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1.1NLEIDING.
Binnen het IDM-ontwerpsysteem is het mogelijk om een ontwerp/werkstuk op een
aantal punten te evalueren. Zo kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of een
vormelement van het ontwerp/werkstuk met het beschikbare machinepark kan
worden gerealiseerd. Ook kan men controleren of een gereedschap een bepaald
vormelement kan bewerken zonder ongewenste botsingen met het ontwerp/werkstuk te veroorzaken.
De mogelijkheden tot evalueren worden nog steeds uitgebreid. Op dit moment is er
behoefte aan een algoritme dat bepaald hoe een ontwerp/werkstuk op een
bewerkingsmachine moet worden georienteerd, zodanig dat aile aanwezige
vormelementen kunnen worden bereikt.
Wij hebben getracht een algoritme te ontwikkelen dat mogelijke orientaties van het
ontwerp/werkstuk bepaalt, zodanig dat aile vormelementen met behulp van een
opspanning op een bewerkingsmachine gerealiseerd kunnen worden.
Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de structuuraanpak om met behulp van
blokschema's het probleem te analyseren.
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2.ANALVSE VAN DE PROBLEEMSTELLING.
Ter beschikking staat een 5-assige freesmachine met als gereedschap een
vlakfrees. Verder hoeven aileen platte vlakken gerealiseerd te worden.

2.1 BLOKSCHEMA 1.

I

B.V.

o.v.

Cuit)
r

Afbeelding 1

Definitie's van de gebruikte termen.
O.V.(in):
ingevoerde opspanvectoren, dit zi;n de richtingsvectoren van de
buitel1normalen van de opspanvlakken, die gezien de uitgangsvorm
van het werkstukmateriaal, redelijkerwijze te realiseren zi;n.
B.V.
bewerkingsvectoren, dit zijn de richtingsvectoren van de buitennormalen van de te bewerken vlakken, die nodig zijn om de gewenste
productvorm te realiseren.
O.V.(uit} :
verzameling opspanvectoren die het mogelijk maken de gewenste
vormelementen in een opspanning te realiseren.

z.

I

....

I

~

/,J-----

-v;;. ,'"

vr

r

t

Fig.2 Gewenste productvorm met
zijn B.V. en O.V.(uit)

Fig.1 Uitgangsvorm van materiaal
met mogelijke O.V.

Globale werking van blokschema 1.
Aan de hand van de uitgangsvorm van het werkstukmateriaal wordt eerst gekeken
welke opspanningen het eenvoudigst te realiseren zijn. Hiervan worden de opspanvectoren bepaald en vervolgens ingevoerd.
Van de in het product aanwezige vormelementen worden de bijbehorende bewerkingsvectoren ingevoerd.
Het doorlopen van het ontwikkelde algoritme geeft een verzameling opspanvectoren die het mogelijk maken de gewenste vormelementen in een opspanning te
realiseren.
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2.2 BLOKSCHEMA 2.
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Algorltme blokschema

Afbeeldlng 2

Globale werking blokschema 2.
Allereerst wordt In blok 1 gecontroleerd of het mogelijk is de gewenste bewerkin·
gen, met behulp van de ingevoerde opspanvectoren in een opspanning te realise·
ren. Oaarna wordt In blok 2 gekeken of de bewerkingen eventueel ook te realiseren
zijn op een 3- of 4-assige freesmachine. De ingevoerde opspanvectoren kunnen zo
eenvoudig met elkaar vergeleken worden.
Wanneer blok 1 een negatief resultaat oplevert, wordt in blok 3 gekeken of er
eigenlijk wei een opspanning mogelijk is, waarbij aile gewenste bewerkingen in een
opspanning te realiseren zijn. Van deze opspanning wordt dan de opspanvector en
de maximaal toelaatbare hoekafwijking ten opzichte van die opspanvector bere·
kend. Na keuze van een geschikte opspanvector wordt in blok 4 gekeken of een
reductle van het aantal bewerkingsassen mogelijk Is.
Tenslotte voigt in blok 5 een basistransformatie waardoor de werkstukcoordinaten
behorende bi) de opspanvector samenvallen met de machinecoordinaten.
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2.3 BLOKSCHEMA 3

•. v.
O.V.I...t.t'

