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EEN STRATEGIE VOOR RET 

KAMERFREZEN 

W.P.A. rapportnr. 441 

G.W.R. v.d. Vorst juni 1987 



SAMENVATTING 

In de techniek wordt onder een kamer verstaan, een in materiaal 
aangebrachte ruimte, die aan een zijde open is. 
De geometrie van een te frezen kamer is vastgelegd in een data
structuur. Om de freesmiddelpuntsbanen te kunnen berekenen moet 
een strategie worden ontwikkeld. 
Een kamer wordt zo snel mogelijk gefreesd als het freesproces 
wordt opgesplitst in een voor- en nabewerking. In de voorbewer
king worden lagen verspaand door het frezen van vlakken. De 
ligging van de vlakken wordt gevonden door uit te gaan van de 
toelaatbare snedediepte van de te gebruiken spiebaanfrees. De 
contouren van de vlakken worden berekend door op de kamercontou
ren, die op de bereikte diepten liggen de minimale overmaat toe 
te passen. uit de contouren worden de benodigde freesmiddel
puntsbanen afgeleid. 
Kamervlakken die niet loodrecht staan op door kamercontouren 
ingesloten vlakken zullen niet of maar gedeeltelijk worden meege
freesd. De ontstane overmaat zal hierdoor in het algemeen te 
groot Z1]n. Er is daarom een tweede voorbewerkingsfase nodig 
waarin de ontstane maximale overmaat wordt berekend en de kamer 
op een toelaatbare overmaat wordt gebracht zodat de kamer na te 
frezen is. Deze tweede voorbewerkingsfase wordt uitgevoerd door 
het frezen van uit kamercontouren afgeleide contouren. 
In de nabewerkingfase wordt de kamer op de gewenste afmetingen 
en ruwheid gebracht door het en van kamercontouren. De frees
middelpuntsbanen worden uit de kamercontouren afgeleid. Als in de 
kamer vlakken voorkomen die niet loodrecht staan op door kamer
contouren ingesloten vlakken wordt de kamer nagefreesd met een 
bolkopfrees. Anders wordt de kamer nagefreesd met een vinger- of 
spiebaanfrees. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

In het algemeen wordt met een "kamer" een door wanden begrensde 
ruimte aangeduid. Ook in de techniek wordt de term kamer ge
bruikt. Hiermee wordt dan bedoeld, een in materiaal aangebrachte 
ruimte, die aan een zijde open is. Kamers komen vaak voor in pro
dukten en produktiemiddelen zoals mallen en matrijzen. 
Een kamer kan geometrisch worden beschreven met behulp van mathe
matische modellen. Om lichamen te beschrijven worden er in het 
algemeen twee modelleringsmethoden gebruikt, namelijk 
"surface modelling" en "solid modelling". Een surface modeller 
beschrijft een lichaam met vlakken. Een solid modeller beschrijft 
een lichaam met transformaties op standaardvolumina zoals een 
kubus of een cilinder en/of op andere gecre~erde volumina. Met 
transformaties wordt bedoeld positioneren, schalen, optellen en 
aftrekken. 
Een kamer kan meestal worden opgebouwd uit een aantal 
volumina en kan dus worden beschreven met behulp van 
modeller. Op de TUE is een solid modelling programma 
grammeertaal "SMALLTALK" [Goldberg, 1983] ontwikkeld. 
gramma berust op algoritmen beschreven in "Designing 
lumes" [Braid, 1974]. 
Er zijn diverse methoden om kamers te vervaardigen. Een 
bruikte methode is het freesproces. Andere methoden 
vonkverspanen en het omvormen. Om een kamer te kunnen 
een numeriek bestuurde freesbank moeten de hiervoor 
freesmiddelpuntsbanen worden berekend. 

standaard
een solid 
in de pro-
Het pro
with Vo-

veelge
zijn het 

frezen met 
benodigde 

Om een freesproces zo sne1 mogelijk uit te voeren is het nodig 
om het proces te splitsen in een voor- en nabewerking (zie hfdst 
2). In hfdst 3 blijkt dat als dit op het kamerfreesproces wordt 
toegepast, de voorbewerking ook nog in twee fasen moet worden 
gesplitst. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt uitgaande van de 
beschrijvingswijze van Braid (1974) bepaald hoe de freesmiddel
puntsbanen voor deze fasen kunnen worden berekend. Hetzelfde ge
beurt in hfdst 6 voor de nabewerking. De aanzet en snijsnelheid 
worden buiten beschouwing gelaten. Deze technologische gegevens 
zijn voor de berekening van de freesmiddelpuntsbanen niet van 
belang. In hfdst 7 wordt afgesloten met conclusies. 
In de hoofdstukken wordt waar mogelijk de gevonden oplossing 
geformaliseerd in een algoritme dat is geschreven in pseudo 
Pascal. Het algoritme beschrijft aIleen de hoofdzaken. Dit ver
slag vormt daarmee de basis voor een te ontwikkelen programma dat 
de freesmiddelpuntsbanen berekent. Het programma kan worden ge
schreven door de algoritmen tot in de details uit te werken. 
Door vervolgens een programma te schrijven dat de technologische 
gegevens en de berekende freesmiddelpuntsbanen vertaalt naar een 
voor de freesmachine bruikbare taal, wordt een koppeling tussen 
het solid modelling programma en de numeriek bestuurde free sma
chine tot stand gebracht. 
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HOOFDSTUK 2 

FREESSTRATEGIE IN HET ALGEMEEN 

In een optimale freesstrategie wordt het freesproces zo snel mo
gelijk uitgevoerd. 
Om dit te realiseren is het in het algemeen noodzakelijk om het 
freesproces op te splitsen in een voor- en nabewerking. 
In de voorbewerking wordt in een zo kort mogelijke tijd zo veel 
mogelijk materiaal verspaand. Er wordt zodanig voorgefreesd, dat 
de gewenste vorm ontstaat met een overmaat die varieert tussen 
een minimale em maximale waarde. De maximale overmaat heeft een 
zodanige waarde dat door het uitvoeren van een nabewerking aan de 
gewenste ruwheid en afmetingen kan worden voldaan. 
V~~r deze bewerkingsfasen zijn verschillende frezen nOdig. Er 
wordt voorgefreesd met een frees waarmee, ten opzichte van de 
frees voor het nafrezen, grote aanzetten en snedediepten mogelijk 
zijn. In het algemeen zal het nodig zijn om een frees te 
gebruiken waarmee een boorbewerking mogelijk is. Er wordt nage
freesd met een frees waarmee de gewenste ruwheid en vorm te 
realiseren zijn. 
De algemene freesstrategie wordt ook als uitgangspunt genomen 
voor het kamerfreesproces. 
Om een algemene toepasbaarheid te verzekeren wordt voor de te 
ontwikkelen strategie uitgegaan van een drieassige freesmachine. 
De keuze voor een drieassige machine heeft als consequentie, dat 
er aIleen kamers kunnen worden gefreesd waarvan de oppervlakte 
van de kameropening ~roter dan of gelijk is aan de oppervlakte 
van de bodem. Bovendien moet de bodem op het door de kameropening 
gevormde vlak te projecteren zijn. 
Deze beperkingen zijn te omzeilen door gebruik te maken van een 
profielfrees. In dit rapport wordt de mogelijkheid om een pro
fielfrees te gebruiken buiten beschouwing gelaten. 

2 



HOOFDSTUK 3 

DE VOORBEWERKING VAN DE KAMER 

De geometrie van een te frezen kamer is 
structuur [Braid, 1974J. Volgens deze 
kamer ingesloten door een aantal vlakken. 
vlakken worden gevormd door een aantal 
randen (zie bijlage 1). 

vastgelegd in een data
datastructuur wordt de 

De contouren van deze 
gekromde en/of rechte 

De doorsnede van de kamer heeft in principe een gesloten vorm 
(zie fig. 3). Dit betekent dat de frees een boorbewerking in het 
uitgangsmateriaal moet uitvoeren. Daarom wordt het voorfrezen 
uitgevoerd met een spiebaanfrees. Deze frees heeft zowel snijkan
ten aan de omtrek als aan het kopvlak (zie fig. 1). 

fig. 1 Een spiebaanfrees 

Door de vorm van de frees zal een vlakke bodem met loodrecht 
daarop staande wanden ontstaan (zie fig. 2). 
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fig. 2 Een kamer met een vlakke bodem en daarop loodrecht 
staande wanden 

De voorbewerking wordt optimaal uitgevoerd als in zo kort moge
lijke tijd zo veel mogelijk materiaal wordt verspaand. Daarvoor 
is het nodig om met een zo groot mogelijk gedeelte van de frees 
te verspanen. 
Het verspanen met een zo groot mogelijk gedeelte van de frees be
tekent dat er verspaand moet worden met de toelaatbare snedediep
teo Als de frees een boorbewerking over zijn toelaatbare snede-

3 



diepte heeft uitgevoerd, kan een plat vlak worden gefreesd dat 
loodrecht staat op de hartlijn van de frees. Dit vlak wordt 
ingesloten door de kamercontour dat op de bereikte diepte ligt 
(zie fig. 3). Met diepte wordt bedoeld, de co6rdinaat op de 
parallel aan de hartlijn van de frees gelegen co6rdinaatas. De 
oorsprong van deze as ligt in het bovenvlak van de kamer. De 
richting van de diepte is positief van het bovenvlak naar de 
kamerbodem (zie fig. 3) 

toelc.c. tbo.re 
snedecUepte T 

--+-r- die pte I 

fig. 3 Een door een kamercontour ingesloten vlak 

Omdat het een voorbewerking betreft wordt als contour van het te 
frezen vlak niet de kamercontour genomen maar een contour, dat 
zou ontstaan als een toeslag op de kamercontour wordt toegepast. 
De karakteristieke grootheid die de toeslag weergeeft, wordt de 
minimale overmaat genoemd (zie hfdst 4). 
Voordat de kamercontour op de bepaalde diepte wordt berekend moet 
worden gecontroleerd of op deze diepte geen kamervlak ligt in het 
door de kamercontour ingesloten vlak. Omdat ook dit kamervlak een 
toes lag moet krijgen, wordt bij de bepaalde diepte de toeslag af
getrokken. 
Het bepalen van te frezen vlakken kan worden herhaald totdat een 
diepte is bereikt die gelijk is aan de kamerbodem min de toeslag. 
Omdat er een spiebaanfrees wordt gebruikt zal de ontstane kunst
matige bodem vlak zijn. In pseudo Pascal: 

diepte:=O; 
REPEAT 

diepte:=BepaalDiepte (toelaatbareSnedediepte,diepte}i 
teFrezenContour:=BerekenTeFrezenContour (diepte, 

minimaleOvermaat); 
freesmpbanen:=BerekenFreesmpbanen (teFrezenContour,freesdiameter) 

UNTIL diepte = diepteKamerbodem - toeslag; 

Door steeds de door de berekende contouren ingesloten vlakken te 
frezen, worden een aantal lagen (sneden) verspaand (zie fig. 4). 

4 



Dit betekent dat er door deze werkwijze een automatische snedeop
deling tot stand wordt gebracht. Het verspanen van de lagen 
(sneden) is het eigenlijke kamerfrezen. 

verwijderde 
loog 

doorsnede A-A 

fig. 4 Snedeopdeling van de kamer 

Om de kamer te kunnen nabewerken mag de dikte van het materiaal 
dat is blijven staan maar een bepaalde maximale waarde hebben. De 
karakteristieke grootheid die deze dikte op een bepaalde plaats 
weergeeft wordt overmaat genoemd (zie hfdst 4.1). Omdat kamer
vlakken die niet loodrecht staan op door kamercontouren ingeslo
ten vlakken niet of maar gedeeltelijk worden meegefreesd (zie 
fig. 4), zal in het algemeen de ontstane maximale overmaat ontoe
laatbaar zijn zodat een tweede voorbewerkingsfase nodig is (zie 
hfdst 5). 
Het voorfrezen van de kamer moet dus worden gesplitst 
eerste voorbewerkingsfase waarin door met de toelaatbare 

in een 
snede
tweede diepte te verspanen, lagen worden verspaand en in een 

voorbewerkingsfase waarin de kamer op een toelaatbare overmaat 
wordt gebracht zodat de kamer na te frezen is. 

5 



HOOFDSTUK 4 

DE EERSTE VOORBEWERKINGSFASE 

4.1 Definitie van de overmaat 

Tijdens de voorbewerking wordt de kamer op een zodanige overmaat 
gebracht dat de kamer na te frezen is (zie hfdst 2). 
Het toepassen van een overmaat betekent dat elk te frezen kamer
vlak een toeslag krijgt zodat er op dat vlak nog materiaal blijft 
staan. Als de overmaat van een vlak constant is, dan ontstaat er 
in plaats van dit vlak een gelijkvormig equidistant vlak (zie 
fig. 5a). 
De afstand tussen de vlakken wordt gemeten langs de normaal van 
het te frezen vlak. Daarom is de overmaat in een punt van dit 
vlak te bepalen door in dit punt de eenheidsnormaal te berekenen 
(zie bijlage 3) en zo te schalen dat het eindpunt in het ontstane 
vlak ligt. De overmaat is dan gelijk aan de grootte van de gevon
den normaal (zie fig. 5b). 

fig. 5 Definitie van de overmaat 

4.2 Berekening van de contour van een te frezen vlak 

In de eerste voorbewerkingsfase worden een aantal vlakken ge
freesd waardoor er lagen worden verspaand. De contouren van de 
vlakken, zijn de contouren die zouden ontstaan wanneer op de 
kamercontouren de minimale overmaat wordt toegepast (zie hfdst 
3). De waarde van de minimale overmaat wordt door de gebruiker 
ingegeven. 
Er zijn twee mogelijkheden om de contouren te berekenen: 
Als er een "minimale equidistante kamer" zou kunnen worden bere
kend, dan zijn de kamercontouren van deze kamer de te bepalen 
contouren. Een equidistante kamer kan worden berekend door uit 
elk kamervlak een gelijkvormig equidistant vlak af te leiden. 
Deze vlakken sluiten de equidistante kamer in. De afstand tussen 
de uit elkaar afgeleide vlakken is bij een minimale equidistante 
kamer gelijk aan de minimale overmaat. Het berekenen van een 
dergelijke kamer stuit bij meer gecompliceerde kamers op wis
kundige problemen. Bijvoorbeeld de berekende vlakken sluiten niet 
aan waardoor er ruimtelijke discontinu!teiten ontstaan. 
Daarom wordt voor de andere mogelijkheid gekozen. De contouren 
worden uit de kamercontouren afgeleid door er de minimale over-
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maat op toe te passen. 
Een kamercontour kan worden berekend door de kamer op de bereken
de diepte te snijden met een plat vlak dat loodrecht staat op de 
hartlijn van de frees. De snijkromme is de gezochte kamercontour. 
De kamercontour bestaat evenals de kamervlakken uit rechte en/of 
gekromde rand en (zie fig. 6 en bijlage 2). 

fig. 6 Het berekenen van een kamercontour 

Ais een punt van de te bepalen contour zou worden gekozen, dan is 
er volgens de definitie van de overmaat een normaal in een vlak 
te berekenen die aan de volgende eisen voldoet: De grootte is ge
lijk aan de minimale overmaat en het eindpunt valt samen met het 
gekozen punt. 
Dit betekent dat een randpunt van de te bepalen contour kan 
worden berekend door op een kamerrand waarop een rand punt van de 
kamercontour ligt (zie fig. 6) een normaal te berekenen die aan 
de volgende eisen voldoet: De grootte is gelijk aan de minimale 
overmaat en het eindpunt ligt in het door de kamercontour inge
sloten vlak. 
Een plat vlak heeft een normaal (zie bijlage 3). Dit is een 
vector die in elk punt van het vlak kan worden geplaatst (zie 
fig. 7a). De normaal kan worden ontbonden in een component die 
loodrecht staat op het co6rdinatenvlak, dat parallel ligt aan het 
door de kamercontour ingesloten vlak en in een component die in 
het co6rdinatenvlak ligt (zie fig. 7a). 
Door bij de diepte van de kamercontour de grootte van de lood
rechte component op te tellen kan de diepte waarop de normaal 
moet worden geplaatst worden gevonden. Ais de diepte bekend is, 
kan ook het punt op de rand worden bepaald waarin de normaal moet 
worden geplaatst door de rand te snijden met een plat vlak op 
deze diepte (zie fig. 7b en bijlage 2). V~~r deze methode is het 
soort rand of de ligging ervan niet van belang. In andere metho
den moet hiermee weI rekening worden gehouden. 

7 
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fig. 7a De normaal van een plat vlak 
b Het plaatsen van de normaal 

Deze methode is niet bruikbaar als de rand een gekromde rand van 
een gekromd vlak is omdat de normaal in elk punt van de rand een 
andere richting heeft (zie fig. Sa en bijlage 3). In elk punt van 
een gekromde rand is een normaal te berekenen met als grootte de 
minimale overmaat. Van deze normalen wordt de normaal gezocht 
waarvan het eindpunt in het door de kamercontour ingesloten vlak 
ligt. De eindpunten van deze normalen beschrijven een gekromde 
equidistante rand (zie fig. Sa). Deze rand is uit de kamerrand af 
te leiden door een transformatiematrix te berekenen (zie bijlage 
4). Door de rand te snijden met het door de kamercontour ingeslo
ten vlak (zie bijlage 2) wordt het randpunt gevonden (zie. fig 
8b). 

fig. 8 Het afleiden van een randpunt uit een gekromde rand 

Als de randpunten van de te bepalen contour zijn vastgelegd moet
en de rand en worden bepaald. Elk randpunt is afgeleid uit een ka
merrand waarop een randpunt van de kamercontour ligt. Tussen elk 
randpuntenpaar van de kamercontour is een rand gedefinieerd (zie 
fig. 6). Daarom is uit elke rand van de kamercontour een rand van 
de te bepalen contour af te leiden. 
Is de rand van de kamercontour recht dan kan een rechte rand 
tussen het bijbehorende randpuntenpaar van de te bepalen contour 
worden gedefinieerd. Als de rand van de kamercontour gekromd is, 
kan een gekromde rand worden gedefinieerd door een transformatie
matrix te bepalen (zie bijlage 4). Als de radius van een concaaf 
gekromde rand klein genoeg is kan het voorkomen dat de er uit 
afgeleide rand een punt is (zie bijlage 4). 
Door steeds een rand te definieren tussen de randpunten die uit 
hetzelfde vlak zijn afgeleid, wordt de te bepalen contour vastge
legd (zie fig. 9). De contour wordt op dezelfde manier opgeslagen 
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als een kamercontour (zie bijlage 2). 

fig. 9 Een uit een kamercontour afgeleid contour 

Twee randen die uit twee aansluitende randen van de kamercontour 
Z1]n afgeleid hoeven niet te aansluiten. Er kan een disconti
nu!teit ontstaan (zie fig. 10). 

fig. 10 Het niet aansluiten van bepaalde contourranden 

Een discontinu!teit wordt opgelost door een cirkelboog tussen de 
randpunten van de twee niet samenvallende randen te definieren 
(bijlage 5). Er wordt een cirkelboog gedefinieerd omdat dit in 
het algemeen de kortste weg is tussen de te verbinden rand en 
zonder dat er ondersnijding optreedt. In bepaalde gevallen kan 
dit niet omdat de component van de normaal die in het door de 
kamercontour ingesloten vlak ligt, voor beide randpunten anders 
is (zie fig. 11a). Een dergelijke discontinu!teit wordt opgelost 
door een cirkelboog te definieren met als middelpunt het randpunt 
van de kamercontour en met als straal de grootste component. Het 
randpunt dat niet op de cirkelboog ligt wordt vervangen door het 
snijpunt van de boog met de rand die bij het te vervangen 
randpunt hoort (zie fig. 11b). 

9 



fig. 11 Het oplossen van een discontinu!teit 

4.3 De freesdiameterkeuze 

V~~r de eerste voorbewerkingsfase moet een zodanige freesdiameter 
worden gekozen, dat de gehele voorbewerking zo snel mogelijk kan 
worden uitgevoerd. 
Omdat de kamer te frezen moet zijn, is de oppervlakte van de bo
dem kleiner dan of gelijk aan de oppervlakte van de kameropening 
(zie hfdst 2). Het vlak dat de bodem vormt na de eerste voorbe
werkingsfase is dus bepalend voor de freesdiameterkeuze (zie 
hfdst 3). 
uitgaande van een vlak kunnen de volgende freesdiameters worden 
berekend. 

1) De diameter waarmee de kleinste radius (concaaf gekromde rand) 
nog juist te frezen is (zie 1 fig. 12). 

2) De diameter waarmee de nauwste doorgang nog juist te frezen is 
(zie 2 fig. 12). 

fig. 12 De voor de freesdiameter bepalende contour 

In bepaalde gevallen kan een kortere totale voorfreestijd worden 
verkregen door een grotere freesdiameter dan de bovengenoemde 
twee te kiezen. De niet meegenomen gedeelten moeten dan in de 
tweede voorbewerkingsfase worden gefreesd. 
Daarom wordt voor elke concaaf gekromde rand en voor elke door
gang de bijbehorende diameter berekend. Door de bij de frezen be
horende totale freestijden te vergelijken kan uit de berekende 
diameters de meest optimale worden bepaald (zie bijlage 6). 
Omdat er maar een gelimiteerd aantal frezen ter beschikking staat 
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wordt deze diameter voorgesteld waarna de te gebruiken diameter 
wordt ingevoerd. In pseudo pascal: 

freesdiameter:=BerekenToelaatbareFreesdiameter; 
StelfreesdiameterVoor (freesdiameter); 
freesdiameter:=VoerIn (gewensteFreesdiameter); 

4.4 Het berekenen van freesmiddelpuntsbanen voor een vlak 

Als de contour van het te frezen vlak is vastgelegd, kunnen de 
freesmiddelpuntsbanen om dit vlak te frezen worden berekend. 
De freesmiddelpuntsbanen worden van buiten naar binnen berekend. 
Het daadwerkelijke frezen ervan gebeurt van binnen naar buiten. 
Er zijn twee methoden om freesmiddelpuntsbanen te berekenen: 

A) Parallelle rechte freesmiddelpuntsbanen 

Over het te frezen vlak worden parallel aan elkaar gelegen rechte 
freesmiddelpuntsbanen gelegd. Deze worden met elkaar verbonden 
door met de frees een gedeelte van de vlakcontour te frezen (zie 
fig. 13). Als laatste bewerking wordt de vlakcontour nog hele
maal nagelopen zodat er geen materiaal meer blijft staan. 
In het algemeen worden de rechte freesmiddelpuntsbanen parallel 
aan een van de co6rdinaatassen gelegd [Knops, 1985]. Het is denk
baar dat in bepaalde gevallen een kortere freestijd wordt ver
kregen door de freesmiddelpuntsbanen anders te positioneren. 
Bijvoorbeeld parallel aan de langste koorde in het vlak. 

fig. 13 Parallelle rechte middelpuntsbanen 

Bij het berekenen van de rechte freesmiddelpuntsbanen kan de 
contour worden doorsneden omdat er een uitstulping in de contour 
voorkomt (zie fig. 13). In dat geval worden eerst aIle freesmid
delpuntsbanen voor een bepaald contourgedeelte berekend alvorens 
verder te gaan met het andere contourgedeelte (zie fig. 13). Naar 
deze methode is al onderzoek verricht [Knops, 1985]. Een nadere 
bespreking blijft hier dan ook achterwege. 

B} Het berekenen van freesmiddelpuntsbanen door "contour 
parallelle correctie" 
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Om een contour te frezen moet de frees zo langs 
gevoerd, dat de snijkanten van de frees aan de 
raken. Het middelpunt van de frees moet dan een 
beschrijven (zie fig. 14a). 

de contour worden 
contour blijven 

equidistante baan 

fig 14 Door contour parallelle correctie bepaalde freesmiddel
puntsbanen 

De freesmiddelpuntsbaan kan niet op dezelfde manier uit de con
tour worden afgeleid als de contour uit de kamercontour omdat er 
dan geen equidistante baan hoeft te ontstaan (zie fig. 11). Het 
afleiden van de contour van een te frezen vlak uit een 
kamercontour is een 3D correctie. Het afleiden van de freesmid
delpuntsbaan uit de gecorrigeerde contour is een 2D correctie. 
Daarom wordt de freesmiddelpuntsbaan berekend door de normal en in 
de randpunten te berekenen en de componenten die in het door de 
contour ingesloten vlak liggen, op dezelfde grootte te brengen. 
De eindpunten van deze componenten zijn de randpunten van de 
freesmiddelpuntsbaan (zie fig. 14b). Tussen deze randpunten wor
den randen gedefinieerd (zie hfdst 4.2 en fig. 14b). 
uit de freesmiddelpuntsbaan kan op analoge wijze een volgende 
worden afgeleid (zie fig. 14b) en uit deze weer een volgende. Dit 
moet worden herhaald totdat er voldoende freesmiddelpuntsbanen 
zijn berekend (zie hfst 4.6). 
De afstand tussen de contour en de freesmiddelpuntsbaan moet 
gelijk zijn aan 0.5*dfrees (zie fig. 14a). Voor de grootte van de 
component moet dUs de waarde 0.5*dfrees worden genomen. 
Voor de afstand tussen twee opeenvolgende freesmiddelpuntsbanen 
wordt een factor*dfrees genomen (zie fig. 14b en bijlage 7). Als 
factor wordt een waarde kleiner dan 1 genomen om er zeker van te 
zijn dat er geen materiaal blijft staan. Bovendien is het frees
technisch gunstiger als niet met de gehele freesdiameter wordt 
verspaand. Een gebruikelijke factor is 0.7 A 0.8 (zie bijlage 7). 

4.5 Het verwijderen van lussen in berekende freesmiddelpuntsbanen 

In de door contour parallelle correctie berekende freesmiddel
puntsbanen kunnen lussen optreden (zie fig. 15). Dit wordt ver
oorzaakt door de grootte van de diameter van de frees ten opzich-
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te van de afmetingen van een bepaald contourgedeelte (zie fig. 
15) • 

fig. 15 Een Ius in een freesmiddelpuntsbaan 

Dergelijke lussen moeten worden verwijderd omdat het doorlopen 
ervan tot beschadiging van de contour leidt. Er treedt ondersnij
ding OPe Dit is vooral van belang voor de freesmiddelpuntsbaan 
van de contour van het vlak. V~~r de andere freesmiddelpuntsbanen 
is dit minder van belang. Daar moeten Ius sen worden verwijderd om 
overbodig freeswerk te vermijden. Bovendien wordt elke nieuwe 
freesmiddelpuntsbaan uit de voorgaande afgeleid. Handhaving van 
de lussen kan dan tot verkeerde oplossingen leiden. 
De Ius sen kunnen tijdens de berekening van de freesmiddelpunts
banen worden voorkomen of na de berekening worden verwijderd. 
Er is een methode die tijdens de berekening aan de hand van drie 
aansluitende te corrigeren rand en controleert of er een Ius 
ontstaat (zie bijlage 8). omdat deze methode Ius sen voorkomt die 
zouden ontstaan bij drie aansluitende randen worden niet aIle 
Ius sen voorkomen (zie bijlage 8). Deze methode is niet toerei
kend. Daarom worden de Ius sen na de berekening van de freesmid
delpuntsbaan verwijderd. 
De omloopsrichting van een kamercontour is rechtsom georienteerd 
(zie bijlage 2). Dit is onafhankelijk van de keuze van het co6r
dinatenstelsel. De freesmiddelpuntsbanen zijn hieruit afgeleid en 
hebben daarom dezelfde omloopsrichting. ontstaan er lussen, dan 
blijkt de omloopsrichting van de Ius linksom georienteerd te zijn 
(zie fig. 16). 

z 

fig. 16 De omloopsrichting 
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Als een Ius optreedt in de baan dan snijden enige randen elkaar. 
Om de Ius te verwijderen worden de rand en met een snijpunt ge
splitst in meerdere randen. De Ius kan dan worden verwijderd door 
de randen waaruit de Ius bestaat te verwijderen. Dit splitsen 
wordt besproken in [Braid, 1974 hfdst 7.2]. 
De randen zijn zodanig opgeslagen dat er een rechtsom georien
teerde om1oopsrichting ontstaat. Daarom zijn de randen eigenlijk 
gerichte lijnstukken (zie fig. 16). Dit betekent dat de randen 
als vectoren mogen worden beschouwd. Bij een gekromde rand kan 
hiervoor een lijnstuk tussen de randpunten worden genomen. 
De plaatselijke omloopsrichting van de contour kan dan gedetec
teerd worden door het uitwendige produkt te berekenen van twee 
aansluitende als vector beschouwde randen. Dit is een vanuit de 
kameropening gezien omhoog of omlaag gerichte vector. Bij een Ius 
blijken aIleen maar omhoog gerichte vectoren voor te komen. Bij 
een rechtsom georienteerde contour komen zowel omhoog a1s omlaag 
gerichte vectoren voor (zie fig. 17). Daarom is de werkwijze als 
voIgt: 
Neem een rand van de freesmiddelpuntsbaan die van een snijpunt 
afgericht is met de daarop aansluitende rand. Beschouw deze rand
en als vectoren en bereken het uitwendige produkt. Is dit een 
omhoog gerichte vector dan wordt de tweede beschouwde rand met de 
daarop aansluitende genomen en wordt opnieuw het uitwendige 
produkt berekent. Deze werkwijze wordt herhaald totdat het eerst 
volgende snijpunt bereikt is of totdat als uitwendig produkt een 
omlaag gerichte vector wordt gevonden (zie fig. 17). Worden er 
aIleen omhoog gerichte ,vectoren gevonden dan vormen de beschouwde 
randen een Ius (zie fig. 17). 

fig. 17 Het detecteren van een Ius 

Door het verwijderen van Ius sen kunnen in de freesmiddelpunts
baan twee aansluitende randen een hoek kleiner dan 180 graden 
met elkaar maken. Een dergelijke situatie kan ook ontstaan als 
bij het afleiden van een contour uit een kamercontour een concaaf 
gekromde rand ontaardt in een punt (zie hfdst 4.2 en bijlage 4). 
De uit deze rand en afgeleide rand en snijden elkaar (zie fig. 18). 
Het snijpunt wordt als dan als gemeenschappelijk randpunt geno
men. 
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fig. 18 Het snijden van randen 

4.6 Het bepalen van een stopcriterium voor het berekenen van de 
freesmiddelpuntsbanen 

Het berekenen van freesmiddelpuntsbanen door contour parallelle 
correctie moet zolang worden doorgevoerd totdat door het aflopen 
van deze ban en het te frezen vlak wordt gefreesd. Dit betekent 
dat na elke berekende of voor elke volgende te berekenen frees
middelpuntsbaan moet worden gecontroleerd of deze nog zinvol is. 
Als de freesmiddelpuntsbaan geen gesloten contour meer vormt is 
berekening van de volgende niet nodig (zie fig 19a). 

b 

fig 19a De freesmiddelpuntsbaan vormt geen gesloten contour 
bEen contour waaruit steeds een freesmiddelpuntsbaan is 

af te leiden 

Er Z1Jn ook uitgangscontouren denkbaar waarbij steeds een geslo
ten freesmiddelpuntsbaan wordt gevonden (zie fig. 19b). Voor dit 
soort situaties moet ook een stopcriterium worden gevonden. 
V~~r dit criterium kan weer worden gebruik gemaakt van de om
loopsrichting van de freesmiddelpuntsbaan (zie 4.5). Is de laat
ste berekende freesmiddelpuntsbaan niet meer zinvol dan blijkt de 
omloopsrichting niet eenduidig te zijn (zie fig. 20). 
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fig. 20 De niet eenduidigheid van de freesmiddelpuntsbaan 

De eenduidigheid kan worden onderzocht door te controleren of het 
gezamenlijke randpunt van twee rand en in be ide gevallen als tweede 
randpunt is opgeslagen (zie fig. 20). 
Een uitzondering wordt gevormd door een cirkelvormige contour. 
Hieruit is steeds een gesloten contour af te leiden waarvan de 
omloopsrichting rechtsom is (zie fig. 19b). Door te controleren of 
de straal groter is dan de gebruikte factor*dfrees kan worden be
paald of een volgende freesmiddelpuntsbaan moet worden berekend. 
Het uiteindelijke criterium ziet er dan als voIgt uit. Eerst 
wordt gecontroleerd of de freesmiddelpuntsbaan een gesloten con
tour vormt. Is dit het geval dan wordt de omloopsrichting van de 
baan beschouwd. Is deze niet eenduidig dan wordt de freesmiddel
puntsbaan verwijderd. Vormt de contour een cirkel dan wordt de 
straal gecontroleerd. 

4.7 optimalisatie van de snedeopdeling 

Het verspanen met de toelaatbare snedediepte van de frees is niet 
altijd optimaal. Er zijn situaties waarin, door met minder dan de 
toelaatbare snedediepte te verspanen, sneden met een groter vo
lume worden verspaand (zie fig. 21) 
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fig. 21 Het verspanen met minder dan de toelaatbare snedediepte 

Het volume van de te verspanen lagen (sneden) kan worden geopti
maliseerd door een visuele terugkoppeling of door een volume 
optimaliseringsalgoritme. 
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HOOFDSTUK 5 

DE TWEEDE VOORBEWERKINGSFASE 

5.1 Mogelijkheden om de tweede voorbewerkingsfase uit te voeren 

In de tweede voorbewerkingsfase moet de kamer op een toelaatbare 
overmaat worden gebracht zodat de kamer na te frezen is. De 
grootte van de toelaatbare overmaat wordt ingevoerd. 
V~~r de tweede voorbewerkingsfase zijn er twee re@ele mogelijk
heden, namelijk het vlak voor vlak frezen van aIle nog te bewer
ken vlakken of het frezen van uit kamercontouren afgeleide con
touren. 
Als elk kamervlak apart wordt beschouwd moet voor elk kamervlak 
de maximale overmaat die na de eerste voorbewerkingsfase is ont
staan, worden berekend. Als de maximale overmaat ontoelaatbaar 
is, moet het vlak nader worden voorbewerkt. Door elk vlak apart 
te beschouwen kan de freesstrategie worden bepaald waardoor de 
freestijd het kortst is. Het vlak in fig. 22a zou op twee man ie
ren kunnen worden gefreesd namelijk volgens de werkwijze in fig. 
22b of volgens de werkwijze in fig. 22c. 

a b c 

fig. 22 Mogelijkheden om een vlak te frezen 

Als voor deze mogelijkheid wordt gekozen moet met de volgende 
factoren rekening worden gehouden: 
Om te bepalen welke van de in fig. 22 aangegeven werkwijzen 
gunstiger is, moet voor beide gevallen de freestijd of een for
mule voor de freestijd worden bepaald. Wanneer een aantal aan
s1uitende v1akken worden gefreesd volgens de werkwijze aangegeven 
in fig. 22b is het moge1ijk dat de gedee1ten van de freesmidde1-
puntsbanen die in een door een kamercontour ingesloten vlak 
liggen vrijwel aansluiten (zie fig. 23a). Door deze gedeelten te 
laten aansluiten (zie fig. 23b), kan in het algemeen de freestijd 
worden verkort omdat de lengte van de freesmidde1puntsbaan af
neemt. 

17 



fig. 23 Het frezen van aansluitende vlakken 

Door elk vlak apart te beschouwen gaat de samenhang tussen de 
vlakken verloren. Elk vlak is in zijn randen gekoppeld aan een 
ander vlak. Bij het frezen van een rand van een vlak moet reke
ning worden gehouden met een gedeelte van het aangrenzende vlak 
om ondersnijding te voorkomen. 
Om met al deze aspecten rekening te houden is een omvangrijk en 
gecompliceerd algoritme nodig. Deze werkwijze is dus moeilijk 
realiseerbaar. 

Na de eerste voorbewerkingsfase is door het verspanen van lagen 
een kamer ontstaan waarvan elke dwarsdoorsnede vol gens een trap
vormig profiel verloopt (zie fig. 24a). Door het frezen van een 
uit een kamercontour afgeleid contour op een willekeurige diepte 
zal de traptrede die op deze diepte ligt, worden vervangen door 
twee traptreden. Hierdoor neemt de plaatselijke overmaat af (zie 
fig. 24b). 

fig. 24 a) Een kamer na de eerste voorbewerkingsfase 
b) Het vervangen van een traptrede door twee traptreden 

Om te bepalen op welke diepte een contour moet worden gefreesd, 
is het nodig om de maximale overmaat per traptrede te bepalen. 
Een traptrede ontstaat door het frezen van twee opeenvolgende 
vlakken, waardoor twee lagen worden verspaand. Daarom wordt een 
traptrede in de diepte begrensd door deze vlakken. De contouren 
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van deze vlakken worden bovenste respektievelijk onderste contour 
genoemd. Als de maximale overmaat in het traject tussen deze con
touren ontoelaatbaar is, moet de te frezen tussencontour op een 
zodanige diepte worden gepositioneerd dat de maximale overmaat in 
het traject tussen de bovenste en de tussencontour toelaatbaar 
wordt. Dit laatst genoemde traject wordt genomen omdat de maxi
male overmaat in het traject tussen de bovenste en de onderste 
contour dermate groat kan zijn, dat er met een tussencontour niet 
kan worden volstaan. 
Daarom wordt als er een tussencontour is bepaald, als volgende 
traject, het traject tussen de tussencontour en de onderste con
tour genomen. Door deze werkwijze te herhalen totdat de kunstma
tige bodem is bereikt, wordt de kamer op de toelaatbare overmaat 
gebracht. In pseudo Pascal: 

bovensteContour:=contourKameropening; 
ondersteContour:=eersteBerekendeContour; 
REPEAT 

maxOvermaat:=BerekenMaxOvermaat (bovensteContour,onderstecontour); 
IF maxOvermaat > toelaatbareOvermaat 
THEN 

BEGIN 
diepte:=BerekenDiepteTussencontour (toelaatbareOvermaat, 

bovensteContour,ondersteContour); 
kamercontour:= BerekenKamercontour (diepte); 
tussencontour:=BerekenTeFrezenContour (kamercontour, 

minimaleOvermaat): 
freesmpbaan:=BerekenFreesmpbaan (tussencontour, 

freesdiameter); 
bovenstecontour:=tussencontour 

END 
ELSE 

BEGIN 
bovensteContour:=ondersteContour; 
ondersteContour:=VolgendBerekendContour (ondersteContour) 

END 
UNTIL bovensteContour = ContourBodemNaEersteVoorbewerkingsfase; 

5.2 Het berekenen van de maximale overmaat 

In elk traject tussen twee opeenvolgende contouren moet de maxi
male overmaat worden berekend. Als de maximale overmaat ontoe
laatbaar is, wordt een tussencontour gefreesd. 
Vol gens de definitie van de overmaat, is de overmaat in een 
bepaald punt van een kamervlak te bepalen door de normaal te be
rekenen en zo te schalen dat het eindpunt in een gerealiseerd 
vlak ligt. Het eindpunt van de normaal die de maximale overmaat 
representeert zal in het door de bovenste contour ingesloten vlak 
liggen (zie fig. 25a). Omdat het eindpunt op een gerealiseerd 
vlak moet liggen, ligt het punt op de projectie van de onderste 
contour op het door de bovenste contour ingesloten vlak (zie fig. 
25b). 
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fig. 25 De ligging van de normaal die de overmaat representeert 

De overmaat die bij een punt op de geprojecteerde contour hoort 
is gelijk aan de grootte van de normaal in een kamervlak, waarvan 
het eindpunt samenvalt met het punt (zie fig. 25b). Het gepro
jecteerde contour hoeft niet te worden berekend. Er kan worden 
volstaan met het projecteren van een gekozen punt. 
Het geprojecteerde punt is het eindpunt van de te bepalen nor
maal. uit dit punt moet worden afgeleid in welk kamervlak en in 
welk punt van dit vlak de normaal moet worden berekend. 
In het punt op de onderste contour kan een normaal worden bere
kend. Door de kamervlakkken in het traject te snijden met een 
plat vlak waarin de normaal ligt en dat loodrecht staat op de 
contouren, zou de rand of randen kunnen worden gevonden waarin de 
normaal die de overmaat representeert moet worden berekend. De 
snijkromme wordt gevormd door deze rand of randen (zie fig. 26). 
Deze werkwijze is niet bruikbaar omdat als de snijkromme be staat 
uit meer dan twee randen, de te bepalen normaal niet in het 
platte vlak hoeft te liggen (zie fig. 26). 
De berekende normaal is een naar het inwendige van de kamer ge
richte normaal, een zogenaamde binnennormaal. Hieruit kan de 
buitennormaal worden afgeleid. Het punt en de buitennormaal wor
den zodanig geprojecteerd dat het punt op het door de bovenste 
contour ingesloten vlak komt te liggen. Door de geprojecteerde 
normaal zo te schalen dat het eindpunt in een kamervlak ligt, 
wordt het vlak waarin de te bepalen normaal moet worden berekend 
gevonden (zie fig. 26). Om de normaal die de overmaat represen
teert te berekenen moet gebruik worden gemaakt van de eigenschap
pen van het gedetecteerde vlak (zie fig. 26 en bijlage 9). 
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fig. 26 Het detecteren van het vlak waarin de overmaat moet 
worden berekend 

Om de maximale overmaat in een traject te berekenen moeten meer
dere punten worden gecontroleerd. In het algemeen zal met een 
controle van de randpunten kunnen worden volstaan (zie fig. 26). 
Er zijn situaties waarin de maximale overmaatniet uit een 
randpunt te berekenen is. Bijvoorbeeld bij gekromde vlakken die 
loodrecht staan op door kamercontouren ingesloten vlakken. Daarom 
moet een algoritme worden geschreven dat op de randen de punten 
bepaald waarin een controle zinvol is (zie bijlage 9). 

5.3 Het positioneren van de tussencontouren 

Als de overmaat in het traject tussen de bovenste contour en de 
tussencontour toelaatbaar is, moet er een normaal te berekenen 
zijn met als grootte de toelaatbare overmaat, waarvan het 
eindpunt op de projectie van de tussencontour op het door de bo
venste contour ingesloten vlak ligt (zie fig. 27) 
Deze normaal moet op dezelfde rand van of berekende rand in het 
kamervlak liggen als de normaal die de maximale overmaat 
representeert (zie bijlage 9). 
Omdat de einddiepte, grootte van de normaal en de rand bekend 
z~Jn kan op analoge wijze als besproken hfdst 4.2, de normaal 
die de toelaatbare overmaat representeert worden bepaald. 
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fig. 27 De ligging van de normaal die de toelaatbare overmaat 
representeert 

Door het eindpunt van deze normaal terug te projecteren en de 
minimale overmaat in rekening te brengen omdat het een voorbewer
king betreft, kan de diepte van de tussencontour worden gevonden 
(zie bijlage 10). De tussencontour kan uit de kamercontour op 
deze diepte worden afgeleid (zie hfdst 4.2). 
De tussencontouren worden gefreesd met een freesdiameter waarmee 
de tussencontouren kunnen worden gefreesd. Deze diameter is 
tijdens het bepalen van de diameter van de frees voor de eerste 
voorbewerkingsfase berekend (zie hfdst 4.3). Als frees kan zowel 
een spiebaan- als vingerfrees worden genomen. 
Het kan voorkomen dat de bij een rand van de tussencontour 
behorende overmaat gelijk is aan de minimale overmaat. De frees
tijd kan dan worden verkort door dergelijke randen in de ijlgang 
af te lopeno 
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HOOFDSTUK 6 

DE NABEWERKINGSFASE 

6.1 Mogelijkheden om de nabewerking uit te voeren 

Na de voorbewerking is een kamer ontstaan met een overmaat die 
maxiamaal gelijk is aan de toelaatbare waarde zodat de kamer na 
te frezen is. 
Om de kamer na te frezen zijn er evenals voor de tweede 
voorbewerkingsfase twee re~ele mogelijkheden. Namelijk het vlak 
voor vlak nafrezen of door het frezen van kamercontouren. Het 
vlak voor vlak frezen is moeilijk realiseerbaar (zie hfdst 
5.1). De kamer wordt daarom nagefreesd door het frezen van kamer
contouren. 
De kamercontouren kunnen op twee manieren worden gepositioneerd. 
Namelijk zodanig dat het door de kamercontour ingesloten vlak 
loodrecht staat op de hartlijn van de frees of evenwijdig ligt 
aan de hartlijn. Deze kamercontouren worden aangeduid met 
horizontale respektievelijk verticale kamercontouren (zie fig. 
28). Kamervlakken die loodrecht staan op of liggen in door 
horizontale kamercontouren ingesloten vlakken worden verticale 
respektievelijk horizontale kamercontouren genoemd. 

fig. 28 Definitie van kamercontouren 

De keuze voor horizontale of verticale kamercontouren wordt 
bepaald door de benodigde freestijd. De freestijd is afhankelijk 
van de lengte van de freesmiddelpuntsbanen en de aanzetsnelheid. 
Van deze factoren zal aIleen de eerste verschillen. 
Het aantal te frezen kamercontouren en dus de lengte van de 
freesmiddelpuntsbanen is afhankelijk van de afstand tussen de 
door de kamercontouren ingesloten vlakken. Bij verticale kamer
contouren wordt de afstand bepaald door de gewenste ruwheid, de 
freesdiameter en de kamervlakken (zie fig. 29a). 
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0. b 

fig. 29 a) Het frezen van verticale kamercontouren 
b) De afhankelijkheid van de afstand van de kamervlakken 

De afstand hangt bij horizontale contouren behalve van de ruwheid 
sterk af van de kamervlakken (zie fig. 29b). 
Als een kamer moet worden nagefreesd die be staat uit horizontale 
en verticale vlakken (zie fig. 28) kan de afstand tussen de door 
horizontale kamercontouren ingesloten vlakken groot worden geno
men. Bijvoorbeeld ongeveer gelijk aan de maximale snedediepte. In 
dit soort gevallen zal het aantal te frezen verticale kamercon
touren en dus ook de freestijd groter zijn (zie fig. 29b). Om 
deze reden en omdat horizontale kamercontouren ook al in de 
voorbewerking worden berekend, wordt er verder uitgegaan van 
horizontale kamercontouren. De mogelijkheid om verticale kamer
contouren te frezen kan later worden toegevoegd. 

6.2 De freeskeuze 

Het soort frees waarmee moet worden nagefreesd is afhankelijk 
van de vorm van de kamer. Een kamer die bestaat uit horizontale 
en verticale vlakken, kan in principe alleen worden nagefreesd 
met een spiebaanfrees of vingerfrees (zie fig 30a). Door een 
bolkopfrees te gebruiken zou bij bepaalde vlakovergangen een af
ronding worden ge!ntroduceerd (zie fig 30b). 

DOORSNEDE A-A 
a 

DOORSNEDE A-A 
b 

fig. 30 Een kamer bestaande uit verticale en horizontale vlakken 

Kamers waarvan niet horizontale of niet verticale vlakken deel 
uitmaken kunnen efficienter worden nagefreesd met een bolkopfrees 
omdat grotere stappen in de diepte kunnen worden genomen waarbij 
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de ruwheid hetze1fde b1ijft (zie fig. 31a). 

splebaanfrees 
I 
I 

! I I I , I 
I 

t 

bolkopfrees 

o b 

fig. 31a Een verge1ijking tussen een bo1kop- en spiebaanfrees 
b Het midde1punt van een bo1kopfrees 

In dit soort kamers kunnen ook overgangen tussen v1akken voorko
men die a11een met een Yinger of spiebaanfrees te rea1iseren 
z~Jn. Derge1ijke overgangen ontstaan tussen een horizontaa1 ka
merv1ak en een kamerv1ak dat er a1 dan niet loodrecht opstaat 
(zie fig 32a). A1s de overgangen niet met een bo1kopfrees te 
frezen zijn, wordt het horizonta1e kamerv1ak met een spiebaan- of 
vingerfrees gefreesd. De freesmidde1puntsbanen kunnen op ana
loge wijze a1s in hfdst 4, uit de contour van het horizonta1e ka
merv1ak worden afgeleid. 

DOORSNEDE A-A DOORSNEDE A-A 

a b 

fig 32 Een kamer met niet horizonta1e of vertica1e vlakken 

Er moet worden nagefreesd met een freesdiameter waarmee a11e ka
mercontouren kunnen worden gefreesd. Tijdens de bepa1ing van de 
spiebaanfreesdiameter voor de eerste voorbewerkingsfase, wordt de 
diameter berekend waarmee de kamer waarop de minima1e overmaat 
is toegepast, kan worden gefreesd (zie hfdst 4.3). Door van deze 
diameter twee maa1 de grootte van de minima1e overmaat af te 
trekken wordt de diameter gevonden waarmee de kamercontouren 
zeker te frezen zijn. 
De in hfdst 4 besproken methode om freesmidde1puntsbanen voor een 
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spiebaanfrees te berekenen moet voor een bolkopfrees worden aan
gepast, omdat de positie van het middelpunt ten opzichte van het 
snijpunt niet altijd hetzelfde is (zie fig 31b). De positie van 
het snijpunt is afhankelijk van de richting van de plaatse
lijke normaal van het te frezen vlak en de radius van de frees. 
In bijlage 11 worden de benodigde aanpassingen behandeld. 

6.3 Het positioneren van de kamercontouren 

De te frezen kamercontouren moeten zodanig worden gepositioneerd 
dat de gewenste ruwheid wordt gerealiseerd. Daarom wordt de af
stand tussen twee te frezen kamercontouren, gemeten langs de 
hartlijn van de frees, afgeleid uit de gewenste ruwheid. In 
[Brouwers, 1987 Bijlage A] wordt afgeleid hoe deze afstand kan 
worden berekend. De afstand, in het vervolg diepteincrement ge
noemd, is behalve van de ruwheid en het soort frees ook van de 
plaatselijke normaal van het vlak afhankelijk. 
Dit betekent dat bij elk vlak een andere waarde voor het diepte
increment kan worden gevonden. Door voor alle vlakken het vereis
te diepteincrement te berekenen kan het voor de kamer maatgevende 
diepteincrement worden gevonden. Dit diepteincrement zou in de 
gehele kamer kunnen worden toegepast (zie fig 32a). 
In bepaalde kamers kan, in een traject tussen twee kamerdiepten 
met een groter diepteincrement worden volstaan. Om het aantal te 
frezen kamercontouren en dus de nafreestijd te reduceren, is het 
nodig om de kamer te verdelen in trajecten waarin een zo groot 
mogelijk diepteincrement kan worden toegepast. De kamerdiepten 
die een traject vastleggen moeten zo worden gekozen dat de kamer
vlakken die het traject omsluiten zowel op de begindiepte als 
einddiepte van het traject voorkomen. Binnen het traject start 
dan geen nieuw vlak, zodat het maatgevende diepteincrement uit de 
in het traject voorkomende vlakken kan worden afgeleid (zie 
fig. 32b). 
Uit de coordinaten van de randpunten van een kamervlak kan worden 
afgeleid op welke diepten dit vlak voorkomt. Als de begindiepte 
van een traject bekend is, kan de einddiepte worden bepaald door 
de vlakken op te sporen die op deze diepte voorkomen en hieruit 
de einddiepte af te leiden waardoor het kleinste traject ontstaat. 
Door het kleinste traject te bepalen is het zeker dat in dit 
traject geen nieuw vlak start. 
In onderstaand algoritme is de nabewerkingsfase vastgelegd. Een 
vinger- of spiebaanfrees wordt aangeduid met de term rechte 
frees. In pseudo Pascal: 

vlak:=EersteVlakVan (kamervlakken)ieersteVlak:=vlak: 
REPEAT 

vlak:=VolgendVlak (vlak,kamervlakken); 
IF VlakVerticaalOfHorizontaal (vlak) 
THEN teGebruikenFrees:=rechteFrees 
ELSE teGebruikenFrees:=bolkopFrees 

UNTIL teGebruikenFrees=bolkopFrees OR vlak=eersteVlak; 
diepte:=O;beginDiepteTraject:=diepte; 
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REPEAT 
vlakken:=ZoekVlakkenOpDiepte (diepte); 
eindDiepteTraject:=DiepteWaardoorKleinsteTrajectOntstaat ( 

vlakken) ; 
diepteincrement:=BerekenKleinsteDiepteincrementUitRuwheid ( 

ruwheid,vlakken,teGebruikenFrees) ; 
diepte:=beginDiepteTraject; 

REPEAT 
IF diepte = 0 
THEN diepte:=diepteincrement; 
kamercontour:=BerekenKamercontour (diepte)i 
fmpbaan:=BerekenFmpbaan (kamercontour,teGebruikenFrees) i 
diepte:=diepte+diepteIncrement 
IF diepte > eindDiepteTraject 
THEN diepte:=eindDiepteTraject 

UNTIL diepte = eindDiepteTraject; 
IF HorizontaalVlakAanwezigOp (diepte) 
THEN 

BEGIN 
horizontaleVlakken:=ZoekHorizontaleVlakken (diepte); 
vlak:=EersteVlakVan (horizontaleVlakken); 
eersteHorizontaleVlak:=vlak; 
REPEAT 

vlak:=VolgendVlak (vlak,horizontaleVlakken); 
IF overgangenVlakToelaatbaarTeFrezenMet ( 

teGebruikenFrees,vlak, vlakken) 
THEN freesVoorHorizontaleVlak:=teGebruikenFrees 
ELSE freesVoorHorizontaleVlak:=rechteFrees; 
fmpbanenHorizontaleVlak:=BerekenFmpbanenHorizontaleVlak ( 

vlak,freesVoorHorizontaleVlak,ruwheid) 
UNTIL vlak = eersteHorizontaleVlak 

END 
ELSE IF diepte = diepteBodem 

THEN 
BEGIN 

kamercontour:=BerekenKamercontour (diepte); 
fmpbaan:=BerekenFmpbaan (kamercontour, 

teGebruikenFrees) 
END; 

beginDiepteTraject:=eindDiepteTraject 
UNTIL diepte = diepteBodem; 
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HOOFDSTUK 7 

CONCLUSIES 

Het kamerfreesproces wordt gesplitst in een voor- en nabewerking. 
De voorbewerking wordt eveneens in twee fasen opgedeeld. 
In beide voorbewerkingsfasen worden gecorrigeerde contouren bere
kend. Het berekenen van deze contouren door de minimale overmaat 
op kamercontouren toe te passen verloopt moeizaam. Deze contouren 
zijn eenvoudiger te berekenen als een minimale equidistante kamer 
zou kunnen worden berekend. De kamercontouren van een dergelijke 
kamer zijn de te berekenen contouren. 
In de tweede voorbewerkingsfase wordt de na de eerste voorbewer
kingsfase ontstane maximale overmaat berekend door de overmaat in 
punten van de contouren van de gefreesde vlakken te controleren. 
Het berekenen van de overmaat in een punt is lastig. Bovendien 
kan de maximale overmaat aIleen met absolute zekerheid worden 
berekend door aIle punt en op de contouren te controleren. Dit is 
niet uitvoerbaar en ook niet nodig. Daarom moet een algoritme 
worden gevonden dat de punten bepaald waarin een controle zinvol 
is. Ook hier leidt een toelaatbare equidistante kamer tot een 
vereenvoudiging. Of de toelaatbare overmaat wordt overschreden is 
dan te bepalen door te controleren of de contouren van de ge
freesde vlakken binnen deze kamer liggen. Een onderzoek naar een 
equidistante kamer is dus gewenst. 
uit een berekend contour, is op een relatief eenvoudige wijze de 
freesmiddelpuntsbaan of -banen als het een contour van een te 
frezen vlak betreft af te leiden. In een kamercontour kan een 
ellipsvormige rand voorkomen. Er is geen oplossing gevonden om 
uit een dergelijke rand, een equidistante rand af te leiden. Om 
de ontwikkelde strategie voor aIle kamers toepasbaar te ma
ken moet hiervoor nog een oplossing worden gevonden. 
De berekende freesmiddelpuntsbanen vormen gesloten contouren. Om 
de kamer te kunnen frezen is het nodig om nog freesmiddelpuntsba
nen te definieren die de gesloten freesmiddelpuntsbanen verb in
den. 
Kamers waarin eilanden voorkomen zijn niet besproken. Door de 
freesmiddelpuntsbanen vanuit zowel de kamervlakken als de eilan
den te berekenen kan de ontwikkelde strategie ook op dergelijke 
kamers worden toegepast. 
De ontwikkelde strategie is even afgezien van ellipsvormige 
randen, uitvoerbaar en toepasbaar op aIle kamers ondanks het feit 
dat enige berekeningen in sommige bewerkingsfasen moeizaam verlo
pen. De berekening van een equidistante kamer kan hiervoor een 
oplossing bieden. Het is echter de vraag of dit geen verschuiven 
van problemen is. 
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Bijlage 1: De datastructuur van Braid 

In "Designing with Volumes" beschrijft Braid (1974) algoritmen 
waarmee met standaardvolumina zoals een kubus of een cilinder, 
lichamen en dus ook kamers kunnen worden geformeerd. 
In de algoritmen wordt gebruik gemaakt van homogene coordinaten. 

