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HOOFDSTUK 1 

Inleiding. 

"Kan een ontworpen product gefabriceerd worden?" Dat is de vraag die 
een rol speelt bij de integratle van ontwerp en fabricage van een 
product. Om een antwoord op deze vraag te krijgen willen we een 
beschrijvlng van een product waaruit direct frees- of robotbanen 
berekend kunnen worden. 

We kunnen dit bereiken door een beschrijving van eenvoudige vormen te 
definiiren. Van deze eenvoudige vormen weten we dat ze fabriceerbaar 
zijn en de beschrijving is zodanig dat we daaruit frees- en robotbanen 
kunnen genereren om ze te fabriceren. Deze beschrijving moet aangepast 
kunnen worden als we eenvoudige operaties, zoals translatie, rotatie, 
optellen en aftrekken, op deze eenvoudige volumes loslaten. 

Het uiteindelijke doel is het reeds in de ontwerpfase aantonen van de 
maakbaarheid van een product, dat gevormd is uit enkele elementaire 
vormen. Dit betekent niet dat we aIle mogelijke producten moeten kunnen 
beschrijven. Wat we nodig hebben is slechts een eenvoudige solid 
modeller die over enkele elementaire operaties beschikt. 

Om de solid modeller simpel te houden zullen we enkele beperkingen 
moeten opstellen voor sommige operaties. Dit is noodzakelijk om grote 
rekenpartijen, die bij enkele uitzonderingen voor kunnen komen, te 
vermijden. We moeten er weI zorg voor dragen dat we door deze 
beperkingen de structurele problernen niet omzeilen. 
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HOOFDSTUK 2. 

Probleemstelllng. 

Mijn opdracht was het realiseren van de ontwerptransformatie 
aftrekken voor volumina met zowel platte als gekromde vlakken. 
Hierbij diende ik gebruik te maken van de in Small talk 
ontwikkelde solid modeller "Box of Bricks". Hierin zijn de 
datastructuren van enkele elementaire volumina. zoals een cubus, een 
cilinder, een kegel etc., vast gelegd. Door middel van transformaties 
kunnen uit deze elementaire volumina andere, meer Ingewikkelde 
vormen gemaakt worden. (Voor een beschrijving van de gebruikte 
datastructuur. zie hoofdstuk 6.) . 

Voor de opslag van de volumina is gekozen voor de "boundary 
representation", Dit betekent dat een volume beschreven wordt door 
zijn begrenzlngen. de vlakken (faces) aan de buiten kanten. Een 
vlak wordt begrensd door lijnstukken (edges) en een lijnstuk wordt op 
zijn beurt weer begrensd door zijn hoekpunten (vertices). 

J 
"-____ ---.i~. 

I--l --~ 
f11uur 1. Een volume wordt ven een and.r volume af ,.trott.n. 

Als we de twee volumina van elkaar aftrekken dan is het resultaat een 
nieuw volume (zie figuur 1). Dit bestaat weer uit vlakken, edges en 
hoekpunten die zodanig opgeslagen en aan elkaar gekoppeld zijn dat 
hlerdoor het nieuwe volume beschreven wordt. Deze aftrekking is op 
verschillende manieren te realiseren. In de dissertatie van BrAid 
[Braid, 1974] wordt een manier besproken die in en keer de gehe1e 
aftrekking rea1iseert en bovendien niet volledig is. Daarom kiezen wij 
voor een andere aanpak die het probleem in twee delen opsplltst. 

Als we een volume evan een volume A aftrekken dan kunnen we dit 
be schouwen als het verwijderen van dat deel van A dat met volume C 
samenvalt. Anders gezegd, overal in A waar C zit wardt 
materiaal verwijderd. Ye Rplitsen de aftrek-operatie in twee' deel 
transformaties, te weten: 
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-De bepaling van de doorsnede van twee volumina (hoofdstuk 4), 
-Het aftrekken van die doorsnede (hoofdstuk 3). 
Als we de aftrekking van volume C van volume A in verzamelings 
notatie representeren (het resultaat van de doorsnede van A en e is 
volume B en het resultaat van de aftrekking is An) dan ziet dat er 
als voIgt uit: 

B - A n e 

Aft - A \ e - A \ B 
want: 

A \ C 
-{e' is het complement van e, definitie \} 

A n c' 
-{A n A' - 0} 

(A n e') U (A n A') 
-{associativitelt} 

A n (A' U e') 
-(De Morgan) 

A n (A n e)' 
-(Definitie B. B - A n e) 

A n B' 
-{Definitie \} 

A \ B. 
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HOOFDSTUK 3. 

Aftrekken van een inwendig volume. 

In dit gedeelte wordt volume B van volume A afgetrokken. We gaan er 
vanuit dat de lokale assenstelsels van de beide volumina gelijk 
zijn en dat volume B in zijn geheel in volume A zit. We eisen ook dat 
volume B tenminste een plat vlak met volume A gemeen heeft. Dit doen we 
om bij voorbaat niet-fabriceerbare vormen uit te sluiten (zie figuur 
2). 

Fiauur 2. Pit is niet t. fabriceren. 

Ais we volume B van volume A aftrekken dan maken we volume B eerst 
negatief. Dit doen we door aIle richtingen van aIle vlakken en aIle 
randen om te draaien. Daarna bepalen we de doorsnede van dit 
negatieve volume met volume A. 
Door de formulering van enkele stellingen en definities komen 
algemene problemen aan het licht. 

Deiinitie samenvallen. 

Als aIle punten die in vlak X liggen ook in vlsk Y lIggen 
dan zeggen we dat vlsk X samenvalt met vlak Y. 
Als we in plaats van een vlak, een rand invullen dan hebben 
we ook een deiinitie voor het samenvallen van randen. 

Samenvallen is dus niet commutatief. In ons geval betekent dit dat 
als een vlak a van volume A samenvalt met een vlak b van volume B 
dan zijn a en b precies dezelfde vlakken. Dit is een gevolg van het 
feit dat B 1n zijn geheel in A ligt. 

Stelling 1. 

Als er voor een bepaald vlak van volume A geen enkel vlak 
van volume B is dat hiermee samenvalt dan is dat v1sk van A 
ook een vlak van het nieuw te vormen volume A". 

Stelling 2. 

Als er voor een bepaald vlak van volume B geen enkel vlak 
van volume A is waarmee dit vlak samenvalt dan is dit vlak 
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van Book een vlak van het nieuw te vormen volume A". 

Stelling 3. 

Als er een vlak van volume A is waarvoor er een vlak 
volume B is dat samenvalt met dat vlak van A, dan za1 
dee1 van dat vlak van A een v1ak van A" vormen. 
gedee1te van het vlak van A dat samenvalt met het vlak 
B %a1 komen te vervallen. 

Zie voor deze stellingen ook de figuur 3. 

van 
een 
Dat 

van 

I 
I 

I I I 
I~ ~ __________ ~i---- I--________ --.J,L / 

F1auur 3. Bet volume B. dat aebeel in volume A li&t, wordt 
van volume A af aetrokken. 

Het probleem wordt nu beperkt tot het aanpassen van de samenvallende 
vlakken. We zullen daarom vanaf dit moment aIleen nog maar praten 
over vlakken en niet meer over volumina. Vanaf dit mome~t is A een 
vlak van volume A en Been vlak van volume B. 
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Paragraaf 3.1 Vlak B heeft geen gaten. 

Om problemen te voorkomen zullen we er in eerste instantie 
vanuit gaan dat v1ak B geen gaten heeft. Omdat B geheel binnen A 1igt 
zal een gat van A dan niet binnen B 1iggen (zie figuur 4). 

r , 
I 

Dj 
I 
I , , 

Filuur 4. Bat lat van vlak A lilt buiten vlak B. 

Stelling 4. 

Als vlak B samenvalt met vlak A, vlak A heeft een gat en 
vlak B beeft geen gat, dan ligt het gat van vlak A buiten 
vlak B. 

Stel dat dit niet zo zou zijn (zie figuur 5), in dat geval zou een deel 
van volume B butten volume A liggen. Dit is in tegenspraak met de 
aanname die we a1 eerder gemaakt hebben. nl. dat volume B in zijn 
geheel in volume A ligt. 

F i I u u r S. D i t k 0 m tin 0 n a I a val n i e t v 0 0 r. B • t ~- dee I van 

vlak B lilt niet in vlak A en dearom zou volume B 

ook niet leheel in volume A lillen. 

Stelling 5. 

Als er voor een rand van vlak A geen ~and van vlak B is die 
hlermee samenvalt, dan is deze rand ook een rand van het 
nieuw te vormen vlak A" . 
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Stelling 6. 

Ais er voor een rsnd Vsn visk B geen rand van visk A is 
wssrmee deze ssmenvsIt, dan is deze rand van visk Book 
een rand van het nieuw te vormen visk A". 

Stelling 7. 

Ais een rand van vlsk B, br, ssmenvslt: met een rand van 
visk A, sr, dan zsl sr zodsnig opgesplitst worden dst een 
deel overeenkomt met br. Dit deel zsl geen rand van A" 
vormen. De eventuele andere delen van sr worden weI nleuwe 
randen van visk A". 

Zie voor deze stellingen de figuren 6 t\m 11. 

D 
I 

J 

I 

'.0 1

. i I • 
I : 

L __ .l 
Figuur 6. G.en .amenvaiiende randen. 

.-----~~. --- --I ~---

, 0 I . 
I I 

L __ . __ J 
Figuur 7. t6n paar .amenv.ilsnds randen. 

r-- -- ------ - - --I 

i 

1 
1""_1 

L---. __ o ! 
L-____ __J 

Figuur 8. Twee pear .amenvaliende randen. 

7 



l ~ 

L-
Filuur 9. Dri. pear semenvellende randen. 

Filuur 10. Vier peer semanvellende renden. 

I 
~ 

L 
Filuur 11. lu wordt hat vlak in twa. vlakkan OPlesplitst. 

Het nieuwe vlak kan niet automatisch gevormd worden, met name in figuur 
8 zien we dat een vlak opgesp~itst wordt in twee nieuwe vlakken. We 
kunnen hiervoor zorgen door de randen niet meteen aan een nieuw te 
vormen vlak toe te kennen, maar eerst aIle randen die in het nieuwe 
vlak, of nieuwe vlakken, komen gezamelijk op te slaan. Pas als aIle 
nieuwe randen bekend zijn gaan we het nieuwe vlak, of de nieuwe 
vlakken, vormen. 

* Het kan ook vookomen dat twee vlakken van volume B, B en S , in vlak A 
liggen. Dit betekent dat we twee vlakken van vlak A sf moeten trekken. 
We kunnen dit op twee manieren doen. Ten eerste kunnen we eerst vlak B 
van vlak A aftrekken en van het resultaat daarvan vlak S* aftrekken. 
Ten tweede kunnen we de vlakken B en B* tegelijk van vlak A aftrekken. 
Dit is mogelijk omdat het nieuwe vlak (of de nieuwe vlakken) gevormd 
wordt uit de randen van vlak A en de renden van het afgetrokken vlak, 
in dit geval dus de afgetrokken vlakken. 
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Het nadeel van de eerste methode is dat het resultaat van de eerste 
aftrekking, waarbij vlak B van vlak afgetrokken wordt, twee vlakken kan 
bevatten. Als we het tweede vlak, B*, van deze vlakken af willen 

* trekken, moeten we eerst weten van welk van de twee vlakken we B 
moeten aftrekkken. Dit kan nog veel complexer worden als niet twee maar 
nog meer vlakken van volume B met viak A samenvallen. 

----1 

I I I 

1 

D J 
F1,uur 12. Ook dlt ,aval kan voorkomen. 

Hier tegenover staat het voordeel van de tweede methode. Bij deze 
methode hoeven we maar een keer af te trekken als we eenmaal weten 
welke viakken van B met viak A samenvallen. Daarom kiezen we voor de 
tweede methode. 

We hebben nu een methode beschreven om A \ B te bepalen ais B geen 
gaten heeft. Voor gevaIIen dat B weI gaten heeft moeten we dit 
terugbrengen tot een geval, of meerdere gevallen, waarin het af te 
trekken vlak geen gaten heeft. 
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Paragraaf 3.2 Vlak B kan wel gaten hebben. 

In eeste instantie hebben we het gevsl dat Been gat kan bevatten 
buiten beschouwing gelaten. Nu zuIIen we het geval bekijken dat B weI 
een gat kan bevatten. In verzamelings notatie beschrijven we A als Al \ 
A2. Al is het vlak zonder gat en A2 is de beschrijving van vlak dat het 
gat in A voorsteit. Zo kunnen we oak B weergeven als Bl \ B2. Omdat A2 
samenvalt met Al en B2 samenvalt met B1 geldt dat: 

we kunnen nu A \ B berekenen als A en B weI gaten hebben: 

A\B 
-{A - Al \ A2 en B - B1 \ B2} 

(AI \ A2) \ (Bl \ B2) 
-{X \ Y - X n Y'} 

(AI n A2') \ (Bl n B2') 
-{X \ Y - X n Y'} 

(AI n A2') n (Bl n B2')' 
-{De Morgan en (B2')' - B2 

(AI n A2') n (Bl' U B2) 
-(associativiteit van n) 

(AI n A2' n Bl') U (AI n A2' n B2) 
-{De Morgan} 

(AI n (A2 UBI)') U «AI n B2) n A2') 
-{X n Y' - X \ Y} 

(AI \ (A2 UBI» U «AI n B2) \ A2) (formule 1). 

Omdat volume B in zijn geheel in volume A zit zal Bl niet binnen A2 
liggen of hier gedeeitelijk mee samenvallen (zie figuur 5). A2 kan dus 
aIleen maar met Bl samenvallen als A2 binnen B2 ligt (zie figuur 13 en 
figuur 14). Als vlak A een gat heeft dat binnen vlak B ligt dan ligt 
dat gat van vlak A oak binnen een gat van vlak B. 

A, 
Y-;~~M-~*_.8. 

""'1-'--r-t---5, ---+ 
A, 

Fisuur 13. Bet sat van vlak A zit in bet sat van vlak B. 

Als A een gat heeft dat buiten vlak B ligt dRn geeft dit voor de 
aftrekking geen probleem. Daarom zullen we er van uit gaan dat A2 
slechts gaten van viak A bevat die binnen vlak B (en dus ook 
binnen een gat van viak B). We kunnen nu stellen dat: 
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dan wordt formule 1. vereenvoudigd tot 

(formula 2). 