D..... \inl

Biok 1 blokschema 2

-

Blok 3 blokschema 3

Afbeeldlng 3

Werking van blokschema 3.
Blokschema 3 geeft de procedureopbouw van het algoritme weer. De werking van
het blokschema wordt eerst uitgelegd, waama de procedureopbouw en de wiskundige achtergrond zal volgen.
Na het inlezen van de opspan- en bewerkingsvectoren worden deze in blok 1 op
eventuele nulvectoren gecontroteerd. Deze worden verwijderd. Hiema worden aile
overige vectoren zodanig vereenvoudigd dat hun lengte gelijk aan 1 is. Vectoren
met gelijke richting worden verwijderd.
Daama worden in blok 2 de inproducten van de opspanvectoren met de bewerkingsvectoren uitgerekend en een tekenwisselcontrOle uitgevoerd.
Hierult bJijkt of het at dan nlet mogelljk Is het werkstuk op te spannen met een
ingevoerde opspanvector. Wanneer dit het geval is wordt In blok 3 met behutp van
de reeds uitgerekende inproducten bepaald of het mogelljk is de gewenste
bewerkingen uit te voeren op een 3- of 4-assige freesmachine. Het resultaat wordt
uitgevoerd.
Na keuze van een geschikte opspanvector voigt tenslotte in blok 4 een basistransformatie, waama de opspanvector langs de positieve y-as van de machine komt te
IIggen.
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Wanneer het niet mogelijk blijkt, aile aanwezige vormelementen met behulp van
een ingevoerde opspanning te realiseren, voigt in blok 5 een contrale of er eigenlijk
wei een opspanning die aan het vereiste voldoet, mogelijk is. Daartoe worden de
bewerkingsvectoren geprojecteerd op het XY-, YZ- en het ZX-vlak, waarna de
uitproducten tussen de geprojecteerde bewerkingsvectoren per vlak uitgerekend
worden. Aan de hand van het uitproduct kan weer een tekenwisselcontrale
uitgevoerd worden, waaruit blijkt of opspannen at dan niet mogelijk is. Ais opspannen mogelijk is wordt de verzameling opspanvectoren gerepresenteerd door een
kegel. De kegel wordt beschreven door de kegelas en een hoekafwijking ten
opzichte van de kegelas.De kegelas wordt berekend in blok 6, de hoekafwijking in
blok 7.
Na keuze van de opspanvectoren wordt weer gekeken of er de mogelijkheid
bestaat de gewenste bewerkingen uit te voeren op een 3- of 4-assige freesmachine, of een 5-assige freesmachine met slechts een horizontale of verticale gereedschapsstand.
Tenslotte voigt een basistransformatie, waarna de werkstuk- en de machinec06rdinaten samenvallen.
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3.PROCEDURES.
Procedure Invoer
Begin
herhaa1

End.

voer vector in;
a1s vector-nul vector
dan verwijder vector
anders vereenvoudii vector;
als vectoraeerder ngevoerde vector
dan verwljder vector;
totdat alle vectoren Ingevoerd zijn;

Procedure Splegeling in oorsprong
Begin
neem vector.

End.

spiegel in oorsprong;

Procedure opspanning m.b.v. o.v.(in)
Begin
berhaal
neem o.v. (in) I
bereken inproduct van o.V.(in) met alle a.v.:
als geen tekenwissel inproduct optreedt
dan onthoud O.V.(in);
totdat alle O.V.(in) geweest zi1n;
End.
Procedure aantal assen o.v.(in)
Begin
berhaal
neem geselecteerde O.v.(in);
als inproduct o.v.(in) met aIle B.V.
>e-l/2·sqrt(2) en <=0
dan horizontale gereedschapsstand mogelijk;
ale inproduct o.v.(in) met al1& a.v.
>a_l en <=-1/2'sqrt(2)
dan verticale ger&edschapsstand mogelijkl
als inproduct O.v.(in) met al1e a.v.
-0 of "'-I
dan 4-ass1g& bewerking mogelijk;
als er 2 a.v. zijn
en inproduct o.v.(in} met B.V.=-1 en =0;
dan 3-8ss1ge bewerk1ng mogelijk;
als er 1 a.v. is
en inproduct a.v.(in} met B.V.--l of -0
dan 3-assige bewerking mogelilk;
anders 5-ass1ge bewerkin9 nod 9,
totdat alle geselecteerde a.V.(in) geweest zijn;
voer gegevens uit;
End.
Procedure u1tproduct
Begin
herhaal
neem B.v.-geprojecteerd;
bereken uitproduct B.V.-geprojecteerd met aIle andere B.V.-geprojecteerd;
totdat geen tekenwissel uitproduct optreedt,
onthoud vector met projectievlak;
neem onthouden vector;
bereken inproduct onthouden vector met al1e andere B.v.-geprojecteerd;
onthoud B.V.-geprojecteerd met kleinste wasrds inproduct;
End.
procedure opspancontr61e
Begin
projecteer a11e B.V. op XY-vlsk:
voer procedure uitproduct uit;
projecteer a11e B.V. op YZ-v1ak;
voer procedure uitproduct uit;
projecteer alle B.V. op ZX-vlak;
voer procedure ultproduct ultl
als , onthouden projectievlakken >= 2
dan opspanning mogelijk
anders geen opspanning moge1ijk1
End.
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Procedure kegelas
Beg!n
herhaal
neem onthouden projectlevlak met bljbehorende e.v.-geprojecteerd;
bereken met Inproduct de hoek tussen onthouden e.v.-geprojecteerd;
deel hoek door 2;
bereken wsarde uitproduct
tussen eerete en tweede onthouden a.v.-geprojecteerd:
sIs waarde uitproduct is positi~t
dsn rotatle over hslve hoek t.o.v. eerste a.v.-geprojecteerd uitvoeren;
ale waarde ultproduct is negatlef
dan rotatle over halve hoek t.o.v. tweede B.V.-geprojecteerd uitvoeren;
onthoud middenvector;
neem nOrmaslvector op projectievlak;
bepssl ultproduct tussen norrnsalvector en middenvector;
stel vlakvergelijking op m.b.v. uitproduct;
onthoud vlakvergelljking;
totdat 2 onthouden project1evlakken geweest z1jn;
bepaal snij11jn van de 2 projectievlakken door oplossen vlakvergelijkingen;
gevonden vector is kegelas;
maak lengte kegelas gelijk aan 1;
onthoud kegelas;
End.
procedure maxirnale hoeksfw1jking
Begin
neem kegelas;
bereken 1nproduct kegelas met aIle a.v.,
als 1nproduct 1s poeitiet
dan spiegel kegelas in ooreprong;
beraken nieuwe waarde 1nproduct;
neem grootste waarde Inproduct;
beraken b1jbehorende hoek;
max1male hoekafwijking is berekende hoek min 90 graden;
End.
Procedure basistransformatie
Begin
neem gekozen opspanvector;
projecteer opspanvector op XY-vlsk;
maak lengte projectievector gelijk aan 1;
bereken hoek projectievector met y-ss;
roteer O.V. en aIle B.V. om de z-as over de berekende hoek;
beteken hoek o.V. met y-asl
roteet O.V. en aIle B.V. om de x-as over de berekende hoek;
End.
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4.THEORIE
De theoretische onderbouwing van het geheel zal nu ten sprake worden gebracht.
Blj het zoeken naar oplossingen van het probleem hebben wij door middel van
projecties getracht het 3-D probleem te vereenvoudigen tot 2-D problemen. Na het
uitvoeren van deze projecties wordt er van uitgegaan dat de opspanvector in een
projectievlak ligt. Door deze aaname gaan oplossingen verloren.
Allereerst zullen de gevolgen van de beperking van een opspanning behandeld
worden.
Om een bepaald vormelement te realiseren zullen er bewerkingen op uitgevoerd
moeten worden. Door de richtingsvectoren van de buitennormalen van de te
realiseren vormelementen te nemen, zijn de bewerkingsvectoren bekend.
Aile bewerkingsvectoren krijgen lengte 1 en worden naar de oorsprong van een
assenstelsel getransleerd. De uiteinden van de normaa/vectoren geven dan een
bepaald beeld, de Gaussian-map(G-map}, weer op een eenheidsbol(straal=1).
In het geval van rechte oppervlakken zijn dat dus een aantal punten op de bol. Van
de G-map kan nu een Visibility-map(V-map) afgeleid worden. Wanneer a/s gereedschap een vlakfrees genomen wordt, ziet de V-map er hetzelfde uit als de G-map.
Een vlakfrees kan immers aileen maar gebruikt worden bij loodrechte stand op het
te bewerken oppervlak.
Het gedeelte van de V-map dat in een opspanning bewerkt kan worden, is afhankelijk van het aantal bewerkingsassen van de betreffende freesmachine.
Voor een 5-assige freesmachine (3 translaties en 2 orthogonale rotaties) betekent
dit, dat aile bewerkingsvectoren in een halve bol moeten /iggen.
Verder wordt gekeken of de bewerkingen met de frees in horizontale of verticale
stand zijn te realiseren. Oit betekent dat de V-map te verdelen is in 2 verschillende
gebleden.
Bij een 4-assige bewerkingsmachine is kanteling van de draaitafel niet mogelijk,
zodat 3 translaties en 1 rotatie overblijven. Oit betekent voor de V-map dat slechts
punten gerealiseerd kunnen worden die op een cirkel in een vlak (het opspanvlak)
door de oorsprong liggen en 1 punt liggende op de liin door de oorsprong loodrecht
op dat vlak.
Tenslotte de 3-assige freesmachine, waarbij aileen 3 translaties overgeb/even zijn.
Oit geeft in de V-map sJechts 2 punten. 1 punt in het opspanvlak en 1 punt
liggende op de liin door de oorsprong loodrecht op het opspanvlak.

Fig.3 De vlakfrees
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5.WISKUNDIGE ACHTERGROND
In het stuk hierna wordt gebruik gemaakt van de volgende vectordefinitie.

definitie vector:

(1)

zijn eenheidsvectoren

(2)

Verder moeten de vectoren lengte 1 hebben. Oit kan verwezenlijkt worden door de
afzonderlijke coordinaten door de totale lengte te delen.

2
2
2)
I I=V\'(Bx+By+Bz
t1
Va

lengte vector

(4)

Vectoren met gelijke richting hebben nu dezelfde vectorrepresentatie, zodat
dubbele vectoren verwijderd kunnen worden.
Voorgaande bewerkingen worden op de ingelezen opspan~ en bewerkingsvectoren
uitgevoerd.
Aangezien de G-map in dit geval hetzelfde is als de V-map, kunnen de vectoren
direct in de V-map geplaatst worden. Met behulp van de V-map worden de opspanningen gecontroleerd en bepaald.

0. v:

9

Fig.4 V-map

Door het nemen van het inproduct tussen bewerkingsvectoren en opspanvectoren,
kan bepaald worden of opspanning mogelijk is met de ingevoerde opspanvectoren.
inproduct

(5)

Door middel van het inproduct kunnen namelijk de hoekverdraaiingen tussen een
opspanvector en aile bewerkingsvectoren berekend worden. Deze hoekverdraaiing
mag niet kleiner dan 90 graden zijn, wi! de opspanvector bruikbaar zijn. Dit
betekent dat het inproduct altijd een negatieve waarde moet hebben.

cosfi> (-J

o

-,
Fig.S Grafiek coslnus

Opspanvectoren die aan deze eisen voldoen kunnen daama in enkele klassen
ingedeeld worden. Deze klassen geven weer op welk soort bewerkingsmachine
(aantal assen) het mogelijk is, het gewenste product te realiseren met de betreffende opspanning.
Klasse

1.
2.
3.
4.
5.

5-assig
5-assig
5-assig
4-assig
3-assig

met horizontale en verticale gereedschapsstand.
met horizontale gereedschapsstand.
met verticale gereedschapsstand.
met horizontale en verticale gereedschapsstand.
met horizontale en verticale gereedschapsstand.
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Deze klassen kunnen afgeleid worden uit de V-map.
Klasse 1.

Fig.S K1asse 1

Klasse 2.

Fig.7 Klasse 2

Klasse 3.

",.''''

_1,_""
",

I

,

I

I t'

,I
/'

,-

I , ./"
-\(,y
.... '
~S.
\
./

I

~-+--...

I

\

----"J-,

/' --T"I

::J../

/

I

. .- .. '"

Fig.8 K1asse 3
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Klasse 4.

Fig.9 Klasse 4

Klasse 5.
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Oit heeft de volgende gevolgen voor de waarde van het inproduct tussen een
bepaalde opspanvector en aile bewerkingsvectoren:
waarde van het inproduct = W
Klasse 1.

W altijd negatief

Klasse 2.

-Va¥'2 s W s 0

Klasse 3.

-1 s W s -Va¥'2

Klasse 4.

W=-1. W=O

Klasse 5.*

W=-1. W=O

(*) : Klasse 5 is slechts mogelijk indien er maximaal 2 bewerkingsvectoren zijn.
waarvan bij berekening van het inproduct een waarde gelijk aan 0 mag zijn. De
andere waarde is dan gelijk aan -1.

Indien zelf naar een opspanvector gezocht moet worden. moet eerst gecontroleerd
worden of aile bewerkingen in een opspanning uit te voeren zijn.
Oaartoe moet gekeken worden of het mogelijk is aile bewerkingsvectoren in een
halve bol te plaatsen. Hiervoor moeten aile bewerkingsvectoren worden geprojecteerd op de basisvlakken. respectievelijk het XY- , YZ- en ZX-vlak.
Projectie op XY-vlak wi! zeggen Z:=O en dus
P xy(fJa) =va,xy=ai'Jx +ay~y

projectie op XY-vlak

(6)

projectie op YZ-vlak wi! zeggen X:=O en dus
P yz(fJJ=fJa.yz=8y~y+8z~z

projectie op YZ-vlak

(7)

projectie op ZX-vlak

(8)

Projectie op ZX-vlak wil zeggen Y:=O en dus
Pxz(rlJ =fJ8.xz=8x~x +8znz
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Aangezien aile bewerkingsvectoren in een halve bol moeten passen. moeten in
minimaal twee projectievlakken de onderlinge hoeken tussen aile vectoren kleiner
dan 180 graden zijn. Een halve bol be staat immers uit een cirkel in het doorsnijdingsvlak en twee halve cirkels loodrecht op het doorsnijdingsvlak die ook loodrecht
op elkaar staan. Bij deze aanname wordt er van uitgegaan dat de opspanvector in
een van de projectievlakken ligt.
Als de hoek tussen een vector en aile andere vectoren in dat vlak kleiner of gelijk
aan 180 graden is, mag het uitproduct niet van teken wissel en.
Wanneer zo een vector gevonden wordt, kan met behulp van het inproduct de
vector bepaald worden die de grootste hoek maakt met de gevonden vector.
Immers hoe groter de hoek is des te kleiner is de waarde van het inproduct.
(9)

(10)

In ieder projectievlak, waar geldt dat de vectoren onderling een hoek met elkaar
maken van maximaal 180 graden, worden de twee randvectoren bepaald. Door nu
aile projectievlakken met de bepaalde vectoren samen te voegen, kan naar een
kegel gezocht worden, waarbinnen aile ongeprojecteerde vectoren vallen.

-llJrI

Fig.11 Grafiek sinus
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Daartoe wordt eerst naar de kegelas gezocht, waarna de maximale hoekafwijking
tussen de ongeprojecteerde vectoren met de kegelas kan worden berekend. Zo is
er een beschrijving van een kegel gecreeerd waarbinnen aile mogelijke opspanvectoren liggen.
Voor het vinden van de kegelas wordt eerst per gevonden projectievlak een
middenvector bepaald, dit is de vector die ligt op de helft van de berekende
maximale hoekverdraaiing.
cp=arccos(Va' \1,)

(11)

cp:=.!
2

(12)

y

Ag.12 Het X-Y projectievlak
met middenvector

--~~~----~~----------+ X

~

Voor de bepaling van de uitgangsvector voor de rotatie, wordt gebruik gemaakt van
het uitproduct. Ais het uitproduct positief is moet geroteerd worden ten opzichte
van de eerste vector. Is het uitproduct negatief dan moet geroteerd worden ten
opzichte van de tweede vector. De rotaties worden uitgevoerd door de uitgangsvector te vermenigvuldigen met een rotatiematrix. Deze rotatiematrix is afhankelijk
van de rotatieas, dus per projectievlak verschillend.

Ro~x,~) ~ [~

(13)

coscp
Ro~y,cp)

=[

~
-sln<p
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(14)

-sin<p
cos<p

O~l

(15)

o
Door nu verder de vector loodrecht op het projectievlak aan de bepaalde middenvector toe te voegen ontstaat een vlak. De vlakvergelijking kan gevonden worden
door met behulp van het uitproduct de normaalvector te berekenen. De coefficienten van de normaalvector leiden tot de vlakvergelijking. Oit wordt gedaan voor
twee projectievlakken.
Vervolgens worden deze twee vlakken met elkaar gesneden. waarbij de snijlijn de
kegelas is.

Fig.13 Het snljden van 2 vlakken
ter bepallng van de kegelas
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De bepaling van de keg etas is afhankelijk van de proiectievlakken waar aan de
gestelde voorwaarden voldaan werd,
Stel:
normaalvector vlak 1

(16)

normaalvector vlak 2

(17)

-Als XV-vlak voldoet, dan wordt de op te lossen vergelijking:

Stel y:=1 dan

m;K+mry=O

(18)

m
x ': - - y

(19)

,

mx

-Als XV- en YZ-vlak voldoen, dan wordt de op te lossen vergelijking:
nyy+nzZ=O

(20)

en dus
(21)

-Als XV-vlak niet en YZ-vlak wei voldoet, dan wordt de op te lossen vergeliiking:
(22)

Stet y:=1 dan
Z ,'= -

m

-mr
z
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(23)

,
-Als ZX-vlak voldoet,dan wordt de op te lossen vergelijking
(24)

n,;<+n7=O

voldoet ook XY -vlak:
(25)

of voldoet YZ-vlak:
(26)

Eventuete spiegeling van de kegelas in de oorsprong.

De vergelijking van de kegelas wordt dan:
i1k = xi1x+yi1y+zi1z
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Fig.14 Voorbeeld van kegel met kegelas
waarblnnen de B.V. Iiggen
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(28)

Maak van de vector van de kegelas een eenheidsvector. Om nu de maximale
hoekafwijking met de kegeJas te berekenen moeten de inproducten van de kegelas
met aile bewerkingsvectoren berekend worden.
Wanneer de waarden van de inproducten positief zijn moet de kegeJas gespiegeJd
worden en opnieuw de waarden van de inproducten berekend worden. Door nu de
hoek behorende bij de grootste waarde van het inproduct te verminderen met 90
graden, wordt de maximale hoekafwijking gevonden.
Vervolgens moet uit de verzameling van opspanmogeJijkheden een definitieve
opspanvector bepaald worden, waama een basistransformatie plaats vindt. Deze
transformatie zorgt ervoor dat de opspanvector samenvalt met de positieve v-as.
Daartoe moeten twee rotaties uitgevoerd worden. Bij de eerste rotatie moet de
opspanvector in een basisvlak komen te Jiggen.
Daarvoor wordt de opspanvector eerst op het x:Y -vlak geprojecteerd en de hoek
tussen de projectievector met de v-as berekend. Daama wordt een rotatie uitgevoerd om de z-as over de berekende hoek. Vervolgens wordt de hoek tussen de
geroteerde opspanvector,liggend in het YZ-vlak, en de v-as berekend. Daama
wordt een rotatie over deze hoek uitgevoerd om de x-as. Na deze rotatie Iigt de
opspanvector langs de positieve v-as.
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ToellchHng:
Blnnen het IDM-ontwerpsysteem Is het mogelijk om een ontwerp/werkstuk op een aantal punten te
evalueren. Zo kan blfvoorbeeld worden gecontroleerd of een vormelement van het ontwerp/werkstuk
met het beschlkbare machlnepark kan worden gerealiseerd. Ook kan men controleren of een
gereedschap een bepaald vormelement kan bewerken zonder ongewenste botsingen met het
ontwerp/werkstuk te veroorzaken.
De mogelljkheden tot evalueren blnnen het IDM-systeem worden nog steeds uUgebreld. Op dit
moment Is er behoefte aan een algorltme dat bepaall hoe een ontwerp/werkstuk op een bewerklngsmachlne moet worden georl~nteerd. zodanig dat aile aanwezlge vormelementen kunnen
worden berelkt.

Opdracht:
• Raak vertrouwd met de hierboven geschetste problematiek.
• Bestudeer de theorie van Visibilty Maps.
• Ontwlkkel een algoritme dat de orientalie van het ontwerp/werksluk bepaalt op een
bewerklngsmachlne. zodanlg dat aile vormelementen bewerkt kUlmen worden.
• Beschrljf nauwkeurlg de gegevens die nodig zijn om het algoritme te doorlopen .
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