Bijvoorbeeld: LX y Z 1J = [u v W 3.JIIE ~<l b C OJ = [u v w 1J - T 
cI e f ° 
l~ptnO 
lJ-Iqrl 

(x,y,z) 
(u,v,w) 

T : 

punt op het geformeerde lichaam 
punt op een vlak van het standaardvolume 
transformatiematrix 

De standaardvolumina zijn opgebouwd uit een aantal platte en/of 
gekromde vlakken. 
De vergelijking van een plat vlak wordt in de volgende impliciete 
vorm geschreven: Au + Bv + Cw + D = 0 
Dit kan worden geschreven als: [u v w 1J. [i] = 0 

De coefficienten (A,B,C,D) van de vlakken, die gebruikt zijn om de 
standaardvolumina te definieren, zijn opgeslagen. 

Een gekromd vlak wordt expliciet beschreven met behulp van de 
parameters [S,t]. Bijvoorbeeld: 

LU v W 1] = rt2 
i L s 11 -114 14 0 0] 

~) A~) 4) J ve-2 V2 0 0 
1 0 0 0 
o 0 -2 0 
o 0 1 1 

met 

[l,tJ 
v 

• Cs,tJ 

fig.33 Een gekromd standaardvlak 
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Om aIle gekromde standaardvlakken te kunnen beschrijven worden 
de bijbehorende 5*3 matrices opgeslagen. Het is niet nodig om de 
5*4 matrices op te slaan omdat de laatste kolom van de 5*4 matrix 
altijd [0 0 0 0 1J is. 
Als behalve de vergelijking ook de randen en de coordinaten van 
de randpunten bekend zijn ligt het vlak vast. 
Een transformatie van een lichaam of een standaardvolume wordt 
uitgevoerd door het toepassen van een transformatiematrix op de 
matrices die de vlakken van het lichaam of het standaardvolume 
beschrijven. 
Bij het formeren van een lichaam kan het voorkomen dat een plat 
vlak met een gekromd vlak wordt gesneden. De snijkromme is een 
gekromde rand waarvan de vergeIijking als voIgt kan worden gevon
den: 

Combineer de vergelijking van een plat vlak: 

met de vergelijking van een gekromd vlak: Ex y z 1] 

Opm: De matrix K is de matrix die ontstaat als de 5*4 matrix die 
de vIakvergelijking representeert wordt vermenigvuldigd met 
de 4*4 transformatiematrix. 

Dit levert op: 

Hier uit voIgt: 

waarin: 

~L1~ = 1.- ~k1 L2 G k4 
L3 k7 
L4 k13 

met: 

1~ - ~k1 k2 k3 k4 k5 k6 
k7 k8 k9 
k10 k11 k12 
k13 k14 k15 

k2 k3 
k5 k6 
k8 k9 
k14 k15 

Elke 
plat 

gekromde rand is te beschouwen als de snijkromme van een 
vlak met een gekromd vlak. Daarom wordt elke gekromde rand 
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beschreven met de 5*4 matrix die de vlakvergelijking represen
teert, de transformatiematrix T, de t waarden in de randpunten en 
de L waarden. 
De geometrie van elk geformeerd lichaam en elk standaardvolume 
wordt vastgelegd in een datastructuur. Hierin worden de volgende 
termen gebruikt: 
vertex: randpunt (hiermee wordt bedoeld, het eindpunt van een rand) 
edge: rand 
face: vlak 

De datastructuur bestaat uit de volgende lijsten: 

- TRANSFORMATION LIST 
In deze lijst zijn de gebruikte transformatiematrices opgeslagen. 
Aan elke matrix is een nummer toegekend zodat verwijzing er naar 
mogelijk is. 

- VERTEX LIST 
In deze lijst Z1)n de coordinaten van de randpunten van de randen 
opgeslagen. De randpunten zijn genummerd om verwijzing er naar 
mogelijk te maken. 

- FACE AND EDGE LIST 
In deze lijst zijn de vlakken van het standaardvolume of gefor
meerde lichaam met de voor de vlakken benodigde gegevens opgesla
gen. Achter elk vlak is opgeslagen: 
FACE TYPE: Het standaard vlaktype waarvan het vlak is afgeleid. 

Via het FACE TYPE nummer is de vlakvergelijking 
toegankelijk. 

T-NO: Verwijzing naar de bijbehorende transformatiematrix. 
NO EDGES: Het aantal randen waaruit het vlak is opgebouwd. 
EDGE NUMBERS: De nummers van de randen waaruit het vlak bestaat. 

- STRAIGHT EDGE LIST 
Hierin is opgeslagen welk randpuntenpaar bij een rechte rand(nummer) 
hoort. 

- CURVED EDGE LIST 
Hierin zijn achtereenvolgens opgeslagen: 
EDGE NO: Het randnummer 
VERTEX PAIR: Het randpuntenpaar van de rand. 
L-NO: Een verwijzing naar de L-LIST. 
TL NO: Een verwijzing naar de TL-LIST. 
FACE NO: Een verwijzing naar het vlak waarbij de vlakvergelijking 

hoort, die van toepassing is op deze gekromde rand. 

- L-LIST 
Hierin zijn de L waarden (Ll,L2,L3,L4) opgeslagen. 

- TL-LIST 
Hierin zijn de bij de randpunten behorende t waarden opgeslagen. 

De normaal van elk vlak van een standaardvolume is van het volume 
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afgericht. Deze normaal wordt een buitennormaal genoemd. De 
afwezigheid van materiaal kan worden aangeduid door een volume 
negatief te maken. Een negatief volume heeft een andere vlakver
gelijking. De normaal van een negatief volume is naar het inwen
dige van het volume gericht. Deze normaal wordt binnennormaal 
genoemd. 
Als van buiten af naar een vlak wordt gekeken dus tegen de 
richting van de buitennormaal in, Z1Jn de randen van het vlak 
linksom opgeslagen (zie fig. 34). Hierbij wordt tegen de klok in 
als linksom gedefinieerd. De randen die de omtrek van een gat in 
een vlak vormen zijn rechtsom opgeslagen. 

Achter de EDGE NUMBERS staan nog twee letters vermeld, namelijk 
SN, SR, CN of CR. 
S: Straight edge 
C: Curved edge 
N: Normal direction, de richting van de rand wordt bepaald door 

de volgorde waarin de vertices in de STRAIGHT of CURVED EDGE 
LIST zijn opgeslagen 

R: Reversed direction, de richting wordt omgekeerd 

De randen en randpunten zijn genummerd. In een tekening van een 
standaardvolume kunnen daarom bepaalde nummers meerdere malen 
voorkomen. Daarom zijn om de duidelijkheid te bevorderen in fig. 
2, de nummers behorend bij een gekromde rand omcirkeld en van een 
rechte rand onderstreept. 

Voorbeeld: Een standaardcilinder 

TRANSFORMATIONS 
LIST NO 

0 1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 

VERTEX LIST NO X-COORD Y-COORD Z-COORD 
1 1.0 0 1.0 
2 0 1.0 1.0 
3 -1.0 0 1.0 
4 0 -1.0 1.0 
5 1.0 0 -1.0 
6 0 1.0 -1.0 
7 -1.0 0 -1.0 
8 0 -1.0 -1.0 
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FACE AND FACE FACE T-NO NO EDGE NUMBERS 
EDGE LIST NO TYPE EDGES 

I 65.0 0 4 ICR 4SN 5CN ISR 
2 66.0 0 4 2CR ISN 6CN 2SR 
3 67.0 0 4 3CR 2SN 7CN 3SR 
4 68.0 0 4 4CR 3SN SCN 4SR 
5 3.0 0 4 ICN 2CN 3CN 4CN 
6 6.0 0 4 8CR 7CR 6CR 5CR 

STRAIGHT EDGE VERTEX NUMBER PAIRS 
EDGE LIST NO 

I 2.0 6.0 
2 3.0 7.0 
3 4.0 8.0 
4 1.0 5.0 

CURVED EDGE VERTEX L TL FACE 
EDGE LIST NO PAIR NO NO NO 

I 1. O' 2.0 OCY 0 I 
2 2.0' 3.0 OCY 0 2 
3 3 . 0 ' 4.0 OCY 0 3 
4 4.0' 1.0 OCY 0 4 
5 5.0' 6.0 ICY 0 I 
6 6.0 1 7.0 ICY 0 2 
7 7.0' 8.0 ICY 0 3 
S S.O' 5.0 ICY 0 4 

L LIST L-NO LI L2 L3 L4 
0 0 0 0 0 
I 0 0 0 I 

TL LIST TL-NO TLI TL2 
0 0 1 

Y 
6 

5 

,~-=----~----~-- X 

fig. 34 Een standaardcilinder 
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Bijlage 2: Het berekenen van een kamercontour 

Een kamercontour wordt berekend door de kamer te snijden met een 
plat vlak dat loodrecht staat op de hartlijn van de frees. 
uit de datastructuur is af te leiden welke vlakken kamervlakken 
zijn. Deze vlakken zijn negatief [Braid, 1974 Appendix C]. 
De vergelijking van een plat vlak wordt in de volgende vorm 

geschreven: [x y z 1],. [i] = 0 

Het vlak staat loodrecht op de hartlijn van de frees. De hartlijn 
loopt evenwijdig aan de X, y of z as. De vergelijking wordt dan: 

(x Y z 1) • =0 

De diepte waarop de kamercontour moet worden berekend, bepaald de 
waarde van D. Het vlak waar de kamer mee wordt gesneden ligt dus 
vast. De contour van een vlak bestaat uit rechte en/of gekromde 
randen. De eindpunten van een rand worden randpunten genoemd (zie 
bijlage 1). 
Als de kamer wordt gesneden met het platte vlak zijn de randpunt
en van de te bepalen kamercontour , de snijpunten van het platte 
vlak met de randen van de kamervlakken (zie fig. 35). 

fig. 35 Het snijden van de kamer met een plat vlak 

De snijpunten kunnen als voIgt worden berekend: 

1) Het snijpunt van een rechte rand met een plat vlak 
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stel een parametervoorstelling op door de 
rechte rand: ex y zJ = [1-}.. }..] * rxl yl z11 

Lx2 y2 z~ 

randpunten 

Snijdt de rand met het platte vlak: [x y Z 1]- [i] = 0 

Voor het snijpunt geldt: \ B 1 C 1 D 
1\ = Ax1 + 't + z + 

A(xl-x2) + B(yl-y2) + C(z1-z2) 

van de 

Het snijpunt moet op de rechte rand liggen. Daarom geldt: D<=A<= 1 

2) Het snijpunt van een gekromde rand met een plat vlak 

De vergelijking van een gekromde rand wordt als voIgt geschreven 
(zie bijlage 1): 

[x y z 1] = ft2 i l s 
~) A(t) A(t) 

s = rt2 

1. l 11 lIE ~Ll1 ~) ~) A(t) J L2 
L3 
L4 

Het snijpunt met het platte vlak: 

is te bepalen door de uitdrukking voor [x y z 1] van de gekromde 
rand in de vergelijking van het platte vlak te substitueren. 

Ft 2 t 1 s 11 lIE Kl == 0 
~(t) A(t) A(t) J ~~ 

K4 
K 

substitueer de uitdrukking voor s dan ontstaat de volgende 
vergel i j king: t 2 *<K1 +K4Ll +K4L4P+KSP) + tllE(K2+K4L2+K4L4Q+KSQ) + 

De rel!ele 
snijpunten. 
Nadat aIle 
liggen de 

(K3+K4L3+K4RL4+K5R) = 0 

wortels van de kwadratische vergelijking 

kamerranden op bovenstaande wijze zijn 
snijpunten en dus de randpunten van de 
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vast. De kamercontour ligt vast als tussen de randpunten nog 
randen worden gedefinieerd. Daarvoor is het nodig om randpunten 
te nemen die op hetzelfde vlak liggen. 
Als dit een plat vlak is kan een rechte rand worden gedefinieerd 
tussen de randpunten. Een rechte rand ligt vast als de randpunten 
vastliggen. 
Liggen de randpunten op een gekromd vlak dan moet een gekromde 
rand worden berekend. Hiervoor qeldt (zie bijlage 1): 

t:x y z 1l = r ttL s 11 lit K 
~)~)~) J 

met s= ~)!)~ 1] .~1 
~
L1~ = III ~kl k2 L2 G k4 k5 
L3 k7 k8 
L4 k13 k14 

k3 
k6 
k9 

k15 

G = -(kl0IlA + kl1IEB + kl~) 

De matrix K en de waarden van A,B,C en D zijn bekend. Hierdoor 
zijn de L waarden te berekenen. De coBrdinaten van de randpunten 
z~~n ook bekend zodat de bijbehorende t waarden te berekenen 
z1Jn. Door t te varieren kunnen aIle andere punten op de rand 
worden berekend. Als aIle randen gedefinieerd zijn ligt de kamer
contour vast (zie fig. 35) 
De berekende kamercontour sluit een plat vlak in en wordt daarom 
op dezelfde manier opgeslagen als een kamervlak (zie bijlage 1). 
Het vlak krijgt het FACE TYPE NO van een plat standaard vlak 
zodanig dat de normaal die uit de bij dit NO behorende vergelij
king kan worden afgeleid , naar de kameropening gericht is. 
De kamercontour vormt eigenlijk een gat in het platte vlak 
waarmee de kamer gesneden is en wordt daarom rechtsom opgeslagen 
(zie bijlage 1). 
De kamercontour kan uit gekromde randen bestaan. De bij een ge
kromde rand behorende vergelijking moet bekend zijn. Deze verge
lijking is niet de vergelijking die toegankelijk is via het FACE 
TYPE NO van de kamercontour. Daarom wordt in de CURVED EDGE LIST 
de gekromde rand als rand van een fictief vlak gedefinieerd. Dit 
is een vlak met als enigste rand de gekromde rand en als FACE 
TYPE NO en T-NO de bij de rand behorende NO. 
Uit de kamercontour wordt een contour afgeleid door er de minima
Ie overmaat op toe te passen (zie hfdst 4.2). Uit dit contour 
wordt weer een freesmiddelpuntsbaan afgeleid door in de randpun
ten normalen te berekenen. Om de normalen te kunnen berekenen 
moet ook het vlak waarin een rechte rand van de kamercontour is 
berekend, bekend zijn. Daarom wordt ook voor elke rechte rand een 
fictief vlak gedefinieerd. 
De kamercontouren, de hieruit afgeleide contouren en de freesmid
delpuntsbanen worden dus opgeslagen als platte vlakken. Deze 
vlakken krijgen allemaal hetzelfde FACE TYPE NO en T-NO omdat de 
normal en van deze vlakken hetzelfde moeten zijn. Het FACE TYPE NO 
en T-NO van de randen van deze vlakken worden opgeslagen door 
fictieve vlakken te definieren, die slechts uit een rand bestaan. 
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Bijlage 3: Het berekenen van de normalen 

1) De normaal van een plat vlak: 

In de beschrijvingswijze van Braid (1974) wordt de vergelijking 
van een plat vlak als volgt geschreven (zie bijlage 1): 

Au + Bv + CW + D ~ 0 [u v w 1]. [i] ~ 0 

De coefficienten A,B,C,D zijn opgeslagen. 

De richting van de normaal van di t vlak: !! = (A,B.C) 

.1 2 2 I . W 
De grootte van de normaal: l!!l=VA + B + C =VO-=IOI 

Er geldt (zie bijlage 1): 

[x y z 1J = [u v w 1)T [u v w 1] = [x y Z 1)T-
1 

Slechts de vlakvergelijkingen van de vlakken van de standaard
volumina zijn opgeslagen. Dus niet die van de getransformeerde 
vlakken (zie bijlage 1). 
De normaal van een getransformeerd plat vlak is daarom als volgt 
te vinden: 
- Bepaal uit de FACE AND EDGE LIST het oorspronkelijke vlak. Dit 

is het FACE TYPE. uit het FACE TYPE NO volgt [A B C DJ. 
- Bepaal uit de FACE and EDGE LIST de transformatiematrix T. 
- Bereken de inverse hiervan. 
- Bereken 

De genormeerde normaal: !! = (A',B',C') 
10'1 
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2) De normaal van een gekromd vlak 

Een gekromd vlak wordt beschreven met de parameters s en t (zie 
bijlage 1 en fig. 36). 

Er geldt (zie bijlage 1): 

(x y Z 1) =. [u v w 1] • T 
~) ~) ~) J k4 k5 k6 0 == rt2 

t 1 s 11- ~k1 k2 k3 o~ 
k7 k8 k9 0 
k10 k11 k12 0 
k13 k14 k15 1 

[1,1] 

[0.1] [1,0] 

fig. 36 De normaal in een punt van een gekromd standaardvlak 

De richting van de normaal in een punt [S,t] is: D - D.·Dt 
* uitwendig produkt 

D. richting van de partiele afgeleide naar s 

!Jt richting van de partiele afgeleide naar t 

Voor het in bijlage 1 besproken standaardvlak geldt: 

dx ==.1 ./(t2(.J'2-2)+2t)*k1 + (-t2 (2-{2)+1).k4 + 
dt II.fJ \ 

(-2t(2-V2)-N2-2».k7 ) 

~ ==.1 ./(t2(.J'2-2)+2t)*k2 + (_t2 (2-{2)+1).k5 + 
dt 1111'-, 

( - 2t(2-V2)-(.J'2-2». kB ) 

dz =.1.ICt2(V2-2)+2t).k3+ (-t2 (2-{2)+1).k6 + 
dt II.t:I \ 

(-2t(2-V2)-(V2-2».k9 ) 

dx =k10 
ds 

dZ=k12 
de 

De normaal in het punt [S,t] : n == (9! t ~ , 2!) .(9! t ~ • dZ) 
de de de dt dt dt 

40 



Bijlage 4: Het afleiden van een equidistante gekromde rand 

uit een gekromde rand moet een equidistante rand worden afgeleid. 
Van de te bepalen rand zijn de randpunten bekend zodat de afstand 
tussen de randen vastligt (zie fig. 37 en hfdst 4). 

concaaf geIcromd 

fig. 37 Het afleiden van een equidistante gekromde rand 

Een gekromde rand ligt vast als de vlakvergelijking, de trans for
matiematrix, de t waarden en de L waarden bekend zijn (zie bij
lage 1). De vlakvergelijking is voor beide randen hetzelfde. 
Omdat de L waarden niet veranderen bij een transformatie [Braid, 
1974 5.6] kan de te bepalen rand worden gevonden door de trans
formatiematrix te berekenen. De coBrdinaten van de randpunten 
zijn bekend zodat ook de t waarden te berekenen zijn. 
Als de rand cirkelvormig gekromd is, kan de transformatiematrix 
worden gevonden door de bij de uitgangsrand behorende transforma
tiematrix te vermenigvuldigen met de matrix die de uitgangsrand 
op de radius van de te bepalen rand brengt. 
Als de afstand tussen de randen wordt aangeduid met afstand en de 
radius van de uitgangsrand met R, dan ziet deze laatste matrix 
voor het xy vIak er als voIgt uit: 

R±aMand 0 0 0 R+afatand rond convex gekromd af8tcI'Id 
afatand 

0 R ± oftItCl'1d 0 0 
oftItCl'1d 

R - oftItCl'1d . rand concoaf gekromd 0 0 1 0 . 
oftItCl'1d 

0 0 0 1 

Bij een cirkelvormige uitgangsrand wordt alleen de radius veran
derd zodat de t waarden hetzelfde blijven. 
Het is mogelijk dat de gecorrigeerde rand een punt is, de rand-
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punten vallen samen (zie fig. 38). Dit doet zich voor als de 
afstand tussen de uitgangsrand en de gecorrigeerde rand gelijk is 
aan de radius van de uitgangsrand. 

,0 

fig. 38 Het ontaarden van een gekromde rand in een punt 

Deze werkwijze is niet bruikbaar als de uitgangsrand ellipsvormig 
gekromd is. Hiervoor moet een andere werkwijze worden gevonden. 
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Bijlage 5: Het oplossen van een discontinu!teit met een 
cirkelboog 

Als uit twee aansluitende randen van een kamercontour twee randen 
worden afgeleid, ontstaat er vaak een discontinu!teit (zie fig. 
39) • 

fig. 39 Het niet aansluiten van twee randen 

Om de discontinu!teit op te lossen wordt een cirkelboog gedefi
nieerd tussen de randpunten van de niet aansluitende randen omdat 
dit de kortste weg is tussen de te verbinden randpunten zonder 
dat er ondersnijding optreedt. Van de te bepalen cirkelvormige 
rand zijn de randpunten en het middelpunt bekend (zie fig. 39). 
Volgens de beschrijvingswijze van Braid (1974) ligt een gekromde 
rand vast als de vlakvergelijking, de transformatiematrix, de t 
waarden en de L waarden bekend zijn (zie bijlage 1). 
Daarom wordt uitgegaan van een gekromde rand die op het in 
bijlage 1 besproken standaardvlak ligt. De rand heeft als L waar
den L1=L2=L3=0, L4=0.5 (zie fig. 40). 

fig. 40 De uitgangsrand 

De L waarden veranderen niet door een transformatie [Braid, 1974 
5.6]. De te bepalen cirkelvormige rand kan daarom worden gevonden 
door een transformatiematrix en de extreme t waarden te bepalen. 
De uitgangsrand moet in het correcte vlak worden gebracht, worden 
geschaald, geroteerd en getransleerd. Daarom ontstaat de trans
formatiematrix door het vermenigvuldigen van een aantal matrices. 
De te bepalen rand ligt in het xy, yz of xz vlak. Om de matrix in 
het correcte vlak te brengen is de matrix Tl nodig. 
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'XY. 
o 0 
1 0 
o 1 
o 0 

Om de rand op de gewenste kromming te brengen wordt de matrix T2 
gedefinieerd. Omdat de uitgangsrand de radius 1 heeft ziet deze 
matrix er als voIgt uit: 

12 =~R o'XY 0 O~ ORO 0 
o 0 1 0 
o 0 0 1 ~o ~YZg g~ 

o 0 R 0 
o 0 0 1 

Als de matrices om de uitgangsrand in het gewenste vIak en op de 
gewenste afmetingen te brengen zijn berekend, kan worden bepaald 
of een rotatie en/of translatie nodig is. 
Bij een randpunt van de te bepalen rand wordt de t waarde t=O 
gedefinieerd. Hiervoor wordt het randpunt genomen dat de kleinste 
afstand heeft tot het randpunt van de uitgangsrand waarvoor ook 
geldt t=O. 
De normalen van een cirkelvormige gekromde rand zijn naar het 
middelpunt gericht. Daarom kan door het coordinatenverschil te 
berekenen van het middelpunt en het randpunt waarvoor geldt t=o 
de normaal in t=o worden gevonden. De normaal in t=o van de uit
gangs rand is afhankeIijk van de vIakIigging (-1,0,0) of (0,0,-1) 
(zie fig. 39). 
Met behulp van het inwendige produkt is de hoek tussen deze nor
malen te berekenen. De hoek tussen de normalen is de hoek 
waarover moet worden geroteerd. Deze hoek wordt tegen de klok in 
als positief gedefinieerd. Daarom moet in de rotatiematrix T3 

e = e worden genomen als de normaal van de te bepalen rand in het 
derde of vierde kwadrant Iigt en e= - e als de normaal in het 
eerste of tweede kwadrant Iigt. 

xy 

T3 = [COS(S) sln(S) 0 
-sln(e) cos(e) 0 
001 

o 0 0 

o 
cos(S) 
sineS) 

o 
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De uitgangsrand moet ook nog worden getransleerd als het middel
punt van de te bepalen rand niet samenvalt met de oorsprong. Als 
de coordinaten van het middelpunt (ml,m2,m3) zijn dan ziet de 
translatie matrix T4 er als voIgt uit: 

De totale transformatiematrix T is dan te berekenen door de 
matrices Tl tim T4 te vermenigvuldigen: T = Tl*T2*T3*T4 

Als de transformatiematrix bekend iS I kan ook nog de bij het 
andere randpunt behorende t waarde berekend worden berekend. De 
te bepalen rand ligt vast. 
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Bijlage 6: Het bepalen van de freesdiameter voor de eerste 
voorbewerkingsfase 

Voor de eerste voorbewerkingsfase moet een zodanige freesdiameter 
worden gebruikt, dat de gehele voorbewerking zo snel mogelijk kan 
worden uitgevoerd. 
Om de optimale freesdiameter te bepalen wordt uit elke doorgang 
en uit elke concaaf gekromde rand van het vlak dat de bodem vormt 
na de eerste voorbewerkingsfase, de diameter afgeleid (zie hfdst 
4.3). uit de berekende freesdiameters kan dan de meest optimale 
worden bepaald. 
De grootste diameter waarmee een doorgang kan worden gefreesd is 
gelijk aan de grootte van de doorgang. Deze grootte is gelijk aan 
de kleinste afstand tussen de twee buitenste randen van de randen 
die de doorgang vormen (zie 2 fig. 41a). Door de kleinste afstand 
tussen alle niet aansluitende randen te berekenen worden de 
grootten van alle voorkomende doorgangen berekend (zie fig. 41b). 
Vaak zal de kleinste afstand tussen twee randen, de afstand 
tussen twee randpunten zijn (zie fig. 41b). 
Als tussen deze randpunten slechts een rand gedefinieerd is, dan 
is er geen sprake van een doorgang. Deze rand kan vanuit de kamer 
gezien convex gekromd, concaaf gekromd of recht zijn. Van deze 
drie genoemde randen is alleen een concaaf gekromde rand rele
vant. door het berekenen van de kleinste afstanden kunnen dus ook 
de concaaf gekromde randen worden opgespoord. 

Q b 

fig. 41a De voor de freesdiameter bepalende contour 
b Enkele berekende kleinste afstanden 

Om de kleinste afstanden te berekenen worden drie mogelijke rand
combinaties onderscheiden: 

a) Twee rechte randen 

De kleinste afstand tussen twee rechte randen is altijd de af
stand tussen een randpunt van een van de randen en een punt op de 
andere rand (zie fig. 42). Vaak zal dit zelfs de afstand tUBBen 
twee randpunten zijn. De afstand kan als volgt worden berekend: 
Neem een randpunt met alB coordinaten: x - (x y z ) 

_r - r'''' r 

46 



Definieer een verschilvector tussen de randpunten (P en Q) van de 
andere rand: y. = e. - 9. (zie fig. 42) 

Elk punt op deze rand is dan te schrijven als: ~ = 2. + >. y. 

V~~r het punt op deze rand, 
gekozen randpunt geldt dan: 

met 0 (= h (= 1 

dat de kleinste afstand heeft tot het 
>.=(x -.E,I:U _r- __ 

(v } v) - -
Als dit niet geldt is de kleinste afstand, de afstand tussen 
twee randpunten. 
Het bovenstaande moet worden herhaald voor aIle randpunten. 

fig. 42 De kleinste afstand tussen twee rechte randen 

b) Een gekromde en een rechte rand 

Een gekromde rand kan concaaf of convex gekromd zlJn. De kleinste 
afstand tussen een concaaf gekromde rand en een rechte rand, is 
de afstand tussen een randpunt van de gekromde rand en een punt 
op de rechte rand (zie fig. 43). Deze afstand kan op analoge 
wijze als in a) worden berekend. 

fig. 43 De kleinste afstand tussen een concaaf gekromde en een 
rechte rand 

De kleinste afstand tussen een convex gekromde rand en een rechte 
rand kan op ana loge wijze worden berekend door een geschikt punt 
op de gekromde rand te kiezen (zie fig. 44). Dit punt kan worden 
gevonden door de gekromde rand over incrementen af te lopen en in 
elk punt de afstand tot de rechte rand te berekenen zolang de 
afstand afneemt (zie fig. 44). 
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fig. 44 De kleinste afstand tussen een convex gekromde rand en 
een rechte rand 

c) Twee gekromde randen 

Er Z1]n drie mogelijke combinaties: 
- Twee concaaf gekromde randen 

De kleinste afstand, is de afstand tussen twee randpunten (zie 
fig. 45) 

fig. 45 De kleinste tussen twee concaaf gekromde randen 

- Een concaaf gekromde en een convex gekromde rand 
De kleinste afstand is de afstand tussen een randpunt van de 
concaaf gekromde rand en een punt op de convex gekromde rand 
(zie fig. 46). Het punt op de convex gekromde rand kan worden 
gevonden door de rand over incrementen af te lopen en in elk 
punt de afstand tot het randpunt te berekenen zolang de afstand 
afneemt (zie fig. 46). 

fig. 46 De kleinste afstand tussen een convex en concaaf 
gekromde rand 

- Twee convex gekromde randen 
De kleinste afstand wordt berekend door een gekromde rand over 
incrementen af te lopen en in elk punt de eenheidsnormaal te 
berekenen. Door het punt op de rand en het eindpunt van de nor
maal wordt een lijn gedefinieerd. Deze lijn wordt gesneden met 
de andere gekromde rand, waarna de afstand tussen het snijpunt 
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en het gekozen punt wordt berekend. nit wordt herhaald zolang 
de afstand afneemt (zie fig. 47). Het berekenen van het snijpunt 
is te vinden in [Braid, 1974 5.11.4.]. 

fig. 47 De kleinste afstand tussen twee convex gekromde randen 

Als de kleinste afstand tussen twee randen een afstand tussen 
twee randpunten is, dan kan tussen deze randpunten een gekromde 
rand gedefinieerd zijn. Dit kan een een vanuit de kamer gezien 
een convex of concaaf gekromde rand zijn. Om dit te detecteren 
worden in de randpunten de eenheidsnormalen berekend (zie bijlage 
3). Door de randpunten en eindpunten van de normalen kunnen para
metervoorstellingen van een lijn worden opgesteld: 
[x y zl = [1-~~l.rxl yl z11 (zie fig. 48) 

Lx2 y2 z~ 

LX Y zJ = [1-'1 ylllE rx3 y3 z3j (zie fig. 48) 
Lx4 y4 z4j 

V~~r het snijpunt geldt: ~ = yl(x3-x4) + ~3(~4-x1) + ~~(~t:?C3) 
yl(x3-x4) + y2(x4-x3) + Y3(x2-xl) + y4(xl-x2) 

h > 0 : concaaf gekromd 
~ < 0 : convex gekromd (zie fig. 48) 

fig. 48 Detectie concaaf of convex gekromd 

Als de concaaf gekromde rand geen halve cirkel vormt, is de bere
kende afstand niet gelijk aan de te bepalen diameter (zie fig. 
41b). Er is een correctie nodig. 
Als de concaaf gekromde rand een cirkelboog vormt 
of gelijk is aan een halve cirkelboog wordt het 
paald door het snijpunt van de normalen te 
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snijpunt is het middelpunt (zie fig. 49). Door de afstand tussen 
het snijpunt en een van de randpunten te berekenen en te verme
nigvuldigen met 2 wordt de diameter bepaald. 
Als de gekromde rand een cirkelboog vormt die groter is dan een 
halve cirkel, is de te bepalen diameter gelijk aan de afstand 
tussen de randpunten (zie fig. 49). Aan de hand van de t waarden 
is de grootte van de cirkelboog te bepalen (zie bijlage 1). 
Deze werkwijze is aIleen te gebruiken als de rand cirkelvormig 
gekromd is. 

o 
fig. 49 Het bepalen van een diameter bij een concaaf gekromde rand 

In het onderstaande algoritme wordt bij elke doorgang en bij elke 
concaaf gekromde rand een diameter berekend. De diameters met de 
informatie waaruit ze zijn afgeleid, worden volgens opklimmende 
grootte opgeslagen in diametersDoorgang respektievelijk diame
tersGekromd. in pseudo Pascal: 

momentaneRand:=EersteRand (randen); 
eersteMomentaneRand:=momentaneRand; 
REPEAT 

tweedeRand:=TweedeRandNa (momentaneRand,randen); 
REPEAT 

afstand:=BerekenKleinsteAfstand (momentaneRand,tweedeRand); 
CASE AardAfstand (momentaneRand,tweedeRand,afstand) OF 

concaafGekromdeRand: 
BEGIN 

diameter:=BerekenBijbehorendeDiameter (afstand): 
SlaDiametersVolgensOpklimmendeGrootteOp (diameter, 

diametersGekromd); 
END; 

doorgang: 

END; 

SlaDiametersVolgensopklimmendeGrootteOp (afstand, 
diametersDoorgang); 

tweedeRand:=VolgendeRand (tweedeRand,randen); 
UNTIL RandenSluitenAan (momentaneRand,tweedeRand); 
momentaneRand:=VolgendeRand (momentaneRand,randen); 

UNTIL momentaneRand = eersteMomentaneRand; 

uit de berekende diameters moet de diameter worden gekozen 
waarmee de kleinste totale voorfreestijd wordt verkregen. 
Als een diameter wordt gekozen die groter is dan de diameter 
waarmee het vlak nog juist te frezen is, zal de freestijd om dit 
vlak te frezen korter zijn omdat de lengte van de freesmiddel-
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puntsbaan kleiner is. Hierdoor worden echter bepaalde doorgangen 
en/of gekromde randen niet meegenomen. 
Een niet in de eerste voorbewerkingsfase meegenomen doorgang moet 
in de tweede voorbewerkingsfase worden gefreesd. Bij de afweging 
van de diameterkeuze moet de hiervoor benodigde tijd worden 
meegenomen. Hierbij komt nog de wisseltijd omdat de tweede voor
bewerkingsfase moet worden uitgevoerd met de freesdiameter waar
mee het vlak kan worden gefreesd. Met deze diameter zijn de in de 
tweede voorbewerkingsfase te frezen contouren zeker te frezen. 
Dit geldt ook voor een bij een concaaf gekromde rand behorende 
kamervlak dat loodrecht op de bodem staat. Kamervlakken die niet 
loodrecht op de bodem staan zijn niet van belang omdat deze toch 
niet worden meegenomen in de eerste voorbewerkingsfase. 

De voor een plat vlak benodigde freestijd is afhankelijk van de 
lengte van de freesmiddelpuntsbanen en de aanzetsnelheid. De 
lengte is onbekend. Daarom wordt de lengte benaderd door de 
oppervlakte van het te frezen vlak te delen door de freesdiame
ter. De berekening van de oppervlakte van een vlak is af te 
leiden uit [Braid, 1974 Appendix GJ. 
Als de freestijd wordt berekend voor een frees waarmee een bepaal
de doorgang in het vlak niet kan worden gefreesd, dan moet van de 
berekende oppervlakte de oppervlakte van de doorgang worden afge
trokken. 
De randen die de contour van een vlak vormen zijn chronologisch 
opgeslagen (zie bijlage 1). Daarom wordt de doorgang ingesloten 
door de twee rand en waartussen de kleinste afstand is berekend en 
de randen die deze randen verbinden. Deze rand en vormen samen 
geen gesloten contour omdat tussen de randen waartussen de groot
te van de doorgang is berekend geen rand is gedefinieerd. Door 
alsnog een rechte rand te definieren ligt de contour van de 
doorgang vast (zie fig. 50). 

fig. 50 Het definieren van een doorgang 

In hfdst 1 is gesteld dat voor de berekening van de freesmiddel
puntsbanen de aanzetsnelheid buiten beschouwing wordt gelaten. Om 
de bij twee frezen behorende freestijden met elkaar te kunnen 
vergelijken moet een aanzetsnelheid bekend zijn omdat deze kan 
verschillen. Bovendien komt in de ongelijkheid waarin de frees
tijden worden vergeleken de wisseltijd voor. 
De aanzetsnelheid is afhankelijk van factoren als het snijmate-
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riaal, het toerental, het te frezen materiaal, sterkte van de 
freestand en de stabiliteit van de werkopstelling. Het toerental 
is weer afhankelijk van de snijsnelheid en de freesdiameter. Deze 
factoren zijn over het algemeen bekend zodat voor beide frezen 
een numerieke waarde voor de aanzetsnelheid kan worden bepaald. 
Door de berekende oppervlakte te delen door de aanzetsnelheid 
wordt dus een benadering voor de freestijd verkregen. 

Ook de lengte van de freesmiddelpuntsbaan behorende bij een 
verticaal gekromd vlak is onbekend. De freesmiddelpuntsbaan is 
een gekromde equidistante rand (zie fig. 51). De lengte kan dus 
worden benaderd met de lengte van de gekromde rand. De lengte van 
de rand is in het algemeen moeilijk exact te bereken omdat de 
rand zowel een gedeelte van een cirkel als van een ellips kan 
zijn. 
Daarom wordt de gekromde rand benaderd met rechte randen. De 
lengten hiervan zijn eenvoudig te berekenen. In [Braid, 1974 bIz 
50] wordt behandeld hoe punten waartussen rechte randen worden 
gedefinieerd kunnen worden bepaald. 
Er is gesteld dat de freestijd om een verticaal vlak te frezen 
moet worden berekend als het vlak door de freeskeuze niet wordt 
meegenomen. Het is mogelijk dat de hierdoor ontstane overmaat 
toelaatbaar is. Het vlak hoeft dan niet in de tweede voorbewer
kingsfase meegenomen te worden. Om dit te controleren moet de 
maximale overmaat worden berekend (zie hfdst 5). 

(~-puntsbo.o.n 

fig. 51 Het frezen van een verticaal gekromd vlak 

In het onderstaande algoritme wordt steeds de freestijd voor twee 
diameters van opklimmende grootte vergeleken (kleinsteFrees en 
grotereFrees). Er worden diameters vergeleken totdat de totale 
freestijd om het vlak te frezen voor de kleinste frees kleiner is 
dan voor de grotere frees. Vlakken en doorgangen die door een 
bepaalde diameter keuze niet wordt meegenomen, worden gefreesd 
met een frees die wordt aangeduid met allerKleinsteFrees. In 
pseudo Pascal: 

extraFreestijdKleinsteFrees:=O; 
extraFreestijdGrotereFrees:=wisseltijd; 
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kleinsteFrees:=KleinsteFrees (diametersGekromd,diametersDoorgang); 
allerKleinsteFrees:=kleinsteFreesi 
freesdiameterBepaald:=FALSE: 
REPEAT 

grotereFrees:=NeemGrotereFrees (diametersGekromd, 
diametersDoorgang,kleinsteFrees); 

CASE OnderzoekAfkomstFrees (kleinsteFrees) OF 
gekromdeRand: 

BEGIN 
IF BijbehorendVlak (kleinsteFrees) = loodrechtOpBodem 
THEN 

BEGIN 
freestijdVlak:=BerekenFreestijdVlak (allerkleinsteFrees); 
extraFreestijdGrotereFrees:=extraFreestijdGrotereFrees 

END: 
doorgang: 

BEGIN 

+ freestijdVlak 

freestijdDoorgang:=BerekenFreestijdDoorgang ( 
allerKleinsteFrees); 

extraFreestijdGrotereFrees:=extraFreestijdGrotereFrees 
+ freestijdDoorgang 

END: 
END: 
freestijdKleinsteFrees:=BerekenFreestijd (vlak,kleinsteFrees); 
freestijdGrotereFrees:=BerekenFreestijd (vlak,grotereFrees): 
IF freestijdKleinsteFrees + extraFreestijdKleinsteFrees < 

freestijdGrotereFrees + extraFreestijdGrotereFrees 
THEN 

BEGIN 
freesdiameter:=kleinsteFrees; 
freesdiameterBepaald:=TRUE 

END 
ELSE 

BEGIN 
kleinsteFrees:=grotereFrees; 
extraFreestijdKleinsteFrees:=extraFreestijdGrotereFrees 

END 
UNTIL freesdiameterBepaald: 

Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat de eerste voorbewerkingsfase 
met een frees wordt uitgevoerd. Er zijn kamers denkbaar, die door 
gebruik te maken van meerdere frezen in de eerste voorbewerkings
fase, sneller kunnen worden voorgefreesd. 
Bovendien is het ook mogelijk dat het vlak waar nu vanuit gegaan 
is, niet het voor de freesdiamter bepalende vlak is. Om dit te 
controleren moet er een algoritme om de twee tot nu toe besproken 
algoritmen worden geschreven, dat behalve de contour van het be
schouwde vlak ook de contouren van vlakken op andere diepten af
levert. Vervolgens kunnen de uit deze contouren afgeleide diame
ters met elkaar worden vergeleken. In het algemeen zal dit aIleen 
voor extreme gevallen nodig zijn. Een afleiding blijft dan ook 
achterwege. 
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Bijlage 7: De benodigde overlapping van gefreesde banen 

V~~r de afstand tussen twee equidistante freesmiddelpuntsbanen 
wordt een factor*dfrees genomen (zie hfdst 4.4). Om er voor te 
zorgen dat er geen materiaal blijft staan en omdat het frees
technisch gunstiger is om niet met de gehele freesdiameter te 
verspanen wordt voor de factor een waarde kleiner dan 1 genomen. 
Door deze keuze zullen de gefreesde banen elkaar overlappen. Een 
gebruikelijke factor is 0.7 a 0.8. 
Deze waarde kan onvoldoende zijn als de randen van de freesmid
delpuntsbanen vanuit de kamer gezien een hoek kleiner dan 180 
graden met elkaar maken (zie fig. 52). In dergelijke situaties 
kan er ondanks de overlapping van de gefreesde banen in de hoek 
materiaal blijven staan (zie fig. 52). 

fig. 52 Onvoldoende overlapping van gefreesde banen 

Om er voor te zorgen dat de gefreesde banen theoretisch aanslui
ten is er voor de factor als functie van de hoek & tussen de 
randen de volgende formule af te leiden: factor = &In(1&) 

& [q_ I 0 

fig. 53 De factor als functie van de hoek 

In de praktijk betekent dit dat er voor de factor een kleinere 
waarde moet worden gekozen om ook nog een overlapping te krijgen. 
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Bijlage 8: Een methode om lussen in freesmiddelpuntsbanen te 
voorkomen 

Bij het afleiden van een freesmiddelpuntsbaan uit een voorgaande 
-baan of uit een contour, kan door drie aansluitende randen te 
beschouwen, direct worden gecontroleerd of er een Ius ontstaat. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een concaaf gekromde en 
een rechte of convex gekromde middelste rand. 

1) Concaaf gekromd 

Is de middelste rand concaaf gekromd dan worden er twee controles 
uitgevoerd. Eerst wordt gecontroleerd of de straal van de gekromde 
rand groter dan of gelijk is aan de gebruikte factor*dfrees. Is 
dit niet het geval dan ontstaat een Ius (zie fig. 54a). De uitein
delijke freesmiddelpuntsbaan wordt gevormd door de banen behorende 
bij de aansluitende randen plus eventuele cirkelbogen tot hun 
snijpunt als deze banen elkaar niet snijden (zie fig. 54a). 

fig. 54 Een Ius bij een concaaf gekromde rand 

Blijkt de straal groter te zijn dan de factor*dfrees dan wordt er 
een tweede controle uitgevoerd als de gekromde rand groter is dan 
een halve cirkel (zie fig. 54b). 
In dat geval wordt gecontroleerd of de afstand tussen de 
randpunten van de gekromde rand groter dan of gelijk is aan twee 
maal de gebruikte factor*dfrees. Anders is deze opening van de 
gekromde rand niet te frezen. Er ontstaat een Ius (zie fig. 54b). 
De randen tussen de snijpunten worden ge~limineerd. De freesmid
delpuntsbaan bestaat nu uit twee gedeelten. 
Dit betekent dat de frees tijdens het frezen moet worden opgetild. 
Dit kost extra tijd. Als de freesmiddelpuntsbaan bij de te frezen 
contour hoort, kan daarom worden gecontroleerd of de opening 
groot genoeg is voor de frees en de benodigde minimale overmaat. 
In dat geval kan tussen de snijpunten een rechte rand worden ge
definieerd die de freesmiddelpuntsbanen verbindt. Voor andere 
contouren is een Ius in principe niet erg. Er treedt dan een extra 
overlapping van de gefreesde banen op. In dergelijke situaties kan 
de Ius worden gehandhaafd of worden vervangen door een rechte rand. 
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2) Recht of Convex gekromd 

Bij een rechte middelste rand 
van de bij de aansluitende 
buiten de contour ligt. Bij 
ligt blijkt er geen Ius op te 

~ 
0. tsnlJPunt 

wordt gecontroleerd of het snijpunt 
randen behorende banen binnen of 
een snijpunt dat buiten de contour 
treden (zie fig. 55a). 

fig. 55 Het optreden van een Ius bij een middelste rechte rand 

Als het snijpunt binnen de contour ligt wordt gecontroleerd of 
de kleinste afstand tot de middelste rand groter of kleiner is, 
dan de in hfdst 4.4 besproken factor*dfrees. Is de afstand groter 
dan ontstaat een Ius (zie fig. 55b). Immers de afstand van de bij 
de middelste rand behorende equidistante baan tot de rand is 
gelijk aan de factor. Dit betekent dat de aansluitende freesmid
delpuntsbanen elkaar hebben gesneden alvorens bij die van de 
middelste rand aan te sluiten. 
Is de afstand kleiner dan ontstaat er geen Ius (zie fig. 55c). 
V~~r een convex gekromde rand kan dezelfde werkwijze worden 
gevolgd (zie fig. 56a). AIleen moet dan als afstand de kleinste 
afstand tussen het snijpunt en de gekromde rand worden genomen. 
De mogelijkheid bestaat dat de bij de aansluitende randen behoren
de freesmiddelpuntsbanen elkaar niet snijden. Er ontstaat dan 
geen Ius (zie fig. 56b). 

fig. 56a Een middelste convex gekromde rand 
bEen middelste rechte rand 

c 

c Het optreden van een Ius ondanks het voorkomen van Ius sen 

Toch kan er een Ius ontstaan. Dit doet zich voor als in de contour 
een doorgang voorkomt die kleiner is dan tweemaal de gebruikte 
factor*dfrees (zie fig. 56c). Op deze methode daarom is een aan
vulling nodig waarin deze lussen achteraf worden verwijderd. 
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Bijlage 9: Het bepalen van de maximale overmaat 

In de tweede voorbewerkingsfase wordt de maximale overmaat in een 
traject tussen twee in de eerste voorbewerkingsfase berekende 
contouren berekend, door de overmaat in een aantal punt en te 
controleren. De punt en waarin de overmaat wordt gecontroleerd 
liggen op de projectie van de onderste contour op het door de 
bovenste contour ingesloten vlak (zie hfdst 5.2). 
Het kamervlak waarin de normaal die de bij een punt behorende 
overmaat representeert moet worden berekend, wordt als voIgt ge
detecteerd: In een punt op de onderste contour wordt de buiten
normaal berekend. Het punt en de buitennormaal worden zodanig 
geprojecteerd dat het punt in het door de bovenste contour inge
sloten vlak komt te liggen. De geprojecteerde normaal kan zo 
worden geschaald dat het eindpunt in een kamervlak yalta Dit 
kamervlak is het gezochte vlak (zie hfdst 5.2 en fig. 57). 
Om de binnennormaal die de bij het geprojecteerde punt behorende 
overmaat representeert te kunnen berekenen moeten twee gevallen 
worden onderscheiden. 

1) Uit het kamervlak is zowel een rand van de bovenste als van de 
onderste contour afgeleid 

Een plat vlak heeft een normaal (zie bijlage 3). Het is daarom 
niet nodig om een rand in het vlak te berekenen waarop de normaal 
die de overmaat representeert moet worden berekend. 
De geprojecteerde geschaalde buitennormaal is de bij de te bere
kenen binnennormaal behorende buitennormaal. De grootte van de 
geschaalde normaal is de gezochte overmaat (zie fig. 57a). Dit 
geldt ook voor een gekromd vlak dat loodrecht staat op de door de 
kamercontouren ingesloten vlakken (zie fig. 57b). 
Als het eindpunt op een gekromd vlak ligt, dat niet loodrecht 
staat op de door de contouren ingesloten vlak moet een andere 
werkwijze worden gevolgd. 
Vaak zal het eindpunt niet op een kamerrand maar in het vlak 
liggen. Omdat de normaal in elk punt van een gekromde rand in een 
gekromd vlak een andere richting heeft, moet deze rand worden 
berekend. Door het vlak te snijden met een plat vlak waarin de 
berekende normalen liggen en dat loodrecht staat op de door de 
contouren ingesloten vlakken wordt de rand gevonden waarop de 
normaal die de overmaat representeert moet worden berekend. Als 
de rand cirkelvormig gekromd is kan het middelpunt worden bere
kend (zie bijlage 6). De normalen van dergelijke randen zijn naar 
het middelpunt gericht. Het geprojecteerde punt is het eindpunt 
van de te bepalen normaal. Daarom kan door een lijn te definieren 
door het eindpunt en het middelpunt de binnennormaal die de 
overmaat representeert worden gevonden (zie fig. 57c). 
V~~r een ellipsvormige rand moet een andere werkwijze worden 
gevonden. 
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fig. 57a en c Het bepalen van de normaal die de overmaat 
representeert 

onderlte contour 

b De normalen van een gekromd vlak dat loodrecht 
op de contouren staat 

2) Uit het kamervlak is slechts een rand van de bovenste contour 
afgeleid 

In dit geval is een extra stap nodig omdat de binnennormaal die 
de overmaat representeert in een ander ylak moet worden berekend 
dan de geprojecteerde geschaalde buitennormaal is berekend. (zie 
fig. 58). In het eindpunt van de geprojecteerde normaal wordt een 
buitennormaal berekend. Het beginpunt van deze buitennormaal 
wordt in het geprojecteerde punt gepositioneerd waarna de normaal 
wordt geschaald. Vervolgens kan de in 1) beschreven werkwijze 
worden voortgezet (zie fig. 58). 

ondenlte 
contour 

fig. 58 Ret berekenen van de normaal die de overmaat 
representeert 
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Om de maximale overmaat in het traject met absolute zekerheid te 
berekenen zouden aIle punten op de onderste contour moeten worden 
gecontroleerd. dit is niet uitvoerbaar en ook niet nodig. Als 
bijvoorbeeld uit een plat vlak zowel een rand van de onderste als 
bovenste contour zijn afgeleid, kan met een controle van de 
randpunten worden volstaan (zie fig. 57a). 
Er moet daarom nog een algoritme worden geschreven dat bepaald in 
welke punt en een controle zinvol is. 

De normaal die de toelaatbare overmaat representeert 
dezelfde kamerrand of rand in het vlak worden berekend 
normaal die de maximale overmaat representeert omdat 
overmaat op een toelaatbare waarde moet worden gebracht. 

moet 
als 

daar 

op 
de 
de 

Bij het berekenen van de overmaat in een plat vlak is geen rand 
in het vlak berekend omdat een plat vlak maar een normaal heeft. 
Om de normaal die de toelaatbare overmaat representeert te kunnen 
positioneren moet dit alsnog gebeuren. De rand kan op dezelfde 
wijze worden berekend als de rand in het gekromde vlak (zie 1). 
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Bijlage 10: Het positioneren van tussencontouren 

Als de maximale overmaat in het traject tussen de in de eerste 
voorbewerkingsfase berekende bovenste en onderste contour ontoe
laatbaar is, wordt een tussencontour gefreesd. Dit tussencontour 
moet zodanig worden gepositioneerd dat de maxima1e overmaat in 
het traject tussen de bovenste contour en de tussencontour toe
laatbaar is. 
De normaal die de toelaatbare overmaat representeert kan worden 
berekend (zie hfdst 5.3). uit deze normaal moet de ligging van de 
tussencontour worden afgeleid (zie fig. 59). 

bovenste 
_____ <:9!!~ __ _ 

fig. 59 De ligging van de normaal die de toelaatbare overmaat 
representeert 

Om de diepte waarop de tussencontour ligt te bepalen moet het 
eindpunt van de normaal die de toelaatbare overmaat representeert 
worden teruggeprojecteerd. 
Daarvoor wordt door het eindpunt een lijn gedefinieerd die 
loodrecht staat op de door de contouren ingesloten vlakken. Omdat 
het een voorbewerking betreft is de diepte van het snijpunt van 
de lijn met een kamervlak niet de diepte van de te bepalen 
tussencontour (zie fig. 60a). De minimale overmaat moet nog in 
rekening worden gebracht. 
Daarom wordt als het snijpunt niet op een kamerrand of op een al 
berekende rand (zie bijlage 9) ligt, een rand in het vlak 
berekend. De rand wordt berekend door het vlak te snijden met een 
plat vlak waarin de normaal die de toelaatbare overmaat represen
teert ligt en dat loodrecht staat op de door de contouren inge
sloten vlakken. Door de minimale overmaat toe te passen op de 
berekende rand (zie hfdst 4) wordt een rand in het platte vlak 
gevonden. 
Het snijpunt van deze laatste rand met de lijn bepaald de 
van de tussencontour (zie fig. 60b). De tussencontour kan 
kamercontour op de berekende diepte worden afgeleid (zie 
4.2) • 
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. fig~ 60 Het positioneren van een tussen contour 

Opm: 

Als in het traject tussen de bovenste contour en de onderste 
contour een vlak voorkomt waaruit geen rand van deze contouren is 
afgeleid is het mogelijk dat er een normaal die de maximale 
overmaat representeert in dit vlak te bepalen is met een grootte 
die groter is dan de toelaatbare overmaat (zie fig. 61). 
Door steeds opnieuw de overmaat in het traject tussen de bovenste 
contour en de tussencontour te berekenen en een ander tussencon
tour te bepalen totdat de overmaat toelaatbaar is kan dit worden 
voorkomen. 

bovenste contour 

tussencontour 

~-_ec~~ 

fig. 61 Ondanks het frez~n van een tussencontourkande" 
maximale overmaat ontoelaatbaar zijn 
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BijIage 11: Het berekenen van de freesmiddelpuntsbanen voor een 
bolkopfrees 

Bij een bolkopfrees is de positie van het middelpunt van de frees 
ten opzichte van het snijpunt afhankeIijk van de pIaatseIijke 
normaal van het te frezen vIak. (zie fig. 62). 

fig. 62 Het middelpunt van een bolkopfrees 

De methode in hfdst 4.4 om freesmiddelpuntsbanen te berekenen 
moet daarom voor een bolkopfrees worden aangepast. De positie van 
het middelpunt kan uit het eindpunt van de normaal worden 
afgeleid omdat de grootte van de radius bekend is (zie fig. 62). 
De freesmiddelpuntsbaan is daarom als voIgt te berekenen: 
In de randpunten van de te frezen kamercontour worden normalen 
berekend met als grootte O.5*dfrees. Uit de eindpunten van de 
normalen worden de randpunten van de freesmiddelpuntsbaan 
afgeleid. Tussen de randpunten worden randen gedefinieerd (zie 
hfdst 4.2). Deze randen hoeven niet aan te sluiten er kan een 
discontinu!teit ontstaan (zie fig 63). 

mlddelpunt dIecontinulteit 
lifre~.!!m~tddel~~~~ 
a.: ranclpunt 

fig. 63 Het niet aansluiten van randen 

De discontinu!teit kan in principe worden opgelost door het 
definieren van een cirkelvormige rand (zie bijIage 5). De rand 
moet in hetzeIfde vlak Iiggen als het middelpunt van de rand en 
de te verbinden randpunten. Het middelpunt wordt op dezelfd~it 
het randpunt van de kamercontour afgeleid als de te verbinden 
randpunten uit de eindpunten van de normalen. Het vlak waarin de 
rand gepositioneerd moet worden hoeft niet een co6rdinaatvIak 
(xy, yz of xz) te zijn (zie fig. 63). De matrices in bijlage 5 
moeten daarom voor een wiIIekeurig vIak worden opgezet. 
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