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Toelichting
Het beheersysteem moet er voor zorgen dat de MARO 700S freesmachine een zo hoog mo
gelijke bezettingsgraad bereikt. Het optimaal beheren van gereedschappen, orders en NC-pro
gramma's is vastgelegd in dit systeem. In dit verslag staat beschreven op welke wijze tot een
werkend systeem is gekomen en hoe dit systeem in de praktijk werkt.
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Rondom de 5-assige MAHO 700S is in de laatste jaren in een aantal opdrachten een
softwaresysteem ontworpen voor het beheren van orders, nc-programma's en
gereedschappen. Dit heeft geleid tot een tweetal programma's, een voor het beheren
van orders en gereedschappen [Boerkamp] en een voor de communicatie van een PC
met de besturing van de MAHO [Peeters]. Om het geheel te laten werken is recent een
uitbreiding van de software in de besturing van de MAHO aangeschaft.

Opdracht

Maak van de tot nu toe ontwikkelde software een softwarepakket, werkend in een
netwerk. Ga hierbij uit van de aanbevelingen die Peeters in zijn eindverslag heeft
aangegeven met betrekking tot de organisatie van de noodzakelijke bestanden. Als
resultaat moet een werkend systeem ontstaan waarmee in het vervolg aile programma's
voor de MAHO 700S beheerd kunnen worden.

LI hI-v, ~Cvv /,J '-(,1-)
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2. "Wat moet waar en hoe in het verslag?" door drs. P. Westendorp.
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Samenvatting

Het maken van produkten op CNC machines is een kapitaalintensieve produktiemethode.
Vit economisch oogpunt moet getracht worden het gebruik van deze produktiemiddelen zo
efficient mogelijk te maken. Een beheersysteem kan de produktiviteit van een CNC machine
verhogen door de taken van een operator achter de machine op te splitsen in verschillende
functies. Elke functie wordt uitgevoerd door een gebruiker die een apart gedeelte van het
beheersysteem bestuurt. Deze gebruikers kuooen over aile informatie in het systeem be
schikken om snel tot goede beslissingen te komen. Hierdoor wordt de bezettingsgraad van
de CNC machine verhoogd.

Er is een beheersysteem opgezet voor de vijf-assige freesmachine MARO 7008 met een
universele gereedschapwisselaar. De communicatie met deze machine is mogelijk gemaakt
door een DNC-protocol. Het systeem kent vier gebruikers die gelijktijdig met ieder hun ei
gen rechten door middel van een netwerk over elkaars informatie kuooen beschikken. Deze
gebruikers en hun handelingen staan hieronder weergegeven:
• De gebruiker Tools beheert de gereedschappen. De gegevens van de gereedschappen

worden overzichtelijk bijgehouden in het systeem.
• De gebruiker Orders zorgt dat een opdracht om een produkt te maken uitgewerkt wordt

tot een order en de orders van de gemaakte produkten uit het systeem verdwijnen. Ook
kan hij een order de prioriteit geven om deze order eerder te laten maken.

• De gebruiker Programs voert de benodigde NC-programma's in en kan de gegevens van
de gereedschappen met hun bewerkingstijden van een NC-programma ingeven.

• De gebruiker MARO beheert het geheugen van de machine m.b.v. een computer, zorgt
voor de benodigde gereedschapuitwisselingen om een order uit te voeren en houdt toe
zicht bij de uitvoering van een NC-programma.

Om deze handelingen goed op elkaar te laten afstemmen beschikt het systeem over de vol
gende mogelijkheden:
• de optimale volgorde bepalen van de uit te voeren orders, zodat een voorbereiding van

een order met een minimaal aantaI gereedschapuitwisselingen gedaan kan worden.
• de gegevens van de gereedschappen in het gereedschapgeheugen van de machine zijn op

elk moment consistent aan de gegevens van deze gereedschappen in het systeem. Dit is
belangrijk bij het controleren van de gereedschapgegevens voor een gereedschapuitwis
selcyclus en bij het SOrteren van de orders.

• tijdens de uitvoering van een order kan een andere order worden voorbereid. Dus het
uitwisselen van gereedschappen en het zenden van NC-programma's van een volgende
order kan gebeuren, terwijl een andere order gemaakt wordt.

• tijdens de uitvoering van een NC-programma kan de machine informatie over zijn toe
stand sturen (status). Deze informatie is op het beeldscherm van de gebruiker MARO te
zien.

Dit beheersysteem kan door een aantal wijzigingen in het softwarepakket ook gebruikt
worden voor andere CNC machines. Deze wijzigingen hebben vooraI betrekking op de
communicatie met de verschillende CNC machines.
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Beheersysteem van de MARO 700S 

lInleiding 

De CNC machine van tegenwoordig moet meer complexiteit en flexibiliteit bevatten, 
omdat de produkten aan hogere gestelde kwaIiteitsnormen en specifieke wensen van de 
klant moeten voldoen. Aangezien de aanschaf van deze machine een hoge investering met 
zich meebrengt, moeten de produkten tegen een zo laag mogelijke prijs op de markt aange
boden worden. De verschillende taken van een operator achter de machine moeten worden 
opgevangen door een beheersysteem, waarin verschillende functies voor meerdere gebrui
kers zijn vastgelegd. Het verkorten van de wachttijden van de machine is nu mogelijk, zodat 
de bezettingsgraad van de machine verhoogd wordt. 

Er is geprobeerd om een beheersysteem te schrijven voor de vijf-assige freesmachine 
MARO 700S. Deze machine heeft een gereedschapmagazijn met een universele gereed
schapwisselaar, NC-programmageheugen en een gereedschapgeheugen dat werkt met een 
9-cijferig gereedschapnummer. Een DNC-koppeling zorgt voor de communicatie tussen de 
MARO freesmachine en het beheersysteem. Dit beheersysteem wordt gestuurd door 4 ge
bruikers, namelijk: 
1. operator die de NC-programma's uitvoert op de freesmachine (MARO), 
2. gereedschapbeheerder die de gereedschappen verzorgt (Tools), 
3. orderbeheerder die de beslissingen maakt over het produceren van het produkt (Orders), 
4. NC-prograrnmeur die de NC-prograrnma's beschikbaar maakt voor gebruik (programs). 

AI deze gebruikers zijn op een netwerk aangesloten, omdat iedereen binnen zeer korte tijd 
over elkaars gegevens moet kunnen beschikken om de doorlooptijden van de verschillende 
produkten te verkorten. 

Het tot nu ontwikkelde beheersysteem voor de MARO freesmachine bestaat uit twee delen. 
Het ene deel betreft de communicatie met de machine en de gereedschapuitwisselcyclus van 
[Peeters 1993] en in het andere deel heeft [Boerkamp 1992a en 1992b] de gegevensbestan
den van de gereedschappen en de orders gereaIiseerd. Deze delen zijn geheel onafhankelijk 
van elkaar gemaakt. Doel van deze opdracht is om de order- en gereedschapbestanden aan 
te passen aan het systeem van [peeters 1993]. De taken van de hierboven besproken gebrui
kers moeten in het systeem worden gedefinieerd. Daarna moeten aile knelpunten uit dit 
systeem gehaald worden, zodat er een werkend geheel ontstaat wat na deze opdracht in 
bedrijf gesteld kan worden (zie Opdrachtomschrijving). 

Hoofdstuk 1: InIeiding 5 
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2 Ret beheersysteem

2.1 De huidige situatie

Zonder beheersysteem wordt het beheer van gereedschappen, programma's en orders en het
bedienen van de MARO freesmachine uitgevoerd door een operator.

In de loop der jaren is er door een aantal mensen getracht een beheersysteem op te zetten.
Sommige werken waren onbruikbaar; in andere waren goede ideeen te ontdekken. Voor
meer informatie hierover zie [Peeters 1993]. Het werk van de volgende mensen, of delen
van hun werk, heb ik gebruikt om mijn opdracht te voltooien:

• [Boerkamp 1992a en 1992b]
Hij heeft alleen de gegevens van de gereedschappen en orders uitgewerkt. Er zijn vier
gereedschapbestanden en twee orderbestanden. Het systeem bestaat uit drie gebruikers,
namelijk: Orders, MARO en Tools. Als een NC-SIM simulator een NC-programma
controleert, wordt er een NC-SIM bestand van dit NC-programma aangemaakt. De
orders kunnen gewld worden met de gereedschappen en de bewerkingstijden van deze
gereedschappen uit dit NC-SIM bestand. Door het gebruik van Turbo Vision bestaat het
systeem uit pull-down menu's. Deze menu's en bijbehorende windows zijn in het nieuwe
beheersysteem bewaard gebleven. Zijn werk heeft een aantal nadelen :

- het ontbreken van essentiele gereedschapgegevens.
- NC-programma's moeten met NC-SIM worden gecontroleerd, anders is het maken

van een order onmogelijk.
- er zijn te veel gereedschap- en orderbestanden aanwezig om snel en gemakkelijk

aIle gegevens van de gereedschappen en de orders te verwerken.
- de documentatie bij de programma's is onverzorgd.

In [Peeters 1993] staan deze nadelen uitvoerig beschreven.

• [Peeters 1993]
Hij heeft zich vooral beziggehouden om met behulp van het DNC-protocol de bediening
van de machine te verleggen van de operator naar het beheersysteem. Het beheren van het
MARO-geheugen, het uitvoeren en voorbereiden van een order en het uitvoeren van een
gereedschapuitwisselcyclus is in zijn systeem gerealiseerd. Het systeem werkt met een
gereedschapbestand. Dit bestand (Present Tools) bevat de actuele gegevens van de
samengestelde gereedschappen zoals locatie, actuele radius en lengte, reservering en
resterende levensduur. In hetzelfde orderbestand staan de nog uit te voeren en de aI
afgehandelde orders. Zijn gereedschap- en ordergegevens zijn niet volledig. Ze zijn
tijdelijk opgezet om de rest van zijn werk te testen. Hij heeft zijn programma geschreven
voor de systeembeheerder. Deze beheerder heeft aIle rechten in het systeem en op deze
manier kan het gehele programma door een gebruiker snel getest worden, indien er
veranderingen in het programma zijn aangebracht. Zijn programmeerwerk is goed
gedocumenteerd en overzichtelijk, waarin een duidelijke structuur is waar te nemen. De
gereedschapuitwisselcyclus kan niet zonder fouten worden uitgevoerd, omdat de machine
niet de mogelijkheid bezit om met het 9-cijferig gereedschapnummer te werken. Ook het
zenden van NC-programma's gaat niet volledig. Er moeten nog een aantal opties worden

Roofdstuk 2: Ret beheersysteem 6
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uitgewerkt en getest om zijn systeem in de praktijk zonder problemen te laten
functioneren. Na het maken van zijn verslag heeft hij nog veel werk verricht aan het
realiseren van het beheersysteem. In bijlage 9 zijn er nieuwe aanbevelingen en eventuele
veranderingen aan het programma weergegeven.

2.2 De opdracht

Het is de bedoeling om een werkend beheersysteem te krijgen, waarmee een zo groot mo
gelijke bezettingsgraad van de MARO 700S freesmachine wordt bereikt. In deze opdracht
is het volgende gedaan om dit te realiseren:

- het aanpassen van de bestaande order- en gereedschapbestanden:
De eerste opzet van deze bestanden is omschreven in het werk van [Boerkamp 1992a en
1992b]. De twee orderbestanden, Orders en FinishedOrders, zijn teruggebracht tot een
orderbestand, waarin de nog uit te voeren en de al bewerkte orders staan.
De vier gereedschapbestanden zijn vervangen door twee bestanden :

- Het Present Tools bestand dat door [Peeters 1993] is opgesteld.
- Het gereedschaparchiefbestand van [Boerkamp 1992a en 1992b], waarin alleen de
onveranderlijke technische gegevens van de gereedschappen in opgeslagen zijn.

Bij dit gereedschaparchiefbestand zijn een aantal belangrijke gegevens (zie bijlage 2)
toegevoegd om dit bestand als een gereedschapcatalogus te laten functioneren.

- het aanpassen van de bestaande order- en gereedschapprocedures van [Boerkamp
1992bJ op het systeem van [Peeters 1993J:
Het werk van [peeters 1993] vormt de ondergrond voor het gewenste systeem. De order
en gereedschapprocedures van [Boerkamp 1992b] zijn veranderd (de variabelen zijn nu
hetzelfde als die in het werk van [Peeters 1993] en de boodschappen naar het scherm zijn
ondergebracht in de lijsten van die daarvoor bestemd zijn) om ze in het systeem van
[Peeters 1993] in te bouwen. Nu is het mogelijk om de orders en de gereedschappen te
beheren in de betreffende bestanden.

- het omschrijven van aile in- en uitvoerprocedures van [Peeters 1993J naar Turbo Vision:
Iedere gebruiker krijgt een pull-down menu te zien, zodat voor hem de in- en uitvoer
via het scherm gebruikersvriendelijker is.

- het gelijk houden van de actuele gereedschapgegevens van de machine en het
beheersysteem:
Na elke gereedschapuitwisseling en elke afhandeling van een order, vergelijkt het systeem
deze gegevens in het gereedschapgeheugen van de machine, met de gegevens van de
betreffende gereedschappen in het Present Tools bestand. Als bv. een lengte oflocatie
van een gereedschap niet hetzelfde is, neemt het systeem deze gegevens van de machine
over in het Present Tools bestand.

- het vastleggen van de rechten van de vier gebntikers in de pull-down menu's:
Voor elke gebruiker is een pull-down menu gemaakt, waarin zijn eigen rechten in het
systeem naar voren komen. De gebruikers kuooen door middel van een netwerk over
elkaars informatie beschikken. In figuur 1 is de opstelling van het totale beheersysteem
met de vier gebruikers en de MARO 700S freesmachine te zien.

Hoofdstuk 2: Het beheersysteem 7
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TOOLS

MAHO

,------------r-====--------------'-----n-~

ORDERS

PROGRAMS

MAH0700s

DOl
Figuur 1: De opstelling van bet totale beheersysteem.

- het invoeren van het 9-cijferig gereedschapnummer:
Door de verandering in de hardware van de machine is het mogelijk om te werken met een
9-cijferig gereedschapidentificatienumrner. Dit numrner moet ook in het systeem worden
toegepast om de gereedschapgegevens in het Present Tools hestand consistent te houden

Hoofdstuk 2: Het beheersysteem 8
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met de gereedschapgegevens van de machine. Er is een nieuwe gereedschapcodering
ingevoerd om aIle gereedschappen een apart nummer te geven.

- het reserveren van de gereedschappen voor het uitvoeren van een order:
In het systeem is ingebouwd dat de gereedschappen van een order gereserveerd worden,
als deze order is voorbereid. Deze gereedschappen bevinden zich dan in het
gereedschapmagazijn van de machine en kuooen pas uit dit magazijn gehaald worden, als
hun reservering ongedaan gemaakt wordt. Dit gebeurt bij het afhandelen van een order.

- het werken met drie ordertypen:
Een order heeft tijdens het fabricageproces de volgende namen: StartOrder, BusyOrder en
EndOrder. Dit is nodig om het voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een order
zonder problemen in elkaar over te laten lopeno

- het uitwerken van het hoofdmenu Programs:
Het invoeren, bekijken en verwijderen van NC-programma's zijn opties die in dit menu te
vinden zijn. Er is een mogeljjkheid om te zien welke NC-programma's aangemaakt zijn,
welke NC-programma's gecontroleerd zijn met NC-SIM en welke NC-programma's nog
ingevoerd moeten worden om een at ingevoerde order te kuooen bewerken. Ook moet het
mogelijk zijn om een NC-SIM hestand zelf te vullen zonder dat het betreffende NC
programma gesimuleerd wordt door NC-SIM of door andere simulatieprogramma's.

- het volledig testen van hetprogramma van [Peeters 1993J:
De machine kon voor deze opdracht niet werken met een 9-cijferig gereedschapnummer.
Daarom konden sommige delen van zijn werk niet getest worden. Door het uitwerken van
enkele procedures en het opnieuw testen van het programma met de nieuwe hardware van
de machine zijn er zoveel mogelijk knelpunten uit de communicatie met de machine en de
functionaliteit hieromheen gehaald.

AI deze handelingen hebben geleid tot een werkend geheel dat bestaat uit vier gebruikers.
Het menu en de structuur van het beheersysteem wordt in de volgende paragrafen behan
deld.

Hoofdstuk 2: Het beheersysteem 9
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2.3 De structuur van bet bebeersysteem

Het beheersysteem bestaat uit een viertal PC's die onderling verbonden zijn via een net
werk. Door het netwerk kunnen de gebruikers snel over elkaars informatie beschikken en
aileen maar de informatie bekijken die ze werkelijk nodig hebben om tot hun beslissingen te
komen. Hieronder wordt besproken, hoe het programma werkelijk in elkaar zit en hoe het
netwerk werkt, wat betreft de verschillende bestanden en de verschillende gebruikers.

Bet programma

Het programma is geprogrammeerd in Turbo Pascal (versie 7.0). Om de verschillende pull
down menu's te maken is gebruik gemaakt van Turbo Vision. Het programma vormt samen
met de 12 units een boomstructuur, zodat elke unit de onderliggende unit kan gebruiken.
Deze structuur was door [Peeters 1993] opgesteld en verder uitgebreid tot de structuur die
in de volgende figuur te zien is.

: programma

: unit
-J... unit

-J..."

-J..."

-J..."

-J..."

-J..."

-J..."

-J..."

-J..."

POdT IMAlIO 00 s r ers rograms
MIl MAHO MIl TOOLS MIl ORDER MIl PROG
SCH MAlIO SCH TOOLS SCH ORDER SCH PROG

DNC Orders
DNC Tools
DNC Options

DataProg
Data Orders Communication
Data Tools
Error Async

InOut
Globals

gebruiker

Figuur 1 : De boomstructuur van de verschillende programma's voor iedere
gebruiker.

De onderliggende 11 units zijn voor iedere gebruiker hetzelfde. AIleen het programma en de
daaronderliggende unit zijn specifiek voor elke gebruiker. Dit programma bestaat uit 3 re
gels die het opstarten, het aanroepen van aile menu-opties in de onderliggende schermunit
en het afsluiten van het programma verzorgen. De naam van het programma begint met
MIl_plus de naam van de gebruiker. Voor de onderliggende schermunit begint de naam
met SCH_ plus de naam van de gebruiker. Deze unit roept van de onderliggende units de
procedures aan die nodig zijn om de gebruiker zijn functie in het systeem te laten verrichten.

Met de unit Data Prog kunnen gegevens van de NC-programma's gehanteerd worden. De
rest van de units voldoet nog steeds aan de eerder gegeven omschrijving van [Peeters
1993].

Hoofdstuk 2: Het beheersysteem 10
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Het werken met de verschillende bestanden

De bestanden zijn opgeslagen in verschillende directories van een netwerk. In de directory
van een gebruiker staan de bestanden die door deze gebruiker beheerd worden. Bv. de ge
reedschapbestanden zijn in de directory van de gebruiker Tools te vinden. Andere gebrui
kers hebben aileen het recht om deze bestanden te lezen. Bij de gebruiker MAHO geldt deze
uitspraak niet, maar dat wordt hieronder besproken. Hoe de verschillende directories met
hun bestanden zijn ingedeeld is te zien in bijlage 1.

Het is belangrijk, dat een gebruiker de bestanden van andere gebruikers kan lezen. Hij be
schikt dan over de informatie die hij nodig heeft om zijn functie te kunnen uitvoeren. Bv. de
gebruiker Tools moet kunnen zien welke gereedschappen hij moet samenstellen om een be
paalde order te maken, ofde gebruiker MAHO moet kunnen zien welk NC-programma
naar het programmageheugen van de machine gezonden moet worden om de machine het
volgende produkt te laten maken. Dezelfde bestanden kunnen door meerdere gebruikers op
hetzelfde tijdstip gelezen worden, omdat deze bestanden gedeeld (shared files) zijn door het
netwerk.

Om snelle en goede heslissingen te kunnen nemen (bv. de benodigde gereedschapuitwisse
lingen bij het voorbereiden van een order) moeten de gegevens van het beheersysteem
voortdurend gelijk zijn aan de gegevens van de machine. Daarom heeft aileen de gebruiker
MAHO het recht om in een aantal bestanden van de overige gebruikers te schrijven. Bij de
volgende handelingen is het nodig dat de gebruiker MARO de hierbij genoemde bestanden
bijwerkt :
- in het orderbestand verhuist een order van de lijst van Orders naar de lijst van Finished

Orders, als een order uitgevoerd is.
- het Present Tools bestand met actuele gereedschapgegevens wordt bijgewerkt bij het

afhandelen van een order en tijdens ofna elke gereedschapuitwisselcyclus.
- de verbeterde versie van een NC-programma wordt teruggeschreven in de daarvoor

bestemde directory, nadat het programma aan de freesmachine veranderd is i.v.m.
eventuele fouten in het programma.

Er is dus een kans, dat twee gebruikers tegelijkertijd in hetzelfde bestand willen schrijven.
AI is deze kans zeer klein, omdat het vullen van een bestand met gegevens maar enkele se
conden kost. Maar komt het toch voor, dan kan degene die eerst het bestand wil openen
zijn gegevens in het hestand opslaan; de andere moet dan wachten, totdat het bestand wordt
afgesloten door de vorige gebruiker.
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2.4 Het menu

Iedere gebruiker heeft zijn eigen menuschenn, waarin zijn rechten te zien zijn d.m.v. de op
ties die hij in zijn menu mag gebruiken. Op het uitklapblad staat het hele menu van het be
heersysteem afgebeeld. Hierbij is aangegeven over welke mogelijkheden de verschillende
gebruikers in de vijfhoofdmenu's beschikken. De opzet van het schermmenu is afgeleid van
het werk van [Boerkamp 1992b].

Hoewel er vier gebruikers zijn, is het menu opgedeeld in vijfhoofdmenu's. Het menu van de
gebruiker MARO is samengesteld uit twee hoofdmenu's, namelijk: MAHO en OPTIONS.
Naast de hierboven genoemde hoofdmenu's zijn er nog drie andere, namelijk: Tools, Orders
en Programs. De gebruiker met dezelfde naam als het hoofdmenu krijgt dit menu volledig te
zien en kan m.b.v. dit menu zijn rechten volledig gebruiken.

Bet hoofdmenu MABO en OPTIONS

AIleen de gebruiker MAHO krijgt deze twee menu's te zien. Het hoofdmenu MARO zorgt
voor de communicatie met de machine, het voorbereiden en afhandelen van orders, het in
stellen en aflezen van de status van de machine en het uitwisselen van de gereedschappen.
Het hoofdmenu OPTIONS bevat allerlei mogelijkheden om het geheugen van de machine te
beheren en het DNC-protocol te bei"nvloeden. De verdere omschrijving van deze twee
hoofdmenu's staat in [Peeters 1993].

Bet hoofdmenu TOOLS

Met dit hoofdmenu kuooen de gereedschapgegevens ingevoerd, veranderd ofbekeken wor
den. Het systeem werkt met twee gereedschapbestanden (in bijlage 2 worden de gereed
schapgegevens van deze bestanden behandeld) :
- het archiefgereedschapbestand (ArchiefTools), dat als een soort technische catalogus

voor gereedschappen moet functioneren.
- het Present Tools bestand, waarin actuele gegevens van de gereedschappen staan.

Het hoofdmenu bestaat uit twee submenu's:
- Tool Archive, waannee de technische gegevens van een gereedschap in het archietbestand

ingevoerd, verwijderd, veranderd en bekeken kuooen worden.
- Present Tool, dit menu heeft dezelfde opties als het vorige submenu, alleen geldt alles nu

voor de actuele gegevens van de gereedschappen die in het Present Tool bestand staan.

Door het hoofdmenu kuooen drie verschillende lijsten van gereedschappen worden getoond,
zoals: All Tools, WorkShop Tools en MARO Tools. Deze lijsten bevatten de actuele gege
yens van alle samengestelde gereedschappen, alle gereedschappen die zich in de werkplaats
bevinden en de gereedschappen die in het gereedschapmagazijn van de machine staan.
De laatste optie is Tools to be Composed. Deze optie laat zien welke ingevoerde orders
bestaan uit niet-samengestelde gereedschappen (zie hoofdstuk 3: De gereedschappen). De
gebruiker Tools kan zien welk(e) gereedschap(pen) hij moet samenstellen om deze order te
kuooen maken. Als het gaat om een order die voorbereid moet worden, geeft het systeem
de melding dat het gereedschap snel gereed moet zijn voor produktie.
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De werkwijze van dit hoofdmenu wordt uitgelegd in hoofdstuk 3: De gereedschappen.

Het hoofdmenu Orders

De nog uit te voeren en de at afgehandelde orders staan in een bestand. Met dit hoofdmenu
kunnen de gegevens van de twee verschillende orders ingevoerd, verwijderd en bekeken
worden. Een order is samengesteld uit maximaal vijfNC-programma's, de benodigde ge
reedschappen met hun bewerkingstijden, prioriteit en einddatum.
Bij het controleren van een NC-programma, met een op de TUB ontwikkelde simulatie
programma NC-SIM, wordt een NC-SIM: bestand aangemaakt waar de gebruikte gereed
schappen en hun bewerkingstijden in staan. Voor meer infonnatie hierover wordt verwezen
naar [Boerkamp 1992b]. Als een nieuwe order wordt ingevoerd, vult het systeem het order
bestand met de gegevens van het NC-SIM: bestand.
Bovendien kunnen twee lijsten met orders worden opgevraagd, namelijk een lijst met nog
uit te voeren orders en een lijst met al afgehandelde orders.
In dit hoofdmenu is ook nog een optie aanwezig om de prioriteit van een order te verande
reno
Over de werkwijze van dit hoofdmenu wordt verteld in hoofdstuk 4: Orders.

Het hoofdmenu Programs

Dit hoofdmenu bevat aHe mogelijkheden om NC-programma's in te voeren, te verwijderen
en te bekijken. Er kunnen drie verschiHende lijsten met deze programma's getoond worden.
Deze lijsten bevatten respectievelijk aHe NC-programma's die a1 in systeem zijn ingevoerd,
de NC-programma's die door een NC-simulatieprogramma gecontroleerd zijn en de NC
programma's die nog ingevoerd moeten worden om aile orders te kunnen bewerken.
Het biedt de mogelijkheid voor de gebruiker Programs, om het NC-SIM: bestand van een
NC-programma met gereedschappen en hun bewerkingstijden te vuHen, zonder tussenkomst
van een NC-simulatieprogramma. Dit NC-simulatieprogramma kan de NC-SIM simulator
zijn, maar kan ook een ander simulatieprogramma zijn dat het NC-SIM bestand met de
juiste infonnatie kan vuHen. De opties van dit menu worden behandeld in hoofdstuk 5: Pro
grams.
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3 De gereedschappen

Het beheersysteem werkt met een database, waar alle informatie van de gereedschappen in
staat. Iedere gebruiker moet snel over deze infonnatie kunnen beschikken, zodat hij snel een
goede beslissing kan nemen. Bijvoorbeeld de gebruiker MARO moet in zeer korte tijd kun
nen zien ofde benodigde gereedschappen van een voorbereide order ook in het beheersys
teem voorkomen. Als dat niet zo is moet hij de bewerking van de order uitstellen. Daarom
is het belangrijk dat deze informatie goed beheerd wordt en op tijd wordt aangepast bij ver
anderingen van de gereedschapgegevens in het systeem. In de volgende paragrafen worden
de twee gereedschapbestanden, het gereedschapnummer en het gereedschapbeheer bespro
ken.

3.1 De gereedschapbestanden

Deze bestanden zijn opgezet door een aantal mensen die eerder aan 'het realiseren van een
beheersysteem' gewerkt hebben. [Boerkamp 1992a en 1992b] had de actuele en de onver
anderlijke technische gegevens van de gereedschappen in vier bestanden staan. Dit maakte
de verwerking van gegevens nodeloos ingewikkeld, omdat een verandering in het ene be
stand de oorzaak was tot het bijwerken van de andere bestanden.
Later heeft [peeters 1993] deze twee gereedschapgegevens opgesplitst en ze vastgelegd in
twee verschillende bestanden die hier onder staan toegelicht (deze gereedschapgegevens
worden in bijlage 2 behandeld).

Het Archief Tools bestand

Dit bestand bestaat uit verschillende records (een soort velden) die alle onveranderlijke
technische kenmerken van een gereedschap bevatten. In het werk van [peeters 1993] staan
deze kenmerken beschreven. Het bestand kan gezien worden als een soort gereedschapcata
logus. Het systeem voegt aan de bestaande gegevens niks toe, maar het leent alleen de be
nodigde gegevens.
Het gereedschapnummer in dit bestand bestaat uit een 6- of 7-cijferige code, zoals die in
bijlage 3 beschreven staat. Hoe het bestand wordt bijgewerkt, komt in paragraaf3.3 aan de
orde.

Het Present Tools bestand

Dit bestand bestaat uit verschillende records die alle actuele gegevens van een samengesteld
gereedschap bevatten, zoals de locatie, actuele radius en lengte, reservering, preferentie en
resterende levensduur. [Peeters 1993] heeft dit bestand opgezet en gebruikt in zijn systeem.
Bij het invoeren van een samengesteld gereedschap worden aileen de gemeten radius en
lengte ingegeven en wordt de preferentie en de levensduur van het record van dat gereed
schap in het ArchiefTools bestand overgenomen.
De gegevens in het gereedschapgeheugen van de machine moeten consistent zijn aan de ge
gevens van de betreffende gereedschappen in dit bestand. Dit is noodzakelijk, wanneer de
gereedschappen worden uitgewisseld, gebruikt voor het uitvoeren ofvoorbereiden van een
order en vernieuwd i.v.m. slijtage. Hier wordt gewerkt met een gereedschapnummer dat
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bestaat uit een 9- of 10- cijferige code die in de volgende paragraafnog ter sprake komt.
Het bijwerken van het bestand wordt in paragraaf3.3 besproken.

3.2 Het gereedschapnummer

Het systeem wil gaan werken met een 9- of 10-cijferig gereedschapnummer om belangrijke
gegevens, omtrent de opname en vorm van een gereedschap, materiaal van het gereedschap,
materiaal van het te bewerken werkstuk en nominale diameter van de frees, vast te leggen in
dit nummer. Op deze manier wordt het identificeren van een gereedschap makkelijker voor
het systeem en de machine. De bestaande gereedschapcodering is veranderd, omdat de co
dering volgens [Boerkamp 1992a en b] niet volledig is (b.v. blinde en doorlopende tappen
kunnen niet gedefinieerd worden) en verschillende gereedschappen met zijn codering het
zelfde gereedschapnummer krijgen (bv. de verschillende kotterkoppen). In bijlage 3 wordt
deze nieuwe gereedschapcodering behandeld. AIs het 7e cijfer van het nummer bestaat uit
een nul, is er sprake van een gereedschap met bijwaarde. Dit komt in paragraaf 3.3 aan de
orde.

Om het gebruik van zustergereedschappen mogelijk te maken is het 7-cijferig gereedschap
nummer uitgebreid met een extensie: gereedschap 1234567 is nu gereedschap 1234567.01
geworden. Aile volgende identieke gereedschappen krijgen dan een oplopende extensie, dus
zustergereedschap 1234567.02 enz.
Twee zustergereedschappen hebben dezelfde technologische specificaties, dus ook hetzelfde
record in het ArchiefTools bestand: gereedschap 1234567. De actuele gegevens van deze
twee zustergereedschappen verschillen, dus hebben ze beide een aparte record in het Pre
sent Tools bestand. Het Present Tools bestand kan aIleen een nieuw samengesteld gereed
schap opnemen, als er van dit gereedschap een record in het ArchiefTools bestand aanwe
zig IS.

Het gereedschapgeheugen van de machine kan maximaal met 9 cijfers werken. Bij het over
zenden van de gereedschapinformatie naar de machine wordt de punt uit het gereedschap
nummer gehaald. Omgekeerd wordt bij het ontvangen van deze informatie van de machine
de punt aan het nummer toegevoegd.

3.3 Het gereedschapbeheer

Hieronder worden de mogelijkheden besproken die de gebruiker Tools met zijn hoofdmenu
heeft om de gereedschappen te beheren. In bijlage 4 staat een stroomschema van een ge
reedschap in het beheersysteem weergegeven.

invoeren en veranderen van gereedschaparchiefrecord

In de informatiebladen van gereedschap
producenten staan de nominale gegevens
van de verschillende frezen. Deze gegevens
worden gebruikt om dit gereedschaprecord

Figuur 3: Een samengesteld gereedschap. (zie figuur 4) te vullen. AIleen de lengte en
de radius van de frees plus de toleranties

bepalen de grenzen, waarbinnen de gemeten maten van een frees moeten liggen. AIle andere
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gegevens in dit record dienen alleen als informatie die niet van betekenis is voor het sys
teem. De radius van de frees (zie figuur 3) wordt automatisch bepaald uit de laatste twee of
drie cijfers van het 6- of 7-cijferig gereedschapnummer en wordt daarna automatisch inge
voerd. Als een gereedschap in dit bestand is ingevoerd, zijn alleen de technische gegevens
van dit gereedschap bekend. Het gereedschap zelf, met de werkelijk opgemeten radius en
lengte, moet nog in het Present Tools bestand ingevoerd worden.
In de volgende figuur is te zien welke gegevens van een frees ingevuld moeten worden.

TOOLS ORDERS PROGRAMS
NewTool Archief

Number :T 152325 I Rtol+ +0.2
Name TWEESNlJDER.HSS I Rtol- -0.5
Radius 12.5 mm Ltol+ +1
Toollength 141 mm Ltol- -4
Nom.Lifetime: 120 min
Size S
StockPlace 14 Preference: [TI
Material Ongelegeerd Staal
Cooling BLASER 870 Free Tool Length:~ mm
Max.Cutdpt 5 mm/step Cutting Length : 12 mm
Z (teeth) 2
Alfa
Rr

Roughing Finishing
V 250 m/min V 400 m/min I Ok I
F/tooth 0.16 mm F/tooth 0.063 mm
F/rev. 0.48 mm F/rev. 0.19 mm I Cancel I
F 1528 mm/mim F 968 mm/mim
S 3183 rev/min S 5093 rev/min

Alt-X Exit FlO Menu Make selection and press Ok

Figuur 4: Bet invoerscherm van een gereedschaparchiefrecord.

verwiideren van een gereedschaparchiefrecord

Om te voorkomen dat deze optie gebruikt wordt door personen die onbekend zijn met het
systeem, is er een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot deze functie. Daarna kijkt
het systeem of er in het Present Tools bestand nog gereedschappen aanwezig zijn die ge
bruik maken van het te verwijderen gereedschaparchiefrecord. Dus gereedschappen waar
van de eerste 6 of 7 cijfers gelijk zijn aan het nummer van het te verwijderen gereedschapar
chiefrecord. Als dit niet het geval is, kan dit record verwijderd worden, anders blijft het re
cord in het bestand staan.
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invoeren van een gereedschap in het Present Tools bestand

In dit bestand komen de actuele gegevens te staan van de werkelijke gereedschappen. Flier
voigt een omschrijving, hoe de gereedschappen in dit bestand worden ingevoerd.
De eerste 6 of 7 cijfers van het gereedschaparchiefrecord worden ingegeven. Ret systeem
voegt een punt en twee cijfers toe aan het ingegeven nummer. Deze twee cijfers worden be
paald aan de hand van de extensie van de overige zustergereedschappen die zich aI in het
Present Tools bestand bevinden. Als er aI een zustergereedschap aanwezig is met extensie
'.01' dan krijgt het ingegeven gereedschap de extensie '.02'. Het kan ook voorkomen dat er
een zustergereedschap aanwezig is met extensie '.02', dan krijgt het ingegeven gereedschap
automatisch de extensie '.01'.
Het systeem kan 99 zustergereedschappen verwerken. Daarna stelt de gereedschapbeheer
der het gereedschap samen uit een frees en de benodigde houder(s). Flij meet de radius en
lengte van het gereedschap op in een meetsysteem, waar precies deze houders in passen.
De gebruiker Tools krijgt dan een invoerscherm (zie figuur 5) te zien. Hij vult de gemeten
waarden in.

NewSisterTool
Number :T 152325.01
Name Hoekfrees
Location W
Reservation
RemlifeTime 120 nun Ok I
PresToolLength 140.65 mm
PresToolRadius 12.35 mm Cancel I
Preference 2

Figuur 5: Het invoerscherm van een Present Tool record.

Het systeem controleert ofdeze waarden vallen in het voorafgedefinieerde tolerantiegebied
van de frees (zie: invoeren van gereedschaparchiefrecord). Als dit het gevaI is, dan worden
deze gegevens opgenomen in het gereedschaprecord van het bestand. Anders is het invoe
ren van zo'n gereedschap in dit bestand onmogelijk en kan het frezen met zo'n gereedschap
leiden tot maatonnauwkeurigheden van het gemaakte produkt. Het gereedschap is nu klaar
voor bewerking en staat in de werkplaats. De locatie is in het gereedschapsrecord weerge
geven met een hoofdletter 'W', wat de eerste letter is van Workshop. De recordonderdelen,
'preference' en 'rem.toollife', zijn overgenomen van het gereedschaparchiefrecord van het
betreffende gereedschap. 'Rem.toollife' staat voor resterende levensduur. Tijdens het frezen
met dit gereedschap zaI deze levensduur in waarde afhemen.
De reservering van een gereedschap komt nog ter sprake bij het hoofdstuk: Orders.
Nadat het record van het nieuwe gereedschap is opgenomen in het bestand, worden aile
gereedschappen in het bestand op nummer gesorteerd.

Verwijderen van een gereedschap

Als de resterende levensduur van een gereedschap de waarde nul nadert, ofde maten van
het gereedschap niet meer in het vastgelegde tolerantiegebied vaIlen door slijtage ofbreuk,
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werkstuk

dan kan het gereedschap worden verwijderd uit het systeem. De gereedschapbeheerder kan
dit gereedschap demonteren. Hij kan dan een nieuwe frees in de houder(s) zetten en de ge
hele procedure, zoals hierboven vemoemd is, opnieuw uitvoeren. Het kan ook zijn, dat de
gereedschapbeheerder houders nodig heeft om de benodigde gereedschappen samen te
stellen. Hij moet dan de minder gebruikte gereedschappen gaan demonteren. Als de frees uit
de houder(s) gehaald wordt, moet ook het gereedschap uit het Present Tools bestand ver
wijderd worden. Het gereedschap bestaat dan niet meer. Het verwijderen van een gereed
schap kan aIleen plaatsvinden door de gereedschapbeheerder m.b.v. een wachtwoord en, als
het gereedschap niet gereserveerd is voor een order ofin het gereedschapmagazijn van de
machine aanwezig is..

niet-samengestelde gereedschaopen

Deze gereedschappen kunnen niet samengesteld worden, omdat er in een werkplaats meer
frezen aanwezig zijn dan houders. Van deze gereedschappen kan er wei een gereedschapar
chiefrecord zijn. Hun gereedschapnummer bestaat uit 6 of 7 cijfers. Alleen kan dit gereed
schap toegevoegd worden aan het Present Tools bestand, als de bijbehorende frees in de
houder(s) gemonteerd is en radius en lengte van het gereedschap opgemeten zijn.

gereedschappen met biiwaarde

Als het 7e cijfer van het gereedschapnummer bestaat uit een nul, dan heeft het gereedschap
een bijwaarde. Dit fictieve gereedschap is in werkelijkheid niet aanwezig en wordt aileen
gebruikt voor het voorfrezen. Het heeft een eigen record in alle twee de gereedschapbestan
den.
Bij deze gereedschappen is geen tolerantiegebied aanwezig, waarin de waarden van de ac
tuele radius en de lengte moeten liggen. De gereedschapbeheerder wIt in de Present Tool
record van dit gereedschap een grotere radius in dan de radius van het werkelijke gereed
schap, waarvan het gereedschapnummer geen nul heeft. Als een gereedschap met bijwaarde
voorkomt in een NC-programma, wordt automatisch het werkelijke gereedschap zonder
bijwaarde gebruikt. De machine gebruikt in werkelijkheid een frees met een kleinere radius
dan in het NC-programma is aangegeven. De frees blijft dus iets verwijderd van de opgege
ven contour (zie figuur 6).

/ gereedschap met bijwaarde

werkelijke gereedschap

gefreesde contour
~

~-----
opgegeven contour

Figuur 6: Het bewerken van een werkstuk met een gereedschap met bijwaarde.

Het systeem kan met deze sooft gereedschappen werken. Alleen de machine kan er nog niet
mee omgaan, omdat deze gereedschappen in een fictief gereedschapmagazijn moeten wor
den geplaatst.
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4 Orders

Goede onderlinge afstemming van de orders is belangrijk om een goede bezetting te krijgen
van de machine. De wachttijden van de machine worden dan alleen nog maar veroorzaakt
door het opspannen van de werkstukken en het eventuele onderhoud aan de machine. AIle
andere handelingen, zoals het voorbereiden van een order (gereedschappen uitwisselen en
NC-programma's zenden), kunnen gebeuren als de machine een order aan het uitvoeren is.
In dit hoofdstuk wordt het orderbestand en orderbeheer besproken. Ook komen de verschil
lende ordertypen aan bod.

4.1 Het orderbestand

De twee orderbestanden van [Boerkamp 1992a en 1992b] zijn door [peeters 1993] terug
gebracht naar een bestand. In dit bestand staan de nog uit te voeren en de al bewerkte or
ders. Tussen deze twee lijsten is een onderscheid gemaakt door aan het orderrecord een
extensie mee te geven, waarin staat of de order al afgehandeld is. In het werk van [Peeters
1993] staat een toelichting van de ordergegevens. In een nieuw orderrecord komen de be
nodigde NC-programma's, prioriteit en de einddatum van een ingevoerde order te staan. De
gegevens over de benodigde gereedschappen en hun bewerkingstijden worden aangevuld
door een NC-SIM bestand. Dit bestand wordt aangemaakt, als een NC-SIM simulator een
NC-programma controleert of de gebruiker Programs dit record vult met gereedschappen
en hun bewerkingstijden van een NC-programma.
De gegevens van het orderrecord en het NC-SIM record worden behandeld in de bijlage 2.

4.2 De ordertypen

Het beheersysteem werkt met drie verschillende ordertypen. Alle bewerkte orders hebben
de naam van deze typen gedragen. Tijdens het fabricageproces doorloopt een order ze van
boven naar onder, zoals ze hieronder staan weergegeven.

- StartOrder: order die het systeem aan het voorbereiden is. De gereedschappen van deze
order worden, indien nodig, in het gereedschapmagazijn van de machine
gezet en de machine ontvangt de benodigde NC-programma's. Als dat
zonder problemen is gebeurd, kan de machine de order produceren. Deze
order staat eerst vermeld in de lijst van orders, als de machine geen order
aan het uitvoeren is. Anders is de tweede order in de lijst de StartOrder.

- BusyOrder: order die de machine aan het uitvoeren is. Het produkt wordt gefreesd met
de benodigde gereedschappen en volgens de vastgelegde banen die in het
NC-programma ofde NC-programma's beschreven staat of staan. In de lijst
van orders staat deze order op de eerste plaats.

- EndOrder: order die het systeem aan het afhandelen is. De order is bewerkt en de
operator kan het 'kant-en-klare' produkt uit zijn opspanning halen. Het
Present Tools bestand wordt bijgewerkt met het gereedschapgeheugen van
de machine op dat moment. De NC-programma's van deze order worden uit
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het prograrnmageheugen van de machine verwijderd. Het systeem voegt
deze order toe aan de lijst van Finished Orders.

Het gebruik van deze ordertypen komt in het hoofdstuk MARO uitvoerig aan de orde.

4.3 Bet orderbeheer

Het beheer van de orders is hetzelfde gebleven als in het werk van [Boerkamp I 992a en
1992b]. AIleen de gegevensverwerking in een orderbestand is overgenomen van [peeters
1993]. In deze paragraafworden de handelingen van de gebruiker Orders uitgelegd om de
orders te beheren. Het stroomschema van een order in het beheersysteem is in bijlage 5
weergegeven.

invoeren van een order

Bij een nieuwe order moeten de volgende gegevens ingevoerd worden:
- het ordemummer, dat uit 6 cijfers moet bestaan.
- de prioriteit, als de order eerder afgewerkt moet worden dan orders zonder prioriteit.
- de datum, wanneer het produkt ldaar moet zijn.
- de nummers van de benodigde NC-programma's (maximaal vijfNC-programma's).
De gebruiker Orders krijgt het volgende invoerscherm te zien.

New Order
Ordemumber:
Priority:
Year:
Month:
Day:
Clampingplan:
Ncprognumber(s):

1234561
pI
1994 I
10
f--

20

9988 -+

Ok I ICancel I

Figuur 7: Het invoerscherm van een orderrecord.

Bij het controleren van de benodigde NC-programma's met een NC-SIM simulator wordt
een record in het NC-SIM bestand aangemaakt, waar de gebruikte gereedschappen en hun
bewerkingstijden in staan. Ook heeft de gebruiker Programs het recht om dit record met de
hand in te vuHen, als een NC-prograrnma niet wordt gecontroleerd door een NC-SIM simu
lator. De inhoud van dit NC-SIM record en de koppeling tussen het systeem en de NC-SIM
simulator is omschreven in [Boerkamp 1992b]. Alleen de gereedschapnummers bestaan uit
6 of 7 cijfers, omdat de NC-programmeur zijn gereedschappen kiest uit een gereedschapca
talogus (ArchiefTools). Met dit record kan automatisch de rest van de orderrecordgege
vens worden gevuld. Het systeem zoekt in het Present Tools bestand welke benodigde ge
reedschappen zijn samengesteld. Als het gereedschap van een order is samengesteld dan
wordt achter het 6- of 7-cijferig gereedschapnummer de bijbehorende extensie van dit ge-
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reedschap geplakt. Is dit niet het geval dan blijft het gereedschapnummer van het niet
samengestelde gereedschap in het orderrecord staan. Ook wordt gekeken welke benodigde
samengestelde gereedschappen in het gereedschapmagazijn van de machine zitten, zodat het
aantal gereedschapuitwisselingen voor het uitvoeren van een order bepaald kan worden. In
figuur 8 is een orderrecord afgebeeld, zoals de vier gebruikers het op hun beeldscherrn kun
nen Zlen.

OrderWindow

Ordemumber: 654322
Ncprogramnumbers: 9988,9001
Enddate 19941023
Priority P
Clampingplan:
Status
Total millingtime : 23.00
Number of toolchanges: 2
Number of tools used: 5
Number ofNcprograms: 2
Number of not measured tools: 1
Number of tools stored in workshop: 1

Figuur 8: Het uitvoerscberm van een orderrecord.

156110.01
201107.01
331105.01
293480
7853025.02

Daama worden de orders gesorteerd, zOals hieronder besproken wordt.

sorteren van orders

De volgorde van de orders in een lijst is belangrijk om een optimale bezetting te krijgen van
de machine. De sorteerwijze van de orders is beschreven in het werk van [Boerkamp
1992b]. De order die als eerste uitgevoerd moet worden, komt bovenaan de lijst te staan.
Het systeem sorteert de orders m.b.v. de ordergegevens in een volgorde, zoals hieronder is
aangegeven:
- orders met prioriteit; alle gereedschappen bevinden zich in de machine.
- orders met prioriteit; aIle gereedschappen zijn samengesteld, maar zitten niet allemaal in

de machine.
- orders met prioriteit; niet alle gereedschappen zijn samengesteld.
- idem voor orders zonder prioriteit.
Een order krijgt automatisch bij het sorteren de prioriteit, als de huidige datum korter dan
drie dagen van de afleverdatum verwijderd is. De actuele gegevens van de gereedschappen
kunnen tijdens de werking van het systeem veranderen door het uitwisselen van gereed
schappen met de machine ofhet bewerken van een order. Voor elke sortering van de orders
moet de locatie van de gereedschappen bepaald worden om het aantal gereedschapuitwisse
lingen en gereedschappen in de werkplaats te kunnen bepalen. Ook kan er in de tijd tussen
het invoeren en voorbereiden van een order, gereedschappen worden samengesteld ofgede
monteerd. Ook bij elke sortering moeten dan de gereedschapgegevens van de orders verge-
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leken worden met de gegevens in het Present Tools bestand. De samengestelde gereed
schappen van de orders die in het bestand voorkomen, staan in de orderrecords met een
9- of lO-cijferig gereedschapnummer vermeld; andere niet-samengestelde gereedschappen
met 6- of7-cijferig gereedschapnummer.
Het sorteren gebeurt alleen bij het invoeren en voorbereiden van een order. Bij het invoeren
van de nieuwe order om het record met gegevens van het systeem te wIlen. Bij het voorbe
reiden van een order moeten alle orders van de huidige informatie worden voorzien, waar
door het systeem de order kan uitvoeren met de prioriteit en met zo weinig mogelijk ge
reedschapuitwisselingen.

verwiideren van een order

Het kan voorkomen dat een opdrachtgever het produkt niet meer willaten maken ofwil
veranderen Lv.m. andere wensen van de klant. De order van dit produkt moet uit het or
derbestand verwijderd worden. Als het produkt aangepast is aan de gewenste veranderin
gen, dan pas kan de orderbeheerder een nieuwe order invoeren. Het verwijderen van een
order is alleen mogelijk als deze order niet de naam, StartOrder ofBusyOrder, draagt. De
orderbeheerder moet een wachtwoord ingeven om een order te kunnen verwijderen.
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5 Programs

De MAHO freesmachine heeft de NC-programma's nodig om de frees langs de vastgelegde
banen te leiden. De NC-programma's kunnen worden gemaakt op de machine ofdoor een
NC-programmeersysteem, zoals DLOG. Ieder NC-programma vonnt een bestand, waannee
het beheersysteem kan werken. In bijlage 6 zijn de eisen uiteen gezet, waaraan een NC
programma moet voldoen om het systeem zonder problemen te laten werken. In dit hoofd
stuk wordt het deel besproken, dat de gebruiker Programs bijdraagt aan het systeem. Een
stroomschema van een NC-programma in het beheersysteem wordt in bijlage 7 weergege
ven.

invoeren van een NC-programma

Het systeem kopieert het NC-programma van bijvoorbeeld de floppy naar de directory met
NC-programma's. Als dit NC-programma voorkomt in de lijst van gecontroleerde NC-pro
grammars met de NC-SIM simulator, is er van dit NC-programma een NC-SIM record
aanweZlg.

handmatig vullen van het NC-SIM record

Door deze mogelijkheid kan een orderrecord gevuld worden met gereedschappen en hun
bewerkingstijden, zonder dat een NC-simulatieprogramma het benodigde NC-programma
controleert. De gebruiker Programs krijgt op het beeldscherm een record (zie figuur 9) te
zien, waarin hij van het betreffende NC-programma het 6- of 7-cijferig nummer van de
benodigde gereedschappen en hun bewerkingstijden invult.

New NcSimRecord

100.00
20.00
34.70
14.00

ToolTime
ToolTime
ToolTime
ToolTime
ToolTime
ToolTime
ToolTime
ToolTime
ToolTime
ToolTime

ber 9100
er 1234567
er 156110
er 203405
er 7853025
er
er
er
er
er
ber
1189.00 I

ProgramNum
1: ToolNumb
2: ToolNumb
3: ToolNumb
4: ToolNumb
5: ToolNumb
6: ToolNumb
7: ToolNumb
8: ToolNumb
9: ToolNumb
10: ToolNum
TotalTime:

Ok I----- I Cancel I

Figuur 9: Het invoencherm van een NC-SIM record.
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Dit record van het NC-SIM bestand is specifiek voor dit ene NC-programma. Het systeem
breidt het gereedschapnummer automatisch uit tot 9 of 10 cijfers bij het wHen van het or
derrecord, als deze gereedschappen zijn samengesteld.

NC-programma's die nog gemaakt moeten worden

Het kan zijn om alle orders te bewerken, dat er een aantal NC-programma's niet in het sys
teem aanwezig zijn. De gebruiker Programs kan deze NC-programma's op het beeldscherm
zien en probeert deze programma's zo snel mogelijk in te voeren.

verwUderen van een NC-programma

De order met een ofmeerdere NC-programma's is afgehandeld. De NC-programma's zijn
uit het programmageheugen van de machine gewist. Daarna kan de gebruiker Programs de
ze NC-programma's uit het systeem verwijderen. Dit is aIleen maar mogelijk, als de nog uit
te voeren orders deze NC-programma's niet nodig hebben bij hun bewerking. Deze optie is
alleen toegankelijk voor iemand die het wachtwoord kent. Bij het verwijderen van een NC
programma wordt automatisch het bijbehorende NC-SIM record in het NC-SIM bestand
schoongemaakt.
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6MAHO

Bij het opgezette beheersysteem moet een computer de MARO 700S freesmachine kunnen
besturen. De taken van de operator zijn nu :

bedienen van deze computer.
toezicht houden bij de uitvoering van een NC-programma.
gereedschappen in de machine zetten en ze eruit halen, als het systeem dat aangeeft.
status van de machine uitlezen op de computer.
opspannen van het werkstuk.

Deze operator wordt in het beheersysteem de gebruiker MARO genoemd.

In het werk van [Peeters 1993] is het beheren van de machine door het beheersysteem al
voor een groot deel gerealiseerd. Een computer kan in zijn systeem het geheugen van de
machine beheren en een gereedschapuitwisselcyclus uitvoeren. Wat betreft de verwerking
van de orders, vormt zijn werk de fundering voor het optimale systeem. In mijn opdracht
zijn er een aantal opties bovenop gebouwd om in de praktijk een werkend beheersysteem te
krijgen. In de volgende paragrafen worden de mogelijkheden van de gebruiker MARO bij
verwerking van een order en de rest van zijn mogelijkheden in het beheersysteem behandeld.

6.1 De verwerking van een order

Het voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een order hoort bij de taak van de gebruiker
MARO. In deze paragraafwordt uitgelegd, hoe dit gebeurt.

voorbereiden van een order

Bij het gebruik van de MARO menuoptie Exchange Required Tools, sorteert het systeem
eerst alle orders om de StartOrder van dat moment te bepalen. Indien de gebruiker MARO
een andere order wil voorbereiden, kan hij het nummer van deze order ingeven. Deze order
krijgt dan de naam StartOrder. Voor ieder gereedschap van de StartOrder wordt een ge
reedschapuitwisselcyclus opgestart, zoals die in het werk van [Peeters 1993] staat omschre
ven. In deze cyclus wordt ieder gereedschap van de StartOrder gecontroleerd en gekeken of
hun resterende levensduur groter is dan de bewerkingstijd van dit gereedschap in de
StartOrder. Als de StartOrder bestaat uit een niet-samengesteld gereedschap, dan wordt het
voorbereiden van deze order gestaakt. Daama worden er twee lijsten gegeven met aBe ge
reedschappen die in de machine gezet en uit de machine gehaald moeten worden. De ge
reedschapuitwisselcyclus wordt pas opgestart, nadat de gebruiker MARO een goedkeuring
(zie figuur 10) voor elke uitwisseling heeft gegeven. Het gereedschapmagazijn van de ma
chine wordt gepositioneerd en op het beeldscherm van de gebruiker MARO komen de
nummers van de uit te wisselen gereedschappen te staan. De operator kan het gereedschap
op die positie nu uit de machine halen en een gereedschap met het op het beeldscherm ge
geven nummer, in de machine plaatsen. Het beheersysteem wacht vervolgens tot de opera
tor te kennen geeft de uitwisseling te hebben uitgevoerd. Dan worden aBe gegevens van de
uitgewisselde gereedschappen in het Present Tools bestand en het gereedschapgeheugen
van de machine bijgewerkt, zoals in [peeters 1993] staat uitgelegd. Als de gereedschappen
van de StartOrder allemaal in de machine staan, krijgen deze gereedschappen de extensie
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'R'. Dit betekent, dat die gereedschappen gereserveerd zijn. Ze kunnen niet uit de machine
gehaald worden, voordat de StartOrder is bewerkt.

OutputListRequiredToolExchanges
These tool changes have to be executed to be able to
execute order 654322 ; confirm each exchange.

Required Toolln : T15611O.01

ToolOut : T243507.01

IConfirm I
ICancel I

Figuur 10: Bet scherm om een gereedschapuitwisseling te bevestigen.

Met de MARO menuoptie Send NC-programs, kan het systeem de NC-programma's van de
StartOrder naar het programmageheugen van de machine zenden. Ook kunnen er met deze
optie willekeurige NC-programma's verzonden worden. De StartOrder is kIaar om uitge
voerd te worden.

Als de machine geen order (BusyOrder) in bewerking heeft, dan kan de naam van de voor
bereide order veranderen van StartOrder in BusyOrder. Vervolgens kan de volgende order
worden voorbereid, zoals hierboven staat beschreven. Als er weI een BusyOrder aanwezig
is, kan de StartOrder geen BusyOrder worden. Er kan nu ook geen andere order worden
voorbereid. Dit kan pas, als de BusyOrder volledig is uitgevoerd en de StartOrder kan nu
BusyOrder worden.

uitvoeren van een order

Met de OPTIONS menuoptie Execute Program, kan het systeem elk NC-programma van
de BusyOrder in het programmageheugen van de machine activeren. De machine beschikt
over alle gegevens van de BusyOrder en kan nu deze order uit gaan voeren. De MARO
700S beschikt over de mogelijkheid dat tijdens het uitvoeren van een NC-programma het
systeem een andere order kan voorbereiden. Dit verkort aanzienlijk de tijden dat de machine
stilstaat.

afltandelen van een order

De order is uitgevoerd en het produkt is klaar. Met de MAHO menuoptie Handle Finished
Order, wordt de afgewerkte BusyOrder, EndOrder. Als er een StartOrder aanwezig is,
krijgt deze order de naam BusyOrder. De reservering van de gebruikte gereedschappen
wordt weggehaald. Het systeem werkt het Present Tools bestand bij met de actuele gege
vens van alle gereedschappen in de machine. De NC-programma's van de EndOrder worden
uit het programmageheugen van de machine gewist. Daarna wordt de EndOrder toege
voegd aan de lijst van Finished Orders.
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6.2 Overige mogelijkheden van de gebruiker MAHO

Hierin wordt de rest van de taak die de gebruiker MAHO in het beheersysteem moet vervul
len, behandeld.

de status van de machine

Het toezicht houden op de uitvoering van een NC-programma door de gebruiker MAHO
wordt vergemakkelijkt, doordat hij de status van de machine kan uitlezen via het beeld
schenn. Door het instellen van een bepaalde code (de status mask) en deze te versturen naar
de machine, wordt de machine te kennen geven welke statusmeldingen het automatisch
moet sturen en welke niet. Echter kan de gebruiker MAHO bepaalde statusmeldingen zelf
opvragen. Het systeem kan met de MAHO menuoptie Display Status, de status van de ma
chine uitlezen. Op het beeldscherm is nu de status en een menu met twee opties te zien. Met
de optie Renew Status verschijnt de status van dat moment op het beeldschenn.

: fouten die verschijnen op het CNC
beeldscherm.

: het NC-programma wordt uitgevoerd of
niet.

: het NC-progamma is gestopt bij een M1.
: toerental ofvoeding is nul.
: automatische mode is gestopt.
: toerental ofvoeding override zijn veranderd.
: verandering van DNC RemotelLocaI.
: informatie over gereedschap wissel/fout

wordt weergegeven ofniet.

2. Program execution started/stopped

3. Program has stopped on M1
4. Spindle or feed has stopped
5. Automatic mode has stopped
6. Speed- or feed override has changed
7. Change ofDNC RemotelLocal
8. Report Tool change/error on/off

Met de andere optie Change Settings, kan ingesteld worden welke statusinformatie de ma
chine automatisch stuurt en welke door de gebruiker MAHO zelfwordt opgevraagd.
De gebruiker MARO kan de volgende statusmeldingen (StatusMaskSettings) instellen die
de machine automatisch kan sturen:
1. Errors reported on CNC display

Deze statusmeldingen kunnen aan- of uitgezet worden. Hiema wordt een status mask (een
code) samengesteld, waarin staat welke statusmeldingen automatisch door de machine ge
stuurd worden. Het systeem zendt deze code naar de machine en ontvangt de geactiveerde
statusmeldingen, als de machine ze automatisch stuurt.

2. Data in Report
3. ToolChange + ToolNr

Daamaast is er voor de gebruiker MAHO nog de mogelijkheid om de volgende meldingen
(StatusBoxSettings) in te stellen:
1. StatusReport (auto/request) : statusinformatie wordt automatisch gestuurd of

wordt door de gebruiker zelf opgevraagd.
: aile gegevens van een melding laten zien.
: gereedschapwissel met bijbehorende
gereedschapnummer

4. ToolError : gereedschapfout.
5. Programma's, Subprogramma's, Macro's en huidige positie in het programma.
6. Overrides
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De machine stuurt automatisch de gewenste meldingen, ofzendt de opgevraagde meldingen
in de vorm van een statusreport. Dit report bestaat uit 4 cijfers, waaruit de status van de
machine gelezen kan worden (bv. '0011').

Als de gebruiker MARO het statusreport wil zien, wat automatisch door de machine ge
stuurd is, moet hij de StatusBoxSetting 1 uitzetten ('auto StatusReport'). In dit statusreport
kunnen dan de StatusMaskSettings 1 tim 7 staan, als ze geactiveerd zijn. De
StatusMaskSetting 8 (tool change/error) is in dit statusreport alleen te zien, als de
StatusBoxSettings 3 en 4 geactiveerd zijn. Met het activeren van de StatusBoxSetting 5
wordt de huidige positie in een NC-programma van dat moment opgevraagd en in dit sta
tusreport weergegeven.

Bij het activeren van het 'request StatusReport' (StatusBoxSetting 1) worden de
StatusMaskSettings 1 tim 5 en 7 van dat moment opgevraagd. Ook kunnen de Status
BoxSettings 5 en 6 van dat moment opgevraagd worden. De StatusBoxSettings 3 en 4 zijn
in dit report alleen te zien, als deze meldingen precies opgevraagd worden op het moment
dat de machine in deze toestanden verkeert.

StatusBoxSetting 2 zorgt dat de eventuele meegezonden gegevens met de twee verschil
lende statusreports te zien zijn in de status. Deze gegevens zijn foutmeldingen ofandere
meldingen die op het beeldscherm van de machine verschenen zijn.

systeemvariabelen

Met de OPTIONS menuoptie SetDe/aults, kunnen de verschillende systeemvariabelen beke
ken en veranderd worden. Het scherm, zoals in figuur 10 te zien is, wordt dan getoond.

System Defaults
DefaultsStatusMaskSettings 11111111
DefaultsStatusBoxSettings 000000
ActivateUserMessage 2
CommunicationMemoryMode 1

Do you want to make any changes:

(.) ActivateUserMessage
( ) CommunicationMemoryMode

ActivateUserMessage
CommunicationMemoryMode

Give correct new value

I Ok

{0,1,2}
{0,1,2,3}

IT]

ICancel I

Figuur 11: Het scherm met de systeemvariabelen.
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In de systeemvariabele DefaultStatusMaskSettings en DefaultsMaskBoxSettings staan res
pectievelijk welke statusmeldingen automatisch door de machine worden gestuurd en welke
door de gebruiker MARO worden opgevraagd. Deze systeemvariabelen bestaan uit een rij
met enen of nullen. Een een betekent, dat de statusmelding met het nummer wat overeen
komt met de plaats in de rij, is geactiveerd. Bijvoorbeeld statusmelding 'Errors reported on
CNC display' heeft nummer een van de lijst en dus de eerste plaats in de rij van de Default
StatusMaskSettings. Deze twee systeemvariabelen kunnen veranderd worden, zoaIs hierbo
yen staat uitgelegd.

Welke boodschappen bij de verschillende gebruikers worden weergegeven, wordt ingesteld
bij de ActivateUserMessage. Het systeem beschikt over een communicatiegeheugen, waarin
al deze boodschappen worden opgeslagen. Dit geldt ook voor de boodschappen naar en van
de machine. Dit is eveneens gemakkelijk voor een gebruiker aIs er iets mis is gegaan, om te
kijken welke handelingen hij precies gedaan heeft. Het ActivateUserMessage heeft drie ver
schillende instellingen:
2: aIleen de belangrijkste boodschappen worden weergegeven.
1: ook minder belangrijke boodschappen worden weergegeven.
0: aIle boodschappen worden weergegeven (in het communicatiegeheugen staan aIle

boodschappen incL LSV/2 niveau).

De CommunicationMemoryMode bepaalt welke boodschappen in het communictiegeheu
gen worden opgeslagen. Het kan op 4 niveaus ingesteld worden, namelijk:
0: aIle boodschappen worden opgesiagen.
1: de boodschappen van het type 0 en 1 worden opgeslagen.
2: de boodschappen van het type 2 worden opgeslagen.
3: geen enkele boodschap wordt opgeslagen.

Bij het afsluiten van het scherm worden deze systeemvariabden met de nieuwe waarden ge
wId en ze houden deze waarden in het hele systeem, totdat de gebruiker MARO ze weer
verandert.

opstarten en afsluiten van de communicatie met de machine

Het beheersysteem werkt, wat betreft de communicatie, met drie onder elkaar liggende
protocollen, namelijk: DNC-, LSV/2 - en Async protocoL De werking van deze protocollen
wordt in [Peeters 1993] besproken. In bijlage 8 staan de nieuwe waarden van de machine
constanten om het DNC-protocol in werking te stellen.

Bij het opstarten van het systeem moeten aIle systeemvariabelen uit een bestand opgevraagd
worden. Dit bestand wordt met de waarden van deze variabelen gewld, aIs het systeem de
communicatie met de machine afsluit of in zijn totaIiteit stopt met zijn werkzaamheden. Het
kan ook zijn, dat er geen bestand aanwezig is. Dan wordt een nieuw bestand aangemaakt
met vaste waarden van de systeemvariabelen. Het systeem moet de communicatie met de
machine opstarten door het initiaIiseren van de interrupt vector en het openen van de Async
communicatie-unit. Daarna stuurt het systeem de status mask, zodat de statusmeldingen be
kend zijn, welke automatisch door de machine worden gestuurd. Als de gebruiker MARO
een van de opties in de hoofdmenu's, MARO en OPTIONS wil gebruiken, dