een ontwerp is in grote mate afuankelijk van de gewenste en
realiseerbare toleranties. In het algemeen kunnen toleranties inhouden:

- maattoleranties;
- ruwheden;
- plaatstoleranties:

- vormtoleranties:

plaatszuiverheid
concentriciteit / coaxialitieit
symmetrie;
rechtheid
rondheid
profielzuiverheid van een lijn
vlakheid
cilindriciteit
profielzuiverheid van vlak
evenwijdigheid
haaksheid
hoekzuiverheid.

Bij een kamer met eilanden zijn vooral van belang de ruwheden, de maattoleranties van de
kamer en de eilanden, en de plaatstoleranties van de eilanden in de kamer. Wat betreft de
ruwheden zijn van belang de ruwheden van de opstaande wanden van de eilanden en van de
kamer, en de ruwheid van de bodem van de kamer. Deze ruwheden worden voornamelijk
bepaald door het materiaal, de gereedschappen en de (na)bewerking.

De toleranties van een kamer met eilanden kunnen worden opgedeeld in interne en externe
toleranties.

De interne toleranties bestaan uit de interne toleranties van de kamer, de interne toleranties
van de eilanden en de interne toleranties van de CMO's (samenstellingen van de kamer met
eilanden). De interne toleranties van de kamer en de interne toleranties van de eilanden
hebben betrekking op maattoleranties (lengte, diepte etc.), ruwheden en vormtoleranties
(evenwijdigheid en haaksheid van zijvlakken to.V. elkaar). De interne toleranties van de CMO
hebben betrekking op de toleranties van de eilanden t.o.v. de kamer, of de eilanden t.O.V.
elkaar. De plaats van een eiland in de kamer kan bijvoorbeeld gegeven zijn t.O.V. een zijvlak
van de kamer (maattolerantie en evenwijdigheid) of symmetrisch to.V. de kamer
(symmetrietolerantie).

De externe toleranties hebben betrekking op de plaatsing van de CMO in een IDS
(ontwerptoestand). De CMO kan b.v. getolereerd zijn t.o.v. een vlak in de IDS
(maattolerantie, haaksheid, evenwijdigheid).
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interne toleranties

Fig 3.7 Interne en externe toleranties.

externe tolerantie

Zowel de interne als de externe toleranties zijn afhankelijk van de gereedschappen (en
bewerkingen) en de geometrie. De mogelijkheden en beperkingen in te realiseren toleranties
komen voort uit de combinatie van de beschikbare gereedschappen met de geometrie van het
ontwerp. Een ontwerp kan maakbaar zijn met verschillende (combinaties van) gereedschappen.
Om de toets van maakbaarheid te doorstaan hoeft er slechts een alternatief te voldoen.

De interne toleranties van een eiland of kamer zijn afhankelijk van de gereedschappen en de·
geometrie van het eiland. Bijvoorbeeld: als de zijvlakken van een eiland een bepaalde
evenwijdigheidstolerantie hebben, kan de maakbaarheid afhangen van de geometrie van het
eiland. Is het eiland namelijk zo hoog dat er een hele lange frees moet worden gebruikt dan
zou het mogelijk kunnen zijn dat deze lange frees die gewenste tolerantie niet kan realiseren.
Zo kunnen er bij een bepaalde geometrie maar een beperkt aantal gereedschappen beschikbaar
zijn, en deze hebben op hun beurt weer hun beperkingen op het gebied van toleranties.

Dit geldt ook voor de interne toleranties van de CMO. Zo kan bijvoorbeeld een nauwe
doorgang tussen kamer en eiland een frees met kleine diameter vereisen, die echter door zijn
L/D-verhouding weer niet aan de evenwijdigheidstolerantie van de kamer t.O.V. het eiland kan
voldoen. De CMO is dan niet meer maakbaar met die frees, en er zal naar een andere
geschikte frees moeten worden gezocht Hetzelfde geldt voor het geval van een kamer met
meerdere eilanden, die t.o.v. elkaar zijn getolereerd.

De externe toleranties van de CMO in de IDS kunnen ook door de combinatie van geometrie
en gereedschappen beperkt worden. Bij de plaatsing van de CMO in de IDS moet bovendien
op de bereikbaarheid van de CMO worden gelet. Ais voorbeeld kan een IDS worden
genomen, waar de kamer diep in ligt (de kamer met eiland ligt b.v. in een andere kamer). De
kamer is dan weI te bereiken, maar misschien alleen maar met een lange frees. De lengte van
de frees beperkt dan de te realiseren toleranties, dus zou de kamer met eiland in deze IDS niet
maakbaar kunnen worden.
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3.6 Opsplitsen van de kamer

Fig 3.8 Een eiland dat de kamer opsplitst in twee kamers.

Ais een eiland grenst aan (aanligt tegen) de opstaande wand van de kamer kan in bepaalde
situaties de kamer opgesplitst worden door het eiland (Fig 3.8). Dit is het geval wanneer het
oppervlak, waar het eiland aan de opstaande wand van de kamer grenst, uit niet aan elkaar
gesloten delen bestaat. Met andere woorden: het eiland splitst de kamer op als het eiland op
meerdere plaatsen aan de opstaande wand van de kamer grenst. Men zou deze situatie kunnen
blijven beschouwen als een kamer met een eiland. Bij het fabricageproces is het eenvoudiger
deze kamer op te vatten als twee aparte kamers. Daarom is het meer voor de hand liggend
om de kamer op te splitsen in twee aparte kamers met aangepaste contouren. Ook hier moet
soms gebruik worden gemaakt van de ontwerpoperatie Rounding, die de overgangen van het
eiland naar de kamer kan afronden, zodat ze maakbaar zijn (zie Fig 3.9).

Rounding

c==> t-----r'1

Fig 3.9 Opsplitsing van de kamer met eiland in twee nieuwe kamers,
en afronden van de overgangen met Rounding.
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Deze methode heeft echter een nadeel. Doordat de contouren van de kamers veranderd zijn,
zijn de kamers geen MO's meer en zullen elk moeten worden gecontroleerd op
maakbaarheid Hetzelfde geldt voor een grenzend eiland dat de kamer niet opsplitst, en bij
de kamercontour wordt gevoegd. Deze controle op de maakbaarheid van een kamer met een
"willekeurige" contour bestaat (nog) niet binnen het IDM-systeem.

doorgangen concave afrondingen toleranties

II 0.'1 A

Fig 3.10 De maakbaarheidscontrole van een kamer met een willekeurige
2~ D geometrie.

De belangrijkste beperkingen van de maakbaarheid van een kamer met een willekeurige
2~ D geometrie komen overeen met de beperkingen van de maakbaarheid van een eiland met
een willekeurige 2~ D geometrie, zoals ,in paragraaf 3.4 is behandeld. Bij de
maakbaarheidscontrole van een kamer van willekeurige vorm moet dus gekeken worden naar
de concave afrondingen en de doorgangen. In de derde figuur in Fig 3.10 is een
uitzonderingssituatie getekend waarbij een doorgang welliswaar te klein is voor de
beschikbare gereedschapsset om doorheen te bewegen, maar het ontwerp weI maakbaar is. Het
gereedschap hoeft namelijk niet door de doorgang heen te bewegen, maar kan deze van twee
kanten bewerken. Doet een vergelijkbare situatie zich voor in het geval van een kamer met
willekeurige vorm, dan wordt deze kamer in feite opgesplitst in kamers die elkaar gedeeltelijk
overlappen.

Samengevat wordt er bij de maakbaarheidscontrole van een kamer met een willekeurige
2~ D geometrie nagegaan of de concave afrondingen en de doorgangen in de contour van de
kamer niet te klein zijn voor de beschikbare gereedschappen. Indien een doorgang niet kan
worden doorlopen moet worden gecontroleerd of de kamer niet maakbaar wordt
(uitzonderingssituatie) door hem te "splitsen" en de doorgang van twee kanten te bewerken.
Verder moeten de toleranties van de kamer kunnen worden gerealiseerd.
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Bij de maakbaarheidscontrole van de kamer hoeft geen rekening te worden gehouden met de
strategie van het frezen. Een bepaald ontwerp kan dus als maakbaar worden geYdentificeerd
terwijl de gebruikte gereedschappen zeer inefficient kunnen zijn als gekeken wordt naar de
verhouding van de freesdiameter en het te verspanen volume. Voor de strategie van het
kamerfrezen (zonder eilanden) wordt verwezen naar [8].