Uit deze formule blijkt dat de aftrekking van v1akken met gaten 
terug-gebracht is tot twee aftrekkingen zonder gaten. Deze kunnen we 
weer berekenen met de methode zoals die besproken is in paragraaf 
3.1. De in deze formule gebruikte verenigings-operator is te zien a1s 
het toevoegen van een nieuw vlak. 

Figuur 14. Sat gat van vlak B wordt Ben niauw vlak. 

Een vlak kan echter meer dan een gat bevatten. Dit betekent dat A2 
niet meer een vlak voorstelt, maar een verzameling gaten. Zo is ook 
B2 een verzameling gaten. Een gat van vlak A zit in A2 als er een gat 
in vlak B zit waar het gat van A helemaal in ligt. Dus a E A2 dan is er 
een b E B2 zo danig dat a ~ b. In formule ziet dit er als voIgt uit: 

(Va: a E A2 :(3 b : b E B2 : a ~ b». (iormula 3). 

Een gat van vlak A dat dus niet binnen vlak B ligt zit ook niet in 
A2. Formule 2 kunnen we dus laten zoals hij nu is. Er moet dan weI 
opgemerkt worden dat B2 \ A2 niet de normale aftrekking Is. Vat hier 
doen is het volgende: 
Voor ieder gat b in B2 trekken we elk gat dat in A2 zit en dat 
ook in b zit van gat b af. 

We hebben de onderscheid gemaakt in de volgende gevallen; 
-B heeft geen gaten met als gevolg dat de gaten van A, a1s die er 
zijn, buiten B liggen. Dus B2 is leeg en A2 is leeg waardoor 
formule 2 vereenvoudigd kan worden tot: 

A \ B - Al \ Bl 

-B heeft gaten en aIle gaten van A liggen buiten een gat van B en 
daarom helemaal buiten B (zie ook stelling 4). Dus A2 is leeg en 
daarom is B2 \ A2 = B2. formule 2 wordt nu: 
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-8 heeft gaten en er zijn gaten van A die binnen gaten van 8 
liggen. Dus 82 en A2 zijn beiden niet leeg. formule 2 b1ijft nu: 

In figuur 11 zagen we dat en vlak door aftrekking opgesp1itst kan 
worden. in meerdere vlakken. Op dezelfde manier kan ook een volume door 
aftrekking opgesplitst worden in meerdere volumina (zie figuur 15). We 
zullen afspeken dat we dit toch ais een geheel blijven beschouwen 
ondanks dat het uit meerdere delen bestaat. De reden hiervoor is dat de 
gegevens over daze delen bij elkaar willen houden. We willen deze 2 
volumina ook niet los van elkaar zien. Met de beschrijving die 
resulteerd uit de aftrekking voldoen we nog steeds san de beschrijving 
van een volume. We hoeven dus geen extra aanpassingen te verrichten aan 
de beschrijving ais dit geval optreedt. 

&. 

L 
l 
1-

I 
I 

F11uur 15. Bet resultaat blijven we als een volume z1en. 
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HOOFDSTUK 4. 

Bepaling van de doorsnede van ~ee volumina. 

We willen de doorsnede bepalen van twee volumina A en C. We gaan er van 
uit dat de frames, dat zijn de assenstelsels. van de twee volumina . 
overeensternmen. Als dat zo is dan kunnen we de twee volumina met elkaar 
gaan vergelijken. De doorsnede, we noemen deze B, is precies het 
gerneenschappelijke gebied van A en C (zie figuur 16). Dat zijn dus aIle 
punten van A die ook in C zitten. 

I ,-------f .... + ___ _ '_~' - I 
."..,==----t"""---;----""T" - : 

• I 
I • . , ",..-_ .. - -,..- --,. ,." 

F11uur 16. De doorsnede van twee volumina. 

Als we dit in verzamelingen notatie weergeven dan is het volume A de 
vezarneling A en het volume C de verzameling C. Nu kan de doorsnede van 
twee volumina gezlen woden als de doorsnede voor verzarnelingen. 

B-A()C 

Omdat we met de boundary representation werken moeten we de vlakken. de 
randen en de hoekpunten van B berekenen om B te kunnen beschrijven. Dit 
ligt niet voor de hand. Daarom zullen we een volume beschouwen als een 
in~oud en een begrenzing van die inhoud. Met deze benadering krijgen we 
een beter inzlcht in de problernen die spelen bij de bepaling van de 
doorsnede. Enkele stellingen en definities helpen ons hierbij. 

Definitie omhulsel van een volume X (notatie Xomh.J 

Xomh. is de verzameling punten die op de vlakken die X 
begrenzen liggen. 

Met behulp van dit omhulsel wordt dus een volume omschreven. Omdat B 
uit A en C gevormd wordt, is Bomh. ook uit Aomh. en Comh. af te leiden. 

Stelling 8. 
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Omdat Aomh. en Comh. uit de vlakken van A, resp. C, bestaan zal Bomh. 
ook gevormd worden uit de vlakken A en de vlakken van C. Een vlak van B 
is een deel van een vlak van A of een deel van een vlak van C. 

We zullen nu een volume, bijvoorbeeld volume A, als een omhulsel en een 
inwendig volume. In verzamelingsnotatie is dat dan A - Aomh. U Ainw. 
(Er geldt weI dat Aomh. n Ainw. - 0). 

Stelling 9. 

Net volume van het omhulsel is leeg. 

Het hele volume van een voorwerp is dus geconcentreerd in het inwendige 
deel. Dit doen we om problemen te voorkomen met het bepalen van de 
doorsnede. Als bijvoorbeeld twee volumina met platte vlakken tegen 
elkaar aan liggen dan hebben ze een vlak, of in ieder geval een deel 
daarvan, gemeen. Toch is het duidelijk dat we in dit geval de doorsnede 
als leeg willen beschouwen, hoewel de doorsnede van de twee omhulsels 
niet leeg is.Op deze manier kunnen we de doorsnede weer als 
verzamelingen weergeven. 

B - A n C en B - Binw. U Bomh. met 

Bomh. (Aomh. n C) U (Comh. n A). 

Als nu Binw. - 0 dus als Ainw. n Cinw. - 0 dan is ook Aomh. n Cinw. - 0 

en Ainw. n Comh. - 0 omdat Aomh. en Comh. geen volume hebben. In dat 
geval is Bomh. - Aomh. n Comh. en tevens B - Bomh .. Omdat Bomh. geen 
volume heeft heeft B nu ook geen volume. Daarom is B in dit geval leeg. 

Stelling 10. 

Als Ainw. n Cinw. r 0 dan is de doorsnede B van A en C 
ook niet leeg. 

Omdat we geen beschrijving van de inwendige volumes hebben kunnen we 
niet direct bepalen of Ainw. n Cinw. r 0.Wel hebben we een 
representatie van het omhulsel. Daarom zuoden we graag aan de hand van 
Aomh. en Comh. willen bepalen of Ainw. n Cinw. r 0. Hiertoe spreken we 
het volgende af: 

Ainw. is de verzameling van punten binnen volume A. 
Aomh. is de verzameling van vlakken van volume A, 

ieder vlak is ook weer een verzameling punten. 
Dus 
Aomh.-(U av, Av: av is een vlak van A en 

Av is de verzameling punten van av: Av) 

Bomh.-(U v: v E Aomh.: v n C) U (u v: v E Comh.:.v n A) 

Om de doorsnede van twee volumina te bepalen moe ten we dus de vlakken 
van die doorsnede bepalen. Dit do en we in ons geval door voor ieder 
vlak van A de doorsnede met volume C te bepalen en voor ieder vlak van 
volume C de doorsnede met volume A te bepalen. De resultaten van deze 
doorsnedes vormen dan de nieuwe vlakken van B. Als we ervoor zorgen dat 
bij deze doorsnedebepaling de doorsnede niet alleen maar bestaat uit 
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een paar vlakken (als dat zo is dan moe ten we ervoor zorgen dat de 
doorsnede leeg is). dan is de eis Ainw. n Cinw. r e overbodig. 

Van een vlak van A. Av, blijft voor de doorsnede dat deel over dat in C 
zit. Als er geen vlak van C is waar Av mee samenvalt (geheel. 
gedeeltelijk of het vlak van C valt samen met Av) dan moe ten we het 
samenvallende deel van Av en volume C berekenen. Dit doen we door de 
hoekpunten van Av die binnen C liggen te bepalen. de snijpunten van 
randen van Av met vlakken van C, de snijpunten van randen van C met Av 
te berekenen en de randen tussen daze punten te berekenen. 

Fi,uur 17. 
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Filuur 22. 

Filuur 17 tIm 22 &ijn .ituat1a.chat.an die voor kunnen komen. 

Er kunnen echter problemen ontstaan als er een vlak van C is dat met Av 
samenvalt. Het probleem is of het vlak dat hieruit ontstaat, V,(zie 
figuur 23 en 24) weI of niet bij de doorsnede hoort. Dit is afbankelijk 
van waar de resten van beide volumina zich bevinden. Als de rest van 
volume A zich aan dezelfde kant van vlak V bevindt als de rest van 
volume C dan zal het vlak V weI bij de doorsnede horen. Is dit niet het 
geval, dus de rest van volume A bevindt zich aan de ene kant van vlak A 
en de rest van volume C aan de andere kant van vlak V, dan hoort V niet 
bij de doorsnede. 

, 

Filuur 23. 

1 

U 
Filuur 24. 

!ij beide f11uren (23 en 24) is V het resultaat van de dooranede van de 

twee vlakken, maar hoort deze wel bij de doorsnede van de volumes? 
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Stelling 11. 

Als een vlak van volume A. zeg Av, en een vlak van volume 
C, zeg Cv, In hetzelfde vlak liggen. een nlet-lege 
doorsnede, zeg V, hebben (dus Cv valt samen met Av of Av 
valt samen met Cv) en in ieder punt van die doorsnede V Is 
de normaal t.o.v. C gelijk gericht, dan is V een vlak van 
de doorsnede van A en C. 

Omdat in een plat vlak de normaal in ieder punt gelijk is hoeven we dus 
niet voor ieder punt van de doorsnede van twee samenvallende platte 
vlakken de normalen met elkaar te vergelijken. Vergelijking van de 
normaal in een punt van deze doorsnede voistaat al(zie figuur 2S en 
figuur26) . 

Fl&uur 25. Dtt aamenvallende viak hoort Diet blj d. door.nede. 

Fl&uur 26. Dlt aemenveiiende viek boort wei blj de door.nede. 

Om na te gaan of twee gekromde vlakken samenvallen moe ten we de 
vlakvergelijking van de gekromde vlakken vergelijken. Dit is een zeer 
ingewikkeld probleem dat niet opgelost hoeft te worden om ons doel te 
bereiken. Het doel van het onderzoek is de maakbaarheid. Dat betekent 

.dat we geen perfecte solid modeller hoaven te bouwen. Een eenvoudige 
solid modeller die beschikt over enkele elementaire operaties is 
voldoende voor het onderzoek. 

We zullen om die reden samenvallende en snijdende kromme vlakken buiten 
beschouwing laten. We spreken af dat de twee volumes A en C in maximaal 
twee paar platte vlakken samenvallen. Het is weI nog mogelijk om een 
volume met een gekromd vlak van een ander volume af te trekken. 
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HOOFDSTUK 5. 

Kanttekeningen bij de verzamelingen theorie. 

We zijn er steeds van uitgegaan dat een volume gerepresenteerd kan 
worden door een verzameling. Maar moeten we een volume dan als een open 
of een gesloten verzameling beschouwen? Een gesloten vezameling is een 
verameling waarbij de grenzen van de verzameling ook bij de verzameling 
horen. We kunnen bij een volume duidelijk aangeven waar de grens ligt 
van wat er weI en niet bij hoort. Dit duidt er op dat we te maken 
hebben met een gesloten verzameling. Als we hiervan uitgaan dan levert 
dit problemen op als we de verzamelingen theorie strikt toepassen. 

Als we het aftrekken van twee volumina in de verzamelingen theorie 
bewerkstelligen, dan zien we dat het resultaat, ook weer een volume, 
een open verzameling is. Dit kunnen we duidelijk maken door de 
aftrekoperatie A \ B • met A en B beiden gesloten verzamelingen, als 
voIgt weer te geven: 

A\~ 

~ 
( I 

\ 

Filuur 27. De .ftrettin8 van twae lasloten verzamalin8en. 

Ret resultaat van A \ B is dus een open verzameling. We verwachten 
eigenlijk dat het volume, dat het resultaat is van de aftrekking van 
twee volumina, ook door een gesloten verzameling gerepresenteerd kan 
wvru~u. Dat betekent dat dezelfde operatie, het aftrekken, op gesloten 
verzamelingen een ander effect heeft als op volumina. Hier constateren 
we een discrepantie tussen het model, de verzamelingen theorie, en de 
werkelijkheid. de fysische materie. 

Ret 1s nu de vraag of we de verzamelingen theorie verkeerd gehanteerd 
hebben of dat ons model niet goed gekozen is. Wat het tweede betreft 
zouden we kunnen zeggen dat het volume dat afgetrokken wordt geen 
gesloten verzameling hoeft te zijn. In werkelijkheid wordt dit volume 
immers gecreeerd door een boor of een frees. Als we er nu van uitgaan 
dat dit volume een open verzameling is, dan zien we dat dit met het 
aftrekken een ander resultaat oplevert, nl. een gesloten verzameling. 

(()
~ __ 1!1 

/' .... ,.. , 
f \ 

'~\ j . I 
... ' ....... - .",.' 

Filuur 28. Een open verzamelinl wordt van een lealoten 

varzamelins af letrokken. 
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Natuurlijk rijst nu de vraag of we een volume, dat door een frees 
gegenereert wordt, op dezelfde manier mogen (en kunnen) weergeven als 
een volume dat materiaal voorstelt. Normaal gesproken zou dat niet 
mogen, dus deze "modelkeuze" is ook niet helemaal juist. 

Is het dan mogelijk dat we de verzamelingentheorie verkeerd gebruikt 
hebben? Tot nu toe zijn we ervan uitgegaan dat een verzameling oneindig 
deelbaar is. Wat dat betreft hebben we de verzamelingen theorie 
verkeerd gehanteerd. Een volume is niet oneindig deelbaar. Neem 
bijvoorbeeld een het extreem kleine volume van een atoom. Dit is 
fysisch ondeelbaar. Een volume bestaat uit een verzameling atomen, dus 
zouden We een volume moe ten representeren met een eindige verzameling 
van ondeelbare elementen. 

Het is echter weI zo dat de volumina in een boundary representation in 
de datastructuur zijn opgeslagen. We willen dus weI de grenzen van de 
volumina weten en aan de hand daarvan de met de volumina rekenen. Als 
we een volume beschouwen als een eindige verzameling van atomen, dan is 
de buitenkant van een volume de kleinste grens zodanig dat toch aIle 
atomen van het volume binnen deze rand liggen. (Zie figuur 29) 

Fisuur 29. Een verzamelins atomen met hun besrenzins. 

Deze buitenste rand is in werkelijkheid slechts denkbeeldig maar hij is 
weI aan te geven. Als we een volume van een ander volume aftrekken 
houden We weer een volume, een verzameling atomen dus, over. Voor deze 
verzameling kunnen we ook weer een buitenste rand aangeven. Ais we de 
verzamelingen theorie op deze manier hanteren dan stemt deze weI 
OVereen met de werkelijkheid. 

Flsuur 30. De aftrekkins van verzamelinsen van atomen. 
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HOOFDSTUK 6. 

De Datastructuur. 

De aftrek operatie moest verwerkt worden in de in Smalltalk ontwikkelde 
solid modeller "Box of Bricks". De volumes worden hierin opgeslagen in 
de boundary representation. Met deze representatie kunnen we ook niet· 
elementaire vormen beschrijven. In dit hoofdstuk zal ik de manier 
waarop een volume opgeslagen wordt toelichten. 

Een volume bestaat uit een aantal vlakken. Een vlak heeft begrenzingen. 
in ieder geval een, de perimeter genaamd. Deze perimeter is de 
buitenste begrenzing van een vlak. Eventuele andere begrenzingen van 
een vlak zullen binnen deze perimeter liggen. Deze andere begrenzingen 
vormen de begrenzing van een gat in het vlak. Het is mogelijk dat een 
vlak meer dan een gat bevat. Ieder vlak heeft echter maar een 
perimeter. 

Een begrenzing is een reeks van gerichte randen (directed edges). 
Gerichte randen zljn randen waaraan een richting toegekend is, van het 
ene hoekpunt naar het andere hoekpunt. Ais een hoekpunt een beginpunt 
van een gerichte rand in een begrenzing is, dan is er een andere 
gerichte rand in die begrenzing die dit hoekpunt als eindpunt heeft. 
Ieder hoekpunt is het beginpunt van een gerichte rand in een begrenzing 
en eindpunt van een, andere, gerichte rand in die begrenzing. Een 
begrenzing bestaat dus uit meer dan een gerichte rand.In een begrenzing 
kun je vanuit ieder hoekpunt via de gerichte randen, in die begrenzing, 
ieder Ander punt van die begrenzing bereiken. 

Aan ieder punt in een vlak wordt een richting toegekend. Deze richting 
geeft aan aan welke kant van het vlak het materiaal zich bevindt. Als 
je de kurketrekker·regel toepast op de perimeter van het vlak, dan 
wijst de hleruit volgende richting in dezelfcie Licil~LUg tils de richtlng 
in een punt van dat vlak. De richting staat in ieder punt loodrecht op 
het vlak. De omlooprichtingen van de begrenzing van de gaten van een 
vlak zljn tegengesteld aan de omlooprichting van de perimeter van dat 
vlak (zie figuur 27). 

\ o 
Fi,uur 31. Een vlak met een sat met daarin d. ricbtinsen van 

d. randen, bet vlat en bet ,at aangegeven. 
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Er bestaan niet aIleen platte maar ook gekromde vlakken 
bijvoorbeeld in een cilinder. Bij een plat vIak is de normaal in ieder 
punt van dat vlak gelijk. Bij een gekromd vlak is de normaa1 in ieder 
punt verschiIIend omdat deze in ieder punt loodrecht staat op het 
gekromde vlak. Voor de gekromde vlakken bestaat ook een 
vlakvergelijking, randen en hoekpunten. De randen van zo'n vlak kunnen 
ook gekromd zijn, dan hebben ze behalve twee hoekpunten ook nog een 
extra parameter, de I-vector genaamd. 

Ieder volume heeft een lokaal assensteisel (frame). Ten opzichte van 
dit assenstelsel zijn de vlakken, randen en hoekpunten 
gedefinieerd. Ret voordeel hiervan is dat we bijvoorbeeld bij een 
translatle aIleen maar het assenstelel hoeven aan te passen. Als we 
twee volumlna van elkaar willen aftrekken moe ten we eerst hun 
assenstelsel aanpassen zodat deze samenvallen. Daarna kunnen we de 
twee volumina pas met elkaar gaan vergelljken. 

~~:!~~~::~FaCeEqUation 

Frame 

Pl&uur 32. Icha •• tiach ovar&lcht van da dat •• tructuur. 
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HOOFDSTUK 7. 

De Implementatie. 

Voor de implementatie heb ik gebruik gemaakt van een Atari ST-4 - SH204 
machine. Op deze machine was de solid modeller "Box of Bricks" 
·geimplementeerd. Met de "programmeertaal" Smalltalk-80 [Goldberg,1983] 
[Goldberg,l984] heb ik de aftrekoperatie aan deze solid modeller 
toegevoegd. 

Ik heb bij de implementatie slechts het aftrekken van een inwendig 
volume bewerkstelligd. Dit is het deel dat in hoofdstuk 3 besproken is. 
De implementatie van het aftrekken van een volume dat gedeeltelijk 
buiten het andere volume. waarvan het wordt afgetrokken. kan liggen, 
viel buiten mijn opdracht. 

Voor de beschrijving van de implementatie wil ik mij beperken tot 
enkele facetten. Allereerst zal ik de uitgangspunten op een rijtje 
zetten. Daarna zal ik enkele verschillen tussen de implementatie en de 
benadering in hoofdstuk 3 toelichten. Tot slot zal ik nog iets zeggen 
over enkele algemeen geldende zaken. 

De uitgangspunten voor het aftrekken van een inwendig volume B van een 
volume A waren: 
1) Volume B ligt in zijn geheel in volume A. 
2) Volume B heeft tenminste een plat vlak dat samenvalt met een plat 

vlak van volume A. 
3) Volume A en volume B mogen gekromde vlakken en gekromde randen 

hebben. 
4) Een gekromd vlak van volume B valt nooit samen met een gekromd vlak 

van volume A. 
5) Een gekromd vlak van volume A valt nooit samen met een gekromd vlak 

van volume B. 
6) Een rand van volume B kan met tenhoogste een rand van volume A 
samenvallen. 

( < < 
;' 

EJ V ~O 
/' 

"' 
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F1guur 33. In vlak A ligt een vlak van B met een gat. We 

maken B negatief en trekken het van A af. 

Een verschil met de benadering uit hoofdstuk 3 is het splitsen van de 
randp~. Dit doe ik direct nadat ik volume B negatief gemaakt heb. Omdat 
de randen van volume B met ten hoogste een rand van volume A 
samenvallen (punt 6) hoef ik allen maar randen van volume A te 
splitsen. Het voordeel van dit vroege splitsen is dat we na het 
splitsen van de randen van volume A alleen nog maar randen van volume A 
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hebben die of helemaal (dat is dus van van het ene hoekpunt tot en met 
het andere hoekpunt van die rand) samenvallen met een rand van volume B 
of helemaal niet samenvallen met een rand van volume B. Ais we dan 
tijdens de aftrekoperatie nieuwe vlakken gaan vormen, dan hoeven we 
aIleen nog maar de goede randen te vinden en die dan op de juiste 
manier aan een vlak toe te kennen. 

4 

r 
I 

Fl,uur 34. Samenvallend. randen van A en B zijn te,en,e.teld .erlcht. 

Nadat we volume B negatief gemaakt hebben hoeven we de richtingen van 
de vlakken en de gerichte randen niet meer te veranderen (zie figuur 
33). Ook kan dan een vlak van B , Bv, met een vlak van A, Av. 
samenvallen. Dan is de richting in een punt van Av tegengesteld aan de 
richting in een punt in Bv, we zeggen dan dat Av is coplanar mat Bv. 
Als Av coplanar met Even Av heeft een gerichte rand Ar die samenvalt 
met een gerichte rand van Bv, Br, dan zijn Ar en Br tegengesteld 
gericht (zie figuur 34). 
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HOOFDSTUK 8. 

Conclusies. 

Voor het realiseren van de aftrek opeatie heb ik het probleem direct 
opgesplitst in twee delen. Teneerste het bepalen van de doorsnede, B, 
van een volume A en een volume C. Ten tweede het aftrekken van de 
doorsnede B van volume A. Dit heb ik gedaan omdat de aftrek operatie in 
een keer verschillende problemen oproept die bij opsplitsing beter te 
doorzien zijn. 

Bij de opsplitsing van dit probleem heb al de stap gemaakt naar de 
verzamelingen theorie. Met deze theorie kunnen we het probleem netjes 
omschrijven. Deze theorie geeft echter problemen als we een volume 
weergeven door middel van een gesloten verzameling. Daarom moeten we de 
gebruikte verzamelingen zien als verzamelingen met een eindig aantal 
elementen ter grootte van de atoomafstand. 

Het eerste deel van het probleem, de bepaling van de doorsnede, heb ik 
niet zo uitvoerig besproken. Ik heb slechts een eenvoudige oplossing 
beschreven. Op het tweede deel van het probleem, het aftrekken van een 
inwendig volume, ben ik dieper ingegaan. Dit deel had een hogere 
prioriteit en bovendien zit in dit deel ook de essentie van het 
aftrekken. Dit is ook het deel dat ik geimplementeerd heb. 

We kunnen weI stellen dat, ondanks de voorwaarden die we gesteld 
hebben, hebben we toch een vrij ~lgemeen geldige aftrekking van 
volumina gerealiseerd, zonde;>~afbreuk te doen aan de structurele 
problemen die zo'n operatie/met zich mee brengt. 

/ 
-,/ 
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