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I.  INLEIDING 

A.  Willy Vanhoutte  

Willy Vanhoutte is een Belgische onderneming 
gespecialiseerd in machines voor houtbewerking. 
WIVAMAC® is de merknaam voor kwaliteitstools en 
machines voor de creatieve houtbewerker.  

B.  3D-houtbewerkingmachine 

De WIVAMAC® KPB-kopieermachine is een machine 
die houten objecten kopieert. Dit gebeurt door eerst 
een te kopiëren object en een houten blok naast 
elkaar op te spannen. Vervolgens beweegt een 
mechanische taster over het beeld terwijl een frees 
over het houten blok beweegt. Deze bewegingen 
worden volledig handmatig uitgevoerd. 

Bij het kopiëren van een kalken beeld beschadigt de 
mechanische taster het oorspronkelijke beeld. Ook 
kan er met deze machine enkel een exacte kopie 
worden gemaakt en moet het model altijd aanwezig 
zijn.  

Een oplossing voor deze beperkingen is om digitaal 
het model te verkrijgen door te scannen en 
vervolgens de freesmotor automatisch te laten 
bewegen.  

                                                           
 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk is om de bestaande 
machine te upgraden naar een geautomatiseerde 
CNC-machine. Dit brengt enkele verschillende 
deelaspecten met zich mee.  

Ten eerste moet bestudeerd worden hoe het beeld 
zal worden omgezet naar CAD-gegevens. Welke 
verschillende manieren van scantechnieken er dus 
bestaan. Daarna volgt het CAM-gedeelte. Dit zal de 
3D-scan omzetten naar machinetaal. Tot slot zal de 
machine de CNC-bewerkingen uitvoeren. Dit moet 
allemaal gebeuren met open-source of economisch 
aanvaardbare software. Dit omdat de klanten van 
Willy Vanhoutte voornamelijk hobbyisten en KMO’s 
zijn. Uiteindelijk wordt een werkende machine 
gebouwd.  

III.  AANPAK 

Dit 3D-kopiëren heeft een zekere workflow. Eerst 
moet er gescand worden. Daarna wordt de scan 
omgezet naar machinetaal en tot slot moeten de 
bewegingen worden uitgevoerd.  
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Figuur 1: Flowchart aanpak: van foto's naar CNC-bewegingen 

A.  Scannen 

Verschillende scanners bestaan en berusten elk op 
een ander principe. Zo is er laser triangulatie, 
gestructureerd licht, fotogrammetrie, contact 
gebaseerd en laser pulsen. Omdat een 3D-
scantoestel duur is, wordt hier gebruik gemaakt van 
fotogrammetrie. Deze techniek zet foto’s om naar 
een 3D-mesh. De foto’s kunnen met een klassiek 
fototoestel of zelfs met een goede 
smartphonecamera genomen worden. Het 
gebruikte programma is 3DF Zephyr Free. 

B.  CAM 

Met CAM-software zal het bekomen 3D-object 
worden omgezet naar G-code. Dit kan dan gelezen 
worden door de Machine controller package, die 
dan op zijn beurt de drivers en bij gevolg de motoren 
aanstuurt.  

Om de CAM-software te kiezen moet erop gelet 
worden dat deze 4 assen ondersteund. De 
freesmotor kan in 3 richtingen bewegen (XYZ) maar 
het werkstuk zelf kan ook roteren rond zijn as. De 
gekozen software hiervoor is Fusion360. 

C.  Machine controller package 

Dit deel verbindt de PC met de componenten in de 
elektrische kast. Deze verbinding kan worden 

opgezet via USB of ethernet. Om EMI resistent te 
zijn is er gekozen voor ethernet. Na een 
marktstudie, waarbij er vijf potentiële kandidaten 
waren, is gekozen voor EdingCNC. De software voor 
dit machine controller package is met het CNC-
controllerboard geleverd. Deze leverancier geeft 
verder ook een goede support.  

D.  Elektrische schakelkast 

Er zijn twee elektrische kasten. Een reeds bestaande 
waar de frequentieomvormer voor de 3-fasige 
freesmotor inzit en een andere met alle CNC-
stuurlogica in. De kast met de CNC-stuurlogica 
bestaat uit volgende componenten: EdingCNC 
CPU5B kaart met ethernetmodule, PWM naar VOLT-
module, 2 voedingen (24VDC en 36VDC), 5 
stappenmotor drivers en een klemmenstrook. Deze 
klemmenstrook verbindt de homing sensoren, E-
stop en frequentie uitgang die op de kast zitten met 
de CNC-kaart.  

Om de bewegingen te realiseren zijn 5 motoren 
nodig. Vier voor de XYZA-assen en één die de slave 
as is van de X-as (=X’-as). Deze motoren zijn 
stappenmotoren. Zij hebben geen terugkoppeling 
nodig, zijn goedkoop, eenvoudig te installeren en 
hebben een houdkoppel in ruststand. Een nadeel is 
dat ze onbetrouwbaar worden bij hoge snelheden. 
Dit kan opgelost worden door beperkingen op te 
leggen in de software.  

 

Figuur 2: Elektrische schakelkast 



 3 

E.  Mechanisch aanpassingen 

De machine moet voorzien worden van een 
aandrijving en geleiding voor de verschillende 
assen.   

Omdat de machine reeds beschikt over lineaire 
rondgeleiding worden deze opnieuw gebruikt. Voor 
de Y-as worden twee rondgeleidingen gebruikt in 
plaats van 1. Dit om de constructie van de Z-as goed 
te ondersteunen. Omdat daar twee rondgeleidingen 
boven elkaar zitten, moeten langs de X-en X’-as ook 
een extra ondersteuning zitten.  Zo wordt een 
portaal bekomen. 

Voor de aandrijving van de XX’YZ-assen wordt een 
spindel gebruikt. De XX’Y-assen zijn 1m lang en de Z-
as 0,4m. De A-as is een stationair ronddraaiende 
beweging en is via een tandriem verbonden met de 
motor. Ook de motor van de Z-as wordt via een 
tandriem verbonden met zijn spindel. De koppeling 
voor de X-, X’-en Y-as is een klauwkoppeling.  

 

 

Figuur 3:  CAD-tekening WIVAMAC® KBP4075 

 

IV.  RESULTATEN 

Het 3D-scannen met foto’s heeft een opmerkelijk 
hoge resolutie. De beperkingen van de CAM-
software vermindert de resolutie die kan worden 
gehanteerd.   

De mechanische constructie werkt met spindels als 
aandrijving en loopt soepel. Een groot bereik van de 
freesmotor is haalbaar. Hierdoor zijn gewone 
beelden goed te kopiëren.  

V.  BESLUIT 

De hele workflow van het 3D-scannen van een beeld 
tot en met het CNC-frezen is haalbaar. Enige kennis 
van CAM-software is noodzakelijk maar dit kan geen 
belemmering zijn voor de gevorderde hobbyist.  
Zowel qua software als hardware is de machine 
economisch aanvaardbaar gehouden.  
De gebouwde machine is niet markt klaar. Het gaat 
hier om een prototype. Daarom zal alles nog beter 
passend en keuriger aangepast moeten worden.  
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