Bij de mogelijkheid van een eiland dat een kamer opsplitst, wordt er hier van uitgegaan dat
dit eiland even hoog is als de kamer. Zou de hoogte van het eiland echter kleiner zijn dan de
diepte van de kamer en zouden bovendien de andere eilanden niet hoger zijn dan dit
opsplitsende eiland, dan kan de kamer worden opgedeeld zoals in Fig 3.11. Op de vlakke
bodem van de kamer (Rectangular Pocket) liggen 3 eilanden waarvan het middelste aan de
kamer grenst. De oorspronkelijke kamer wordt opgesplitst in twee kamers (met eilanden) die
even diep zijn als de hoogte van het opsplitsende eiland, en een derde lege kamer die boven
deze twee kamers ligt.

Fig 3.11 Opsplitsing in boven elkaar liggende kamers (en Rounding).
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3.7 Plaatsing van de kamer met eilanden in het ontwerp

Bij de plaatsing van de kamer met eiland(en) in het ontwerp moet er rekening worden
gehouden met de bereikbaarheid van de kamer. De ontwerptoestand waarin de kamer met
eiland(en) wordt geplaatst kan namelijk een dusdanige geometrie hebben, dat het onmogelijk
wordt voor het gereedschap om de kamer met eiland(en) te realiseren (zie Fig 3.12). Dit hoeft
niet altijd te betekenen dat door de geometrie van het ontwerp de kamer onbereikbaar is (1e
figuur in Fig 3.12). Het kan ook betekenen dat door de geometrie van het ontwerp de
gewenste toleranties niet kunnen worden bereikt, hoewel de kamer in principe bereikbaar is.
Dit is bijvoorbeeld het geval in de 2e en 3e figuur in Fig 3.12.
In de 2e figuur kan de kamer slechts gerealiseerd worden met een frees met een voldoende
grote diameter vanwege de "overhangende rand". Indien bijvoorbeeld echter de (opstaande)
wand van de kamer een zeer kleine ruwheid moet krijgen en deze niet te realiseren is met de
frees, wordt de kamer met eiland niet-maakbaar door deze plaatsing in het ontwerp.
In de 3e figuur in Fig 3.12 is de kamer met eiland diep in het ontwerp geplaatst Hierdoor is
deze slechts te maken met een frees met grote lengte. Ook dit kan in bepaalde situaties er toe
leiden dat de gewenste toleranties van de kamer met eiland niet te verwezenlijken zijn.
In de 4e figuur tenslotte is te zien dat de positie en orientatie van de kamer met eiland in het
ontwerp ook andere problemen met zich mee kunnen brengen, zoals een (te) dunne wand van
de kamer.

gereedschap
c:l;>

Fig 3.12 De geometrie van het ontwerp, waarin de kamer wordt geplaatst,
leidt tot niet-maakbaarheid van de kamer met eiland(en).
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4 De maakbaarheidscontroles van een
kamer met een eiland

In dit hoofdstuk wordt de maakbaarheidscontrole van een kamer met een eiland geanalyseerd.
Allereerst wordt in het algemeen gekeken naar de maakbaarheidscontroles volgens de IDM
ontwerpstructuur.
Daama wordt behandeld hoe met behulp van Toolsvolumes de maakbaarheidscontrole verloopt
van het voorbeeld van de CMO Rectangular Pocket met een rechthoekig eiland, en wordt hier
een beslissingsdiagram voor opgesteld. Andere aspecten van de maakbaarheidscontroles zoals
Micro Process Planning (micro werkvoorbereiding) worden hier niet behandeld.

4.1 Maakbaarheidscontroles in het IDM-systeem

In hoofdstuk 3 is behandeld waar de maakbaarheid van een kamer met eilanden van af hangt
en op welke punten en door welke oorzaken een ontwerp niet maakbaar kan zijn. Om een
ontwerp op maakbaarheid te controleren gaan de maakbaarheidscontroles in het IDM-systeem
bij elke ontwerpstap na of het ontwerp maakbaar is. Hierbij wordt gecontroleerd of de
geometrie en de toleranties van het ontwerp te realiseren zijn met de beschikbare
gereedschappen (, machines, fabricageprocessen, set-ups etc.) waarbij o.a. gebruik wordt
gemaakt van Toolsvolumes. Bij het ontwerpen van een kamer met eilanden moeten er een
aantal maakbaarheidscontroles worden uitgevoerd die nog niet zijn germplementeerd in het
IDM-systeem.

De eerste ontwerpstap is het ontwerpen van de kamer. Aangezien er in deze opdracht wordt
uitgegaan van bestaande (2~ D) MO's is de kamer in principe maakbaar en levert deze
(interne) maakbaarheidscontrole verder geen problemen op.

Daama wordt het eiland ontworpen en moet het worden gecontroleerd op maakbaarheid. Deze
interne maakbaarheidscontrole van een positief object (een niet te verspanen volume) bestaat
nog niet in het IDM-systeem en wordt behandeld in paragraaf 4.2.

Vervolgens wordt het eiland van de kamer afgetrokken en wordt de samenstelling op
maakbaarheid gecontroleerd. Deze (interne) maakbaarheidscontrole van een samenstelling
(CMO) is ook nog niet gei"mplementeerd in het IDM-systeem en wordt behandeld in paragraaf
4.2.
Het aspect van de maakbaarheidscontrole van een CMO dat met behulp van Toolsvolumes
verloopt vormt het kernprobleem van de maakbaarheidscontroles van een kamer met eilanden.
Dit wordt uitgebreid behandeld in paragraaf 4.3 m.b.v. een voorbeeld van een Rectangular
Pocket met een rechthoekig eiland. In paragraaf 4.4 is hiervoor een beslissingsdiagram
opgesteld. Indien er een kamer met meerdere eilanden wordt ontworpen, worden de eilanden
ren voor ren van de kamer afgetrokken. Hierbij onstaat telkens een nieuwe CMO, die wordt
gecontroleerd op maakbaarheid.

Als de kamer met eilanden is gecontroleerd op maakbaarheid wordt deze CMO afgetrokken
van het uitgangsmateriaal of IDS: de Apply CMO. De maakbaarheid van de nieuwe IDS
wordt nagegaan met de externe maakbaarheidscontrole van de CMO (paragraaf 4.2).
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4.2 Interne en externe maakbaarheidscontroles

interne maakbaarheidscontrole eiland

Alvorens het eiland kan worden afgetrokken van de (maakbare) kamer zuBen er eisen mooten
worden opgesteld opdat het eiland ook maakbaar is. Hieraan is het begrip "interne
maakbaarheidscontrole" verbonden: het eiland wordt gecontroleerd op maakbaarheid, waarbij
Diet naar andere objecten of de omgeving wordt gekeken, maar alleen of de gewenste vonn
en toleranties kunnen worden gerealiseerd met een gegeven verzameling van gereedschappen
(, machines, fabricageprocessen, set-ups etc.). Pas als het eiland deze toetsing doorstaat, en
een Maakbaar Eiland mag worden genoemd , kan de combinatie worden bekeken met een
kamer (de kamer is een MO).

Een interne maakbaarheidscontrole toetst de maakbaarheid van een object op de volgende
punten:

1) geometrie
2) interne toleranties
3) technologie.

Deze drie aspecten van de interne maakbaarheidscontrole hangen zeer nauw met elkaar samen
en leiden tot bepaalde keuzes van gereedschappen en bewerkingen. De aspecten zuBen in het
uiteindelijke algoritme als een combinatie worden weergegeven.

De maakbaarheidsproblemen van een eiland zijn in hoofdstuk 3 aan de orde gekomen. Wat
de geometrie betreft kan bijvoorbeeld een bepaalde (concave) afronding te klein zijn voor de
beschikbare gereedschappen. Ook kan bij een bepaalde diepte van de kamer (is de hoogte van
het eiland) een frees het eiland niet meer maken, omdat de lengte van de frees niet toereikend
is. Dit hangt o.a. af van de lengte/diameter-verhouding van de frees. In dit voorbeeld van de
rechthoekige kamer zouden alleen de dimensies van het eiland (hoogte, lengte, breedte) een
probleem kunnen geven.
Is er wat de toleranties betreft bijvoorbeeld geen gereedschap beschikbaar om aan de gestelde
ruwheidseisen te voldoen, dan is het eiland niet maakbaar. In het voorbeeld van een
Rectangular Pocket met een rechthoekig eiland zouden vereiste ruwheden tot niet
maakbaarheid kunnen leiden.

Kan van een eiland met de gegeven gereedschapsset de gewenste geometrie worden
verkregen, en kunnen tevens de gewenste toleranties worden gerealiseerd, dan heeft het eiland
de toets van interne maakbaarheid doorstaan. Het eiland wordt nu het "Maakbare Eiland"
genoemd.
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interne maakbaarheidscontrole kamer met eiland

De kamer is een MO en is dus in principe maakbaar. Omdat aan zowel de kamer als het
Maakbaar Eiland de eisen zijn gesteld wat betreft maakbaarheid, kan nu worden gekeken naar
de combinatie van beiden in het Composed Manufacturable Object. Het eiland wordt van de
kamer afgetrokken (zie Fig 4.1) en de maakbaarheid van de samenstelling wordt nagegaan
middels een interne maakbaarheidscontrole. Er wordt gecontroleerd of het eiland met de
kamer een CMO is, met andere woorden: is de combinatie van twee fabriceerbare objecten
nog steeds maakbaar? Bij deze controle op maakbaarheid wordt onder andere gekeken naar
de positie en orientatie van het Maakbare Eiland to.v de kamer (Implicit Location), en naar
de toleranties van het Maakbaar Eiland to.v. de kamer (b.v. evenwijdigheid, plaatszuiverheid
etc.).

Rectangular Pocket Maakbaar Eiland

Fig 4.1

Composed Manufacturable Object (CMO)

Composed Manufacturable Object.

Een interne maakbaarheidscontrole toetst de maakbaarheid van een samengesteld object op
de positie en orientatie van het eiland t.o.v. de kamer en op de interne toleranties van de
CMO. De interne toleranties van de CMO zijn de toleranties die betrekking hebben op de
positie en de orientatie van het Maakbaar Eiland t.o.v. de kamer. Hier kunnen dat o.a. zijn:
toleranties aangaande plaatszuiverheid, evenwijdigheid en haaksheid. Dit is gerelateerd aan
de geometrie. Dit is in paragraaf 3.5 behandeld
De bewerkingen, die nodig zijn om de geometrische vonnen van het eiland en de kamer te
genereren, vereisen een bepaalde "werkruimte". Het Maakbare Eiland kan binnen de kamer
een zodanige positie of orientatie aannemen, dat het geometrisch onmogelijk wordt deze
combinatie te fabriceren.
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externe maakbaarheidscontrole

Bij deze stap wordt het Composed Manufacturable Object van het uitgangsmateriaal
afgetrokken (zie Fig 4.2). Dit wordt genoemd "Apply CMO". Hierbij wordt de externe
maakbaarheidscontrole toegepast, waarbij gekeken wordt naar externe toleranties en de positie,
orientatie en bereikbaarheid van de CMO.

Stock Material I . Composed Manufacturable Object (CMO)
Intennediate Design State (IDS)

y
APPLYCMO

Final Design State (FDS)

Fig 4.2 Apply CMO.

Onder bereikbaarheid wordt verstaan dat er bij de bewerkingen van de CMO geen materiaal
ongewenst wordt weggehaald van het uitgangsmateriaal of dat er botsingen met het
uitgangsmateriaal kunnen ontstaan, met andere woorden dat het Toolsvolume van de CMO
niet interfereert met de IDS (dan weI met de Stock). Dit Toolsvolume van de CMO is de som
van de Toolsvolumes van de MO's waarmee de CMO is opgebouwd. In feite kan dus apart
voor elk van de Toolsvolumes van de MO's worden nagegaan of ze niet interfereren met de
IDS.
Het is belangrijk bij elke interne maakbaarheidscontrole zodanige Toolsvolumes op te stellen
dat ze niet aIleen geschikt zijn voor de interne maakbaarheidscontroles van de CMO's maar
ook voor de externe maakbaarheidscontroles. Het heeft weinig zin specifieke Toolsvolumes
op te stellen waarmee een bepaalde interne maakbaarheidscontrole van een CMO gemakkelijk
kan worden gecontroleerd, maar die voor een volgende (interne of externe)
maakbaarheidscontrole niet meer te gebruiken of incorrect zijn.

Ook de positie en de orientatie van de CMO in de IDS (hier het uitgangsmateriaal) kan
gerelateerd zijn via bepaalde toleranties, zoals toleranties aangaande plaatszuiverheid
(, evenwijdigheid, haaksheid) van de CMO ten opzichte van de IDS. Deze externe toleranties
hangen samen met de technologie en de geometrie. Als voorbeeld kan een IDS worden
genomen, waar de kamer diep in ligt (de kamer met eiland ligt b.v. in een andere kamer). De
kamer is dan weI te bereiken, maar misschien aIleen maar met een lange frees. De LID
verhouding van de frees beperkt dan de te realiseren toleranties, dus zou de kamer met eiland
in deze IDS niet maakbaar kunnen worden.
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4.3 Maakbaarheidscontrole m.b.v. Toolsvolumes van een Rectangular
Pocket met een rechthoekig eiland

Het eenvoudige voorbeeld, waarmee in deze paragraaf de maakbaarheidscontrole m.b.v.
Toolsvolumes wordt geanalyseerd, bestaat uit een Rectangular Pocket met een rechthoekig
eiland, in uitgangsmateriaal in de vorm van een rechthoekige balk (zie Fig 4.3).

Fig 4.3 Basisfiguur van een Rectangular Pocket met een rechthoekig eiland.

De bovenvlakken van de kamer en het eiland liggen in een vlak. Verder is de orientatie van
het eiland zodanig genomen, dat de zijden van het rechthoekige eiland evenwijdig lopen met
de zijden van de kamer.

Wat betreft de interne toleranties van het voorbeeld van het rechthoekige eiland zijn hier
vooral van toepassing de ruwheden, de maattoleranties van de lengte en de breedte, en
eventueel de evenwijdigheid en haaksheid van de zijvlakken t.O.v. elkaar. De samenhang van
toleranties met de geometrie en de technologie is in paragraaf 3.5 behandeld.

De geometrie van het eiland is in het voorbeeld van de Rectangular Pocket met een
rechthoekig eiland dermate eenvoudig, dat de geometrie (afgezien van dimensies) van het
eiland in principe maakbaar is. Het rechthoekige eiland heeft immers geen concave
afrondingen of doorgangen die met een bepaalde gereedschapsset tot niet-maakbaarheid
zouden kunnen leiden.

Een eiland kan niet te fabriceren zijn omdat er zich in de gegeven gereedschapsset geen
geschikt alternatief bevindt, dat nodig is om aan bepaalde geometrie- of tolerantie-eisen te
voldoen.
In Fig 4.4 wordt dit toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden van een Rectangular
Pocket, waar een rechthoekig eiland van is afgetrokken.
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1 MAAKBAAR

2 NIET MAAKBAAR

wegens te nauwe doorgang voor
beschikbaar gereedschap

3 NIET MAAKBAAR

wegens scherpe overgangen van
eiland naar kamer

4 MAAKBAAR

het eiland is echter niet meer rechthoeki~

5 MAAKBAAR

idem als bij 4

Fig 4.4 Geometrisch wel/niet maakbare combinatie van een Rectangular Pocket met
een Maakbaar Eiland (getekend is het te verspanen volume, zonder IDS).
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Een beperkende factor voor de maakbaarheid van de geometrie van de kamer met eiland is
de minimale freesdiameter bij een bepaalde lengte (c.q. hoogte). De grenzen aan de
lengte/diameter-verhouding van frezen kunnen een ontwerp niet maakbaar maken, zoals in
paragraaf 3.5 is behandeld.

Bij de beslissingen of een bepaalde geometrische vorm van de kamer met het eiland al dan
niet maakbaar is kan gebruik worden gemaakt van Toolsvolumes. In Fig 4.5 zijn de
Toolsvolumes sterk vereenvoudigd weergegeven, een realistische weergave van een
Toolsvolume is te zien in Fig 2.2.
fudien een kamer met eiland wordt gefreesd en het bovenvlak van het eiland hierbij niet
wordt bewerkt, ontstaat er in het Toolsvolume een "holte" boven het eiland doordat de frees
om het eiland heen draait. Deze holte is niet weergegeven in de figuren.
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MAAKBAAR,
want het Toolsvolume van het eiland
interfereert niet met materiaal buiten de kamer

NIET MAAKBAAR,
want het Toolsvolume van het eiland
interfereert met materiaal buiten de kamer
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BOVENAANZICHTEN:

~ = doorsnede van het Toolsvolume
van het Maakbaar Eiland

Fig 4.5 Maakbaarheidscontrole m.b.v. het Toolsvolume van het eiland.

Allereerst worden deze figuren nader uitgelegd; daama wordt in paragraaf 4.4 aan de hand
van deze figuren een beslissingsalgoritme opgesteld voor deze eenvoudige situaties.
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~ = doorsnede Toolsvolume

Fig 4.6 Situatie 1: het Toolsvolume van het eiland interfereert niet met de contour van
de kamer.

In situatie 1 (Fig 4.6) interfereert het Toolsvolume van het Maakbare Eiland niet met de
contour van de kamer. Slechts aan de bovenkant van de kamer valt het Toolsvolume buiten
de kamer. De gereedschappen hebben voldoende ruimte voor de bewerking van het eiland:
er wordt geen materiaal ongewenst verwijderd buiten de contour van de kamer en de
gereedschappen komen niet in botsing met het materiaal buiten de kamer. De bereikbaarheid
vormt geen probleem. Het werkstuk wordt hier benaderd in de richting van de freesspil. De
ruimte boven het eiland en de kamer is leeg, wat betreft door het werkstuk ingenomen ruimte.

Met behulp van het Toolsvolume van het eiland kan worden geconcludeerd voor de eerste
situatie dat deze combinatie geometrisch maakbaar is. Dit geldt echter aIleen voor de gevallen
waarbij de kamer en het eiland met dezelfde gereedschappen worden gerealiseerd. Worden
voor de kamer en het eiland twee verschillende gereedschappen gebruikt, dan moet ook
worden gecontroleerd of het Toolsvolume van de kamer niet interfereert met het eiland.

In Fig 4.7 is als voorbeeld een kamer met eiland die met verschillende gereedschappen
worden nabewerkt. Hierbij interfereert het Toolsvolume van de nabewerking van het eiland
niet met het materiaal buiten de kamer, maar het Toolsvolume van de nabewerking van de
opstaande kamerwand interfereert weI met het eiland. Dit wordt veroorzaakt doordat voor de
nabewerking van de kamer een grotere freesdiameter wordt genomen.

Fig 4.7

~ = doorsnede van het Toolsvolume van
de nabewerking van de kamer.

~ = doorsnede van het Toolsvolume van
de nabewerking van het eiland.

II = interferentie van het Toolsvolume van de kamer
met het eiland:
tijdens de nabewerking van de kamer botst
het gereedschap met het eiland. De nabewerking
van het eiland is echter geen probleem.

Voorde nabewerking worden frezen met verschillende diameters genomen:
er ontstaat interferentie.
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Indien verschillende gereedschappen worden gebruikt voor de kamer en het eiland moet voor
elke bewerking (zowel van het eiland en de kamer als voor- en nabewerking) een apart
Toolsvolume worden opgesteld. Voor elk van deze Toolsvolumes moet worden nagegaan of
ze niet ongewenst interfereren met materiaal.

Dit geldt ook voor de situatie waarbij voor een smalle doorgang een andere frees (met kleine
freesdiameter) wordt gebruikt dan voor de rest van de kamer. Dit wordt bij de volgende
situatie behandeld.

~ = doorsnede Toolsvolume

Fig 4.8 Situatie 2: het Toolsvolume van het eiland interfereert met de contour van de
kamer.

In situatie 2 (Fig 4.8) valt een gedeelte van het Toolsvolume van het Maakbare Eiland samen
met het materiaal buiten de kamer: het Toolsvolume van het eiland interfereert met materiaal
buiten de kamer. Voor dit gereedschap is de doorgang tussen de kamer en het eiland te smal,
en de combinatie kan niet worden gemaakt met deze frees. -
Indien zich in de beschikbare gereedschapsset een altematief bevindt waarmee de doorgang
weI zou kunnen worden gerealiseerd (met de gewenste toleranties), zou de combinatie hiermee
kunnen worden gemaakt. Deze frees heeft dan een diameter kleiner dan de breedte van de
doorgang, en een lengte waarmee de diepte van de kamer kan worden gerealiseerd. Als echter
de verhouding van de freesdiameter t.o.v. het weg te frezen volume zo ongunstig is, dat deze
frees niet geschikt is om de gehele kamer mee te frezen, kan deze frees beter alleen worden
gebruikt voor het maken van de doorgang. De rest van de kamer za1 dan met een andere frees
(met een grotere diameter) worden gerealiseerd. Zoals reeds ter sprake is gekomen moeten
bij de maakbaarheidscontroles de Toolsvolumes van de verschillende gereedschappen dan
apart worden bekeken, zie Fig 4.9.
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lSJ = doorsnede van het Toolsvolume
voor het maken van de kamer.

~ = doorsnede van het toolsvolume
voor het maken van de doorgang
tussen het eiland en de kamer.

Fig 4.9 Voor de doorgang wordt een andere frees gebruikt dan voor de rest van de kamer.

Hierbij treedt het voIgende probIeem op. Indien voor het maken van een kamer (met eilanden)
voor een bepaaId gedeeIte van de kamer (b.v. een doorgang) een ander gereedschap wordt
gebruikt dan voor de rest van de kamer, zaI dit gedeeite moeten worden gedefinieerd. Het
systeem moet bijvoorbeeId een doorgang definieren. Als tijdens het ontwerpen het systeem
aangeeft dat de kamer met het eiIand niet maakbaar is met een frees en er voor kan worden
gekozen de doorgang te maken met een aparte frees, moet worden gecontroIeerd of het
ontwerp nu weI maakbaar is met de twee verschillende frezen. Deze controIe gebeurt met
behuIp van het Toolsvolume van de frees voor de doorgang en met behulp van het
Toolsvolume van de frees voor de rest van de kamer.

Deze TooIsvolumes van de doorgang en van de rest van de kamer zijn nieuw, en kunnen
slechts worden gegenereerd als de doorgang en de rest van de kamer aIs zodanig zijn
gedefinieerd. Deze Toolsvolumes zijn geen rechtstreekse afgeIeide meer van de MO's. Dit
geldt ook voor het Toolsvolume van de kamer die met een ander gereedschap wordt bewerkt
dan het eiland. Er kan worden geconcludeerd dat door het van elkaar aftrekken van MO's er
problemen ontstaan met de maakbaarheidscontroIes met behulp van de Toolsvolumes van deze
MO's. De Toolsvolumes moeten in bepaalde gevallen worden aangepast.

De definitie van het ToolsvoIume van een doorgang of van de rest van de kamer geeft geen
grote problemen. Op soortgelijke wijze aIs ToolsvoIumes van MO's worden afgeIeid (met
behuIp van de geometrie van de MO en (de bewegingen van) de gereedschappen) kunnen ook
de ToolsvoIumes van een doorgang of de rest van de kamer worden afgeleid. Het systeem
moet dan eerst de (geometrie) van de doorgang bepaIen. Daarna kan hier het TooIsvoIume van
worden afgeIeid.

Echter, het ToolsvoIume bepalen van een kamer met eiland is moeilijker. Indien bijvoorbeeld
de opstaande wand van het eiland met gereedschap A bewerkt moet worden en de rest van
de kamer met gereedschap B, kan eenvoudig met het Toolsvolume van het eiland worden
gecontroleerd of gereedschap A tijdens het bewerken van het eiland ongewenst materiaaI
verwijdert. Om deze controIe voor gereedschap Book uit te voeren kan niet het TooIsvoIume
van de kamer worden genomen. Immers, dit TooIsvoIume besIaat ondermeer de geheIe kamer
en aangezien het eiland geheeI in de kamer Iigt, interfereert dit TooIsvoIume per definitie met
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het materiaal van het gehele eiland (zie Fig 4.10: Toolsvolume). Het Toolsvolume van de
kamer zal moeten worden aangepast opdat met dit aangepaste Toolsvolume op interferentie
met het eiland kan worden gecontroleerd. Het aangepaste Toolsvolume van de kamer zal
worden aangeduid met "Toolsvolume' kamer".

Het aanpassen van het Toolsvolume van de kamer in het Toolsvolume' van de kamer kan niet
gebeuren door het volume van het eiland af te trekken van het Toolsvolume omdat het
Toolsvolume dan per definitie niet interfereert met het eiland (zie Fig 4.10, Toolsvolumet).

Toolsvolume Toolsvolumet' Toolsvolum~' Toolsvolum~•

Fig 4.10 Aanpassing van het Toolsvolume van de kamer.

Met het Toolsvolume' moet kunnen worden nagegaan of het gereedschap voldoende ruimte
heeft om de gehele contour van de kamer na te gaan. Dit betekent dat het Toolsvolume' van
de kamer een bepaald minimaal volume moet bezitten. Oit minimale volume is de ruimte die
door het gereedschap wordt ingenomen indien het gereedschap (slechts) de contour van de
kamer voigt (zie Fig 4.10, Toolsvolume2). Op deze wijze garandeert de controle met het
Toolsvolume2' van de kamer dat de opstaande wand van de kamer kan worden bewerkt met
gereedschap B zonder dat er ongewenst materiaal wordt weggenomen van of een botsing
plaatsvindt met het eiland. Dit Toolsvolume2' van de kamer controleert echter niet op
interferentie met "obstakels" in of boven de kamer die binnen dit Toolsvolume vallen; het
controleert aIleen op interferentie langs de contour. Om dit probleem op te lossen wordt het
Toolsvolume3' van de kamer geintroduceerd (zie Fig 4.10). Dit Toolsvolume bestaat uit het
(oorspronkelijke) Toolsvolume van de kamer waar het volume van het eiland is afgetrokken
(= Toolsvolume t ), en daarna het Toolsvolume van de kamercontour (=Toolsvolume2) bij is
opgeteld. Toolsvolume3' = Toolsvolume t ' + Toolsvolume2••

Samengevat, het Toolsvolume3' van de kamer is het gezochte (aangepaste) Toolsvolume' van
de kamer waarmee kan worden gecontroleerd of het gereedschap tijdens de bewerking van
de opstaande kamerwand en de rest van de kamer niet interfereert met het eiland.

Op deze manier wordt er (indien nodig) voor elke bewerking een Toolsvolume opgesteld en
kan met deze Toolsvolumes de maakbaarheid van een CMO worden gecontroleerd. Een
alternatief is om geen aangepaste Toolsvolumes op te stellen en op basis van andere regels
na te gaan of een CMO maakbaar is. Dit laatste is geen goede methode omdat de
Toolsvolumes ook nodig zijn voor controles in latere ontwerpstadia (o.a. Apply CMO).
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Fig 4.11 Situatie 3: Grenzend eiland.

In situatie 3 (zie Fig 4.11) grenst het eiland met een zijde aan de opstaande wand van de
kamer. Oit is een ontaard eiland, omdat het niet meer los ligt van de kamer. Oit is in
paragraaf 3.2 behandeld. Er zal een nieuwe kamercontour worden gevormd, waarin het eiland
is opgenomen. Omdat de overgangen niet maakbaar zijn worden ze met de ontwerpoperatie
Rounding afgerond.

In bepaalde uitzonderingsgevallen kan de maakbaarheidscontrole van de CMO in een verdere
ontwerpfase te streng blijken te zijn. Een CMO die als niet-maakbaar is gerdentificeerd kan
bij de Apply CMO weI maakbaar blijken te zijn. Dit wordt gei11ustreerd met Fig 4.12.

o
o

Fig 4.12 Apply CMO: voorbeelden van geometrisch maakbare combinaties.

Oe 2e situatie (zie ook Fig 4.4) is maakbaar, maar deze was bij de interne
maakbaarheidscontrole van de CMO als niet maakbaar gerdentificeerd. Oit is bet gevolg van
bet feit dat het gedeelte van het Toolsvolume van bet eiland, dat naast de kamer vall, ook
buiten het uitgangsmateriaal valt (zie Fig 4.13). Het toolsvolume interfereert niet met bet
materiaal buiten de kamer.
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Fig 4.13 Het Toolsvolume van het eiland valt zowel naast de kamer als buiten het
uitgangsmateriaal.

Bij de interne maakbaarheidscontrole van de CMO kan nog niet worden nagegaan of er sprake
is van deze uitzonderingssituatie omdat de informatie over de plaats van de CMO in de IDS
pas bekend is tijdens de Apply CMO. Oeze uitzondering heeft consequenties voor de
maakbaarheidscontroles. In dit geval zijn de maakbaarheidseisen van de CMO naderhand dus
te streng gebleken.
In het algemeen geldt het volgende: geeft een maakbaarheidscontrole van een CMO te kennen
dat deze CMO niet maakbaar is en wordt dit genegeerd, dan is het mogelijk dat bij het
toepassen van deze CMO op een IDS deze CMO wei maakbaar wordt.

Maakbaarheidscontroles kunnen te streng zijn. Oit is ook het geval indien door een controle
met Toolsvolumes een ontwerp als niet maakbaar wordt geldentificeerd wegens onvoldoende
bereikbaarheid. Toolsvolumes zijn een (vereenvoudigd) model van het volume dat werkelijk
door de gereedschapsbewegingen wordt ingenomen. Een bepaalde MO in een IDS kan wei
degelijk bereikbaar zijn hoewel de maakbaarheidscontrole met Toolsvolumes te kennen geeft
dat de MO niet bereikbaar is.
Ook de toepassingsregels van een MO zijn afgeleid uit de fysische realiteit. Deze realiteit
bepaald of iets maakbaar is. Als maakbaarheidscontroles te kennen geven dat een ontwerp niet
maakbaar is, kan het in de realiteit toch maakbaar zijn.

De maakbaarheidscontroles kunnen dus met elkaar samenhangen. Oit geldt ook voor de
volgorde van de maakbaarheidscontroles in het geval van opgesplitste kamers. Na het
opsplitsen moet opnieuw de maakbaarheid van de (nieuwe) kamers worden nagegaan, en
daarna de maakbaarheid van de combinaties van de nieuwe kamers met de daarin aanwezige
eilanden.
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4.4 Beslissingsdiagram voor de CMO

Aan de hand van de behandelde situaties (uit Fig 4.4) kan een beslissingsdiagram worden
opgesteld, zie Fig 4.14. In dit beslissingsdiagram wordt de maakbaarheid (op grond van de
geometrie) gecontroleerd van een Rectangular Pocket en een (maakbaar) eiland met een
willekeurige (2;.2 D) vorm. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de kamer en het
eiland met verschillende gereedschappen kunnen worden bewerkt, en met een opsplitsend
eiland. Er is nog geen rekening gehouden met toleranties en met meerdere eilanden in een
kamer.

Bij de beslissingen in het diagram over interferentie van de gereedschappen met de kamer of
het eiland wordt gebruik gemaakt van Toolsvolumes. De beslissing of het eiland aan de kamer
grenst, wordt genomen op grond van de informatie over de geometrie, de positie en orientatie
van het eiland t.o.v. de kamer.

In het beslissingsdiagram wordt eerst nagegaan of het Toolsvolume van het eiland niet
interfereert met het materiaal buiten de kamer en of het aangepaste Toolsvolume van de
kamer niet interfereert met het eiland. Wordt aan beide voorwaarden voldaan, dan is de
combinatie maakbaar. Wordt hier niet aan voldaan en grenst het eiland niet aan de kamer dan
kan worden nagegaan of de doorgang wei maakbaar is met een ander gereedschap. Is dit ook
niet mogelijk, dan is de samenstelling van eiland en kamer niet maakbaar.

Als het eiland en de kamer aan elkaar grenzen wordt een nieuwe contour van de kamer
gemaakt. Splitst het eiland bovendien de kamer in meerdere kamers dan gebeurt dit voor elke
kamer afzonderlijk. Tenslotte moet nog worden gecontroleerd of de nieuwe kamer(s) intern
maakbaar is (zijn).
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nieuwe contour van Wnerklllllken
en eventueel Rounding
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nee
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CMO IS NIET MAAKBAAR

Fig 4.14 Beslissingsdiagram voor de interne maakbaarheidscontrole van de CMO
Rectangular Pocket en een eiland met een willekeurige (211z D) VOIm.

39



Dit beslissingsdiagram voor de CMO Rectangular Pocket en een maakbaar eiland vormt een
onderdeel van het totale beslissingsdiagram voor de maakbaarheidscontrole van een kamer
met eilanden (zie bijlage I). Daarin zijn ook de interne maakbaarheidscontroles van de kamer
en van de eilanden, en de externe maakbaarheidscontroles opgenomen. Het algoritme is
slechts geldig met een aantal beperkingen. Dit zijn o.a.:

De beperkingen aan de kamer en de eilanden:
De kamer is een 2~ D MO. Het eiland heeft een 2~D vorm (lineaire ontwerpextrusie van een
contour van willekeurige vorm) en het volume van het eiland valt geheel binnen het volume
van de kamer en het volume van de IDS.

De mogelijkheden van het IDM-systeem:
In het algoritme is gebruik gemaakt van een aantal mogelijkheden die nog niet zijn
geimplementeerd in het IDM-systeem. Een aantal mogelijkheden zijn echter niet essentieel
voor de maakbaarheidscontrole van een kamer met eilanden, b.v. Rounding en het opsplitsen
van een kamer. Zonder deze mogelijkheden kan het algoritme met geringe aanpassingen
worden toegepast in het IDM-systeem. Essentieel zijn wei de mogelijkheden voor de interne
maakbaarheidscontrole van een eiland (positief object) en het aanpassen van Toolsvolumes.

In het totale algoritme kunnen meerdere eilanden in een kamer worden geplaatst.
Voor elk eiland moet dan worden nagegaan of de combinatie van het eiland met de kamer
en de daarin reeds aanwezige eilanden maakbaar is. Als echter de kamer(contour) wordt
veranderd (b.v. door een grenzend of opsplitsend eiland) moet dit opnieuw worden nagegaan.
In het algoritme is er voor gekozen om in dat geval de interne maakbaarheidscontroles van
de eilanden in de kamer te herhalen voor elk eiland. De eilanden worden dan opnieuw een
voor een in de kamer geplaatst en gecontroleerd. Een alternatief is de eilanden als groep in
de kamer te controleren op maakbaarheid.
Indien een kamer wordt opgesplitst in meerdere kamers (eventueel met eilanden) dan worden

. de kamers in het algoritme behandeld als aparte CMO's; elke kamer wordt apart toegepast
op de IDS (aparte Apply CMO). Een alternatiefzou zijn om opgesplitste kamers als een CMO
te zien.
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5 Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

Door het van elkaar aftrekken van MO's is het in bepaalde gevallen praktisch de MO's of
CMO's aan te passen. Dit kan zowel betekenen dat (C)MO's worden samengevoegd als dat
een (C)MO wordt opgesplitst. Dit heeft als consequentie dat bepaalde maakbaarheidscontroles
opnieuw moeten worden uitgevoerd en dat er maakbaarheidscontroles moeten worden
uitgevoerd op aangepaste objecten (nieuwe kamercontouren).

Door het samenstellen van (C)MO's ontstaan problemen met de maakbaarheidscontroles met
behulp van de Toolsvolumes. Toolsvolumes moeten worden aangepast en er moeten
Toolsvolumes van nog niet gedefinieerde (delen van) objecten worden gemaakt. De
Toolsvolumes zijn dan geen rechtstreekse afgeleide meer van MO's. Dit probleem doet zich
voor indien het eiland en de kamer (of een gedeelte van de kamer) met verschillende
gereedschappen worden gerealiseerd, en indien een grenzend eiland en een kamer worden
samengenomen of een kamer wordt opgesplitst.

In bepaalde (uitzonderings)gevallen blijken ontwerpen, die als niet maakbaar zijn
geidentificeerd, in een later stadium wei maakbaar te zijn. De maakbaarheidscontrole m.b.v.
het Toolsvolume blijkt achteraf te streng te zijn geweest.

Aanbevelingen

Binnen deze opdracht is gebruik gemaakt van een aantal mogelijkheden die binnen het
IDM-systeem (nog) niet zijn geimplementeerd, maar waar weI behoefte aan is.
- De ontwerpoperatie voor het maken van een nieuwe kamercontour c.q. het samenvoegen

(niet: samenstellen) van een kamer en een grenzend eiland (of een ander eiland) tot een
kamer met een aangepaste contour.

- De ontwerpoperatie voor het opsplitsenvan een kamer (met eilanden) in meerdere kamers.
- De maakbaarheidscontrole van een kamer met een willekeurige (2~ D) contour.
- Het aanpassen van Toolsvolumes en het definieren van Toolsvolumes voor gedeeltes van

(C)MO's.
- De ontwerpoperatie "Rounding" voor het afronden van overgangen tussen eilanden en

kamers.
Het verdient aanbeveling deze mogelijkheden verder te onderzoeken.

Belangrijk is het herdefinieren van objecten en de maakbaarheidscontroles van
hergedefinieerde objecten te onderzoeken. Herdefinieren houdt zowel het aanpassen van de
objectgeometrie in als ook het opsplitsen van een object en het samenvoegen (niet:
samenstellen) van objecten tot een nieuw object. Hierbij kan men naast een kamer met
eilanden ook denken aan kamers (of andere negatieve of positieve objecten) die aan elkaar
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grenzen, elkaar overlappen of elkaar opsplitsen.
Bij de maakbaarheidscontroles van hergedefinieerde objecten is met name van belang:

- het aanpassen van Toolsvolumes en het definieren van nieuwe Toolsvolumes.
- het verloop van de maakbaarheidscontrole van de samenstelling van een hergedefinieerd

object met andere objecten (b.v.: een aantal eilanden in een kamer kunnen bij aanpassen van
de kamercontour ofwel een voor een opnieuw op maakbaarheid worden gecontroleerd, ofwel
als groep eilanden)

- voor welke andere (dan bovengenoemde) toepassingen de ontwerpoperatie "Rounding" te
gebruiken is.
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Bijlage I:

Het totale algoritme met een uitgewerkt voorbeeld

In deze bijlage zal het totale algoritme worden gegeven voor de maakbaarheidscontrole van
een kamer met meerdere eilanden, geplaatst in het uitgangsmateriaal of een IDS.
Het aantal eilanden is willekeurig, de eilanden hebben een willekeurige vorm (binnen de
gestelde randvoorwaarden), en kunnen elke positie en orientatie innemen binnen de kamer.
De kamer is een Rectangular of Curved Pocket, een Cylindrical Hole of een (Bended) Slot,
en kan binnen het uitgangsmateriaal ook elke positie en orientatie innemen.
Het uitgangsmateriaal kan naast een rechthoekig blok ook een Intermediate Design State
(IDS) zijn, met een complexe structuur.

In het totale algoritme moet eerst de interne maakbaarheid van de kamer worden nagegaan,
dan van de eilanden (eilande met evan 1 tot E), vervolgens de interne maakbaarheidscontrole
van de op elkaar volgende Composed Manufacturable Objects (CM01 tot en met CM00, en
tenslotte de externe maakbaarheidscontrole van de CMOCs) in de IDS.

Het totale algoritme wordt toegelicht door voor een complex voorbeeld het algoritme te
doorlopen. Het voorbeeld bestaat uit een Rectangular Pocket met drie eilanden, van vrij
willekeurige vorm, in een IDS (zie Fig 1.1).

Fig 1.1 Totaalvoorbeeld: Rectangular Pocket met drie eilanden, in een IDS.

Deze eindgeometrie wordt op de volgende manier ontworpen, zie Fig 1.2:

44



CMO.

CMQ,

Eiland.

Eilan~

Eiland,

Fig /.2

fDS

Ontwerpstructuur voor voorbeeldgeometrie.

Voor deze configuratie wordt het totale beslissingsdiagram (zie Fig 1.13) doorlopen. Dit is
schematisch weergegeven in Fig 1.3. Daarna worden verschillende situaties uit het totale
beslissingsdiagram besproken in Fig 1.4 en volgende.
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jaL- ~~--____,
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FigL3 Schema totale beslissingsdiagram.
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In het totale beslissingsdiagram zijn bij de interne maakbaarheidscontrole van de kamer en
de eilanden, en bij de externe maakbaarheidscontrole van de CMO in de IDS, de afzonderlijke
vragen (over geometrie, toleranties en technologie) niet van elkaar gescheiden. Dit is bewust
gedaan omdat ze sterk van elkaar afhangen: de maakbaarheid van een bepaalde geometrie en
de toleranties zijn afhankelijk van de beschikbare gereedschappen.
In het begin van het beslissingsdiagram worden enkele variabelen gelijk aan 0 gesteld.
De "e" geeft aan naar welk eiland wordt gerefereerd: als in een ontwerp E eilanden zijn, loopt
evan 1 tot E. Het e-de eiland wordt in een CMO geplaatst, en als deze configuratie de interne
maakbaarheidscontrole doorstaat, wordt dit CMOe• Zo wordt in dit voorbeeld het tweede
eiland, Maakbaar Eiland2, in de kamer met het eerste eiland geplaatst, in CMOl , en na de
maakbaarheidscontrole wordt dit CM02• Voor de eenvoud (van het beslissingsdiagram) wordt
de kamer CMOg genoemd.
Indien een kamer wordt opgesplitst, worden de nieuwe kamers genummerd met k, van 1 tot
K. Er wordt dus opgesplitst in K kamers. De eilanden in elk van deze nieuwe kamers worden
genummerd met x. Verder wordt het uitgangsmateriaal dan weI het ontwerp, waarin de kamer
met eilanden wordt geplaatst, aangegeven met IDS,.

In de eerste situatie van het totale beslissingsdiagram heeft de kamer, een Rectangular Pocket,
de interne maakbaarheidscontrole doorstaan: de geometrie met de interne toleranties is
maakbaar met de beschikbare gereedschappen (zie Fig 1.4). De kamer is een MO, en wordt
hier ook CMOg genoemd.

Fig 1.4 Situatie 1: MO kamer.

Het eerste eiland is een rechthoekig eiland, en heeft in situatie 2 de controle op interne
maakbaarheid doorstaan: de geometrie is maakbaar, en indien ook de interne toleranties met
de beschikbare gereedschappen te realiseren zijn, dan is het eerste eiland Maakbaar Eilandl

geworden (zie Fig 1.5).

Fig 1.5 Situatie 2: Maakbaar Eilandl , en MO kamer.
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Nu wordt Maakbaar Eilandl in de kamer (is CMOIl) geplaatst. Aangezien de Toplsvolumes van
het eiland en de kamer niet interfereren met materiaal, en het eiland en de kamer niet aan
elkaar grenzen wordt het diagram snel doorlopen. Als ook de toleranties van het Maakbaar
Eilandl ten opzichte van de kamer te realiseren zijn, dan is de kamer met het eerste eiland
erin een Composed Manufacturable Object, CMOl (zie Fig 1.6).

Fig 1.6 Situatie 3: Composed Manufacturable Objectl •

Omdat het voorbeeld drie eilanden heeft, wordt een eind teruggegaan in het diagram, en
dezelfde procedure herhaald voor het tweede eiland (e=2). Dit eiland verschilt slechts in een
dimensie van het eerste eiland en is ook maakbaar: Maakbaar Eilan~.

Bij het plaatsen van dit eiland in CMOl wordt niet alleen nagegaan of het Toolsvolume van
Maakbaar Eiland2 interfereert met de kamer, maar ook met het eerste eiland; aangezien het
Toolsvolume van het tweede eiland binnen CM02 moet liggen, houdt dit in zowel binnen de
kamer als buiten het eerste eiland.
Maar zoals in Fig 1.7 is te zien, valt het Toolsvolume van Maakbaar Eilan~ niet binnen de
CMOl ; er valt namelijk een gedeelte buiten de kamer. Men zou ongewenste
materiaalverwijdering van of botsing met de IDS verwachten bij de bewerking van het tweede
eiland. We hebben hier echter met een uitzonderingssituatie te maken. Dit wordt pas
geconstateerd bij de Apply CMO, waarbij de kamer met eilanden wordt toegepast op de IDS.
In dit voorbeeld heeft de overschrijding van het Toolsvolume geen interferentie met de IDS
tot gevolg omdat dit gedeelte van het Toolsvolume niet alleen naast de kamer valt, maar ook
geheel buiten de IDS.

0

~

I I

Fig 1.7 Situatie 4: gedeelte Toolsvolume Maakbaar Eiland2 valt zowel naast
de kamer als buiten de IDS.
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Bij de interne maakbaarheidscontrole van de CM02 zal deze als niet maakbaar worden
aangeduid. Ais de ontwerper dit negeert en later de CMO zal worden toegepast op de IDS zal
het ontwerp als maakbaar worden aangeduid.
Ais ook de toleranties van het tweede eiland ten opzichte van CM01 te realiseren zijn, is
Composed Manufacturable Objectz gevormd, zie Fig 1.8.

Fig Is Situatie 5: Composed Manufacturable Objectz.

Hierna wordt wederom teruggegaan in het diagram, om het derde eiland te controleren. Dit
eiland echter heeft een meer complexe geometrie. Bij de interne maakbaarheidscontrole zal
moeten worden nagegaan of de doorgang en de (concave) afrondingen weI met het
beschikbare gereedschap te realiseren zijn; dit hangt onder andere van de beschikbare
minimale freesdiameter af. Is het derde eiland geometrisch maakbaar, en zijn ook de interne
toleranties te verwezenlijken met het beschikbare gereedschap, dan is het derde eiland
maakbaar: Maakbaar Eiland3 (zie Fig 1.9).

Fig 1.9 Situatie 6: Maakbaar Eiland3, en CM02•

Ais Maakbaar Eiland3 in CM02 wordt geplaatst treedt de situatie op van aan elkaar grenzende
objecten; het eiland grenst namelijk aan de kamer. Ais het eiland niet aan de kamer, maar aan
een ander eiland zou grenzen, is dit in principe dezelfde situatie. Bovendien splitst het eiland
de kamer in tweeen. Met de ontwerpoperatie Rounding kunnen de overgangen van het eiland3

naar de kamer worden afgerond.
Er zullen twee nieuwe kamers worden gevormd, met elk een eiland. De kamers worden
genummerd met k, met K kamers in totaal (hier:K=2). Er ontstaat een kamer1 met eiland1, en
een kamer2 met eilan~. Het derde eiland bestaat als zodanig niet meer.
Zowel kamer1 als kamer2 zullen allebei opnieuw op interne maakbaarheid moeten worden
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gecontroleerd, omdat ze nieuwe contouren hebben. Eiland} en eiland2 hoeven niet op interne
maakbaarheid te worden gecontroleerd, want dit is al gedaan en is nog steeds van toepassing.
WeI zullen opnieuw de combinaties van de eilanden met de kamers moeten worden
gecontroleerd, omdat dit nieuwe combinaties zijn. Al deze (extra) maakbaarheidscontroles die
nodig zijn bij het opsplitsen van de kamer vinden plaats in het derde gedeelte van het
beslissingsdiagram (dat uit 4 gedeeltes bestaat, zie Fig 1.3 of 1.13). Hierbij is de CMO nog
niet toegepast op de IDS.
Samengevat zal bij de invoering in het ontwerp van het Maakbaar Eiland3 de kamer worden
opgesplitst in kamer} en kamer2, met nieuwe contouren (zie Fig 1.10). Vervolgens wordt de
interne maakbaarheid van de twee kamers nagegaan (CM04 en CMOs), en dan de interne
maakbaarheid van de combinaties van deze kamers met de eilanden (CM06 en CMOr).

kamer1 Ei1an~

CMq CMq

Fig 110 Situatie 7: Opsplitsing van de kamer in twee nieuwe kamers en interne
maakbaarheidscontroles.

De kamer met drie eilanden is nu opgesplitst in twee kamers met elk een eiland en deze
nieuwe combinaties zijn gecontroleerd op maakbaarheid. Omdat er geen eiland meer hoeft te
worden gevormd, kunnen deze CMO's achtereenvolgens van de Intermediate Design State
worden afgetrokken, zie Fig 1.11.
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APPLY CMO

APPLY CMO

fDS

CMO,

Fig /.11 Situatie 8: Apply CM06 en Apply CM01•

Zijn de positie, de orientatie en de toleranties van de CMO ten opzichte van de IDS te
realiseren, en is de bereikbaarheid van de CMO gegarandeerd, dan is de eindgeometrie
maakbaar: de Final Design State (zie Fig 1.12).

Fig 1.12 Situatie 9: Final Design State.
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NIIIl
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NBXTc (s1.tuada 9)

Fig 1.13 Totale beslissingsdiagram
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Evaluatie totale algoritme:

Dit algoritme is een structuurmodel voor de maakbaarheidscontroles van een te frezen kamer
met eilanden. Het model heeft met betrekking tot de geldigheid een aantal beperkingen. Bij
toepassing in het IDM-systeem van dit algoritme zijn een aantal ontwerpoperaties en
maakbaarheidscontroles nodig die nog niet zijn geimplementeerd.

Beperkingen:

Een aantal beperkingen zijn reeds vermeld in paragraaf 2.2 (randvoorwaarden).
De kamer waarin de eilanden worden geplaatst is een MO met een 2~ D geometrie. In het
IDM-systeem zijn dit een Rectangular-Pocket, Cylindrical-Hole (zonder tooltip!), Curved
Pocket, Slot of Bended-Slot (zie bijlage II).
De eilanden hebben een willekeurige 2~ D geometrie en liggen op de bodem van de kamer.
De kamer met eilanden is geplaatst in een ontwerptoestand (IDS) met een willekeurige
geometrie. De plaatsing van het eiland in het ontwerp is zodanig dat het volume van het
eiland geheel binnen het volume van de kamer en het volume van de IDS valt.

De kamer en de eilanden kunnen met verschillende gereedschappen worden gerealiseerd.
Indien nodig kan voor een bepaald gedeelte van de kamer (doorgang) een ander gereedschap
worden gebruikt, zodat het ontwerp maakbaar wordt. .

Opbouw van het algoritme:

In het algoritme wordt eerst de kamer op interne maakbaarheid gecontroleerd. Daarna wordt
voor elk eiland (eilande, met evan 1 tot E) eerst het eiland zelf en vervolgens de
samenstelling van het eiland en de kamer op interne maakbaarheid gecontroleerd.
Indien een Maakbaar Eiland wordt geplaatst in een kamer waar zich reeds eilanden in
bevinden, wordt het eiland geplaatst in een CMO. Deze CMO bestaat uit de kamer met de
reeds aanwezige eilanden. Als bij de maakbaarheidscontrole de samenstelling van de CMO
met het Maakbare Eiland maakbaar blijkt te zijn, wordt de samenstelling een nieuwe CMO.

Indien het eiland echter aan de kamer grenst of de kamer opsplitst verloopt de
maakbaarheidscontrole anders. Omdat de kamer wordt aangepast moeten .de
maakbaarheidscontroles van de combinaties van de reeds aanwezige eilanden met de
aangepaste kamer opnieuw worden uitgevoerd. De interne maakbaarheidscontroles van de
eilanden zelf hoeven niet te worden herhaald.
Allereerst wordt dan de kamercontour aangepast of eventueel meerdere kamers gevormd.
Vervolgens worden in het algoritme aIle eilanden een voor een in de nieuwe kamer(s)
geplaatst en de combinaties worden een voor een op maakbaarheid gecontroleerd. Dit vindt
plaats in de "FOR-NEXT x" loop; x is het aantal eilanden in een kamer. Als een kamer wordt
opgesplitst in K kamers wordt deze x-loop voor elke kamerk uitgevoerd (k van 1 tot K).

De maakbaarheidscontrole van de eilanden in de aangepaste kamer wordt veilig uitgevoerd
omdat weer van begin af aan voor elk eiland wordt nagegaan of de combinatie maakbaar is.
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Met deze methode worden een aantal maakbaarheidscontroles herhaald. Er zou kunnen
worden gezocht naar andere methoden welke slechts datgene op maakbaarheid controleren,
wat veranderd is. Bijvoorbeeld: in een kamer met een groep eilanden wordt een grenzend
eiland geplaatst. De maakbaarheidscontrole van de eilanden in de aangepaste kamercontour
kan plaatsvinden door (in plaats van voor elk eiland de combinatie te controleren) de eilanden
als een maakbare groep eilanden op te vatten en de maakbaarheid te controleren van deze
groep in de aangepaste kamer. Op deze manier wordt slechts datgene gecontroleerd wat nodig
is.

Als aIle eilanden in de kamer zijn geplaatst en op maakbaarheid zijn gecontroleerd wordt de
kamer met eilanden van de IDS afgetrokken (Apply CMO) en op externe maakbaarheid
gecontroleerd.
Als de kamer is opgesplitst worden de verschillende kamers (met eilanden) een voor een van
de IDS afgetrokken. Elke kamerk (met eilanden) is een aparte CMO (CMOc met evan 1 tot
C) en wordt apart toegepast op de IDS; hierbij ontstaat steeds een nieuwe IDS.
Als alternatief zou kunnen worden gekozen voor een aanpak waarbij de opgesplitste kamer
een CMO blijft; er is dan slechts een Apply CMO nodig. Omdat de opgesplitste kamers echter
als aparte kamers kunnen worden gezien is er in dit algoritme voor gekozen om de kamers
apart te behandelen. Ze kunnen dan apart op maakbaarheid worden gecontroleerd, wat
voordelen voor de maakbaarheidscontrole biedt: de kamers kunnen met verschillende
gereedschappen worden bewerkt en de maakbaarheidscontrole wordt eenvoudiger. Zouden de
kamers echter als een geheel worden blijven beschouwd dan worden ze ook als zodanig op
maakbaarheid gecontroleerd. De maakbaarheidscontrole van het geheel van de kamers wordt
dan complexer omdat moet worden nagegaan of elk van de kamers met andere
gereedschappen wordt gerealiseerd. Vanwege dezelfde reden is er voor gekozen om een
grenzend eiland op te nemen in een nieuwe kamercontour, omdat de kamer met eiland kan
worden gezien als een kamer (zonder eiland). Middels de ontwerpoperaties in en de structuur
van het algoritme wordt er naar gestreefd om de objecten en maakbaarheidscontroles overeen
te laten stemmen met de fysische realiteit (bewerkingen).

Toepassing in het IDM-systeem

Het toepassen van het algoritme in het IDM-systeem vereist een aantal mogelijkheden die
(nog) niet zijn geYmplementeerd binnen het IDM-systeem. Een aantal mogelijkheden zijn niet
essentieel (3b, c en d).

1) Positieve objecten moeten kunnen worden gegeneerd en gecontroleerd op maakbaarheid.

2) Objecten moeten kunnen worden samengesteld. In het geval van een kamer met eilanden
betekent dit dat een Maakbaar Eiland moet kunnen worden afgetrokken van een MO kamer
of afgetrokken van de CMO kamer met eilanden.

3) Op een CMO moeten bepaalde operaties kunnen worden uitgevoerd:

a) Nieuwe Toolsvolumes opsteUen: het moet mogelijk zijn binnen een CMO voor bepaalde
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gedeeltes verschillende gereedschappen te gebruiken. Voor deze gedeeltes moeten nieuwe
Toolsvolumes worden opgesteld.
b) Samenvoegen: de MO's en CMO's waar een CMO uit bestaat moeten kunnen worden
samengevoegd (niet: samengesteld) tot nieuwe MO's en CMO's.
In dit verslag wordt een onderscheid gemaakt tussen samenvoegen en samenstellen van
objecten. Van samenstellen is sprake als MO's worden gecombineerd tot een CMO. Van
samenvoegen is sprake als er reeds samensgestelde MO's (in een CMO) worden
gecombineerd tot een nieuwe CMO. Een eiland van een kamer aftrekken is samenstellen;
samenvoegen is b.v. de CMO kamer met een grenzend eiland aanpassen tot een CMO met
een nieuwe kamercontour zonder eiland.
c) Splitsen: een CMO moet kunnen worden opgesplitst in meerdere CMO's.
d) Afronden: in een CMO moeten afrondingen tussen MO's (of CMO's) kunnen worden
aangebracht

Essentieel is de mogelijkheid om een aangepast Toolsvolume van de kamer op te stellen.
Zonder het aangepaste Toolsvolume van de kamer kan de kamer met eilanden niet op
maakbaarheid worden gecontroleerd.
Indien de mogelijkheid van samenvoegen van een kamer met een grenzend eiland niet wordt
gerealiseerd moeten de Toolsvolumes van de kamer en het eiland worden aangepast. Dit is
wei mogelijk maar niet praktisch. Er ontstaan problemen bij de definiering van de
Toolsvolumes bij de overgangen.
Indien de mogelijkheid van opsplitsen niet wordt gerealiseerd geeft dit geen grote problemen.
Het Toolsvolume van de opgesplitste kamer moet dan worden aangepast (Toolsvolume
splitsen).
Het niet realiseren van de ontwerpoperatie Rounding heeft nauwelijks consequenties voor de
toepassing van het algoritme en beperkt slechts de maakbaarheid van bepaalde ontwerpen.

De belangrijkste beperking van het algoritme is dat zowel de kamer als de eilanden een
2~ D geometrie hebben. Bij uitbreiding naar 3 D geometrieen zal het diagram op een aantal
punten moeten worden gewijzigd. Grenzende eilanden moeten anders worden behandeld
omdat ze niet meer over de gehele hoogte van het eiland hoeven te grenzen aan de kamer.
Het samenvoegen van kamer en eiland heeft in die situatie geen zin. Ook de aanpak wat
betreft doorgangen moet worden gewijzigd omdat een doorgang over de hoogte van het eiland
kan veranderen. Indien de orientatie van de hartas van de frees tijdens de gehele
bewerkingscyclus hetzelfde blijft kan het diagram aangepast worden. Indien deze orientatie
kan veranderen (b.v. bij 5-assig frezen) dan wordt de maakbaarheidscontrole dermate
ingewikkeld dat het algoritme (voor 2~ D geometrieen) zal moeten worden vervangen.
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Geldigheid:

Strikt genomen is het algoritme slechts geldig als aan de bovengenoemde beperkingen is
voldaan en aile mogelijkheden zijn gerealiseerd in het IDM-systeem.
Het algoritme is betrouwbaar in de zin dat er eisen worden gesteld aan een maakbaar
ontwerp: er wordt van uitgegaan dat een ontwerp niet maakbaar is. Pas als aan aile
maakbaarheidseisen wordt voldaan wordt het ontwerp als maakbaar geidentificeerd. De
maakbaarheidseisen mogen te streng zijn, maar nooit te soepel. In bepaalde gevallen is dit ook
gebleken: een maakbaarheidseis kan in een bepaalde ontwerpfase een ontwerp als niet
maakbaar kwalificeren terwijl in een verdere ontwerpfase dit ontwerp alsnog maakbaar blijkt
te zijn. Indien de maakbaarheidseisen echter veel te streng zijn zullen (te) frequent ontwerpen
ten onrechte als niet maakbaar worden geidentificeerd. De uitspraak van de
maakbaarheidscontrole verliest dan aan waarde.
De betrouwbaarheid van het algoritme hangt af van de vraag of de maakbaarheidseisen wei
streng genoeg zijn. De beslissingen in het totale beslissingsdiagram zijn wat dit betreft veilig
omdat algemene vragen worden gesteld (zoals: "ls de doorgang maakbaar ?"). De
betrouwbaarheid hangt met name af van de invulling van de volgende (knel)punten:
- het opstellen van het aangepaste Toolsvolume van de kamer en het opstellen van het
Toolsvolume van het eiland.
- het controleren van doorgangen (tussen eilanden en de kamer of tussen eilanden).
- het controleren van de maakbaarheid van een kamer met een aangepaste kamercontour
(afrondingen, doorgangen etc.).
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Bijlage II:

Manufacturable Objects in het IDM-systeem

In dit verslag zijn uitsluitend kamers met een 2~ D geometrie gebruikt. Daarom zijn aIleen
de MO's gebruikt die op deze pagina zijn weergegeven. Bovendien is de MO Cylindrical
Hole zodanig veranderd (tooltip weggenomen) zodat deze ook een 2~ D geometrie bezit.
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Aantekeningen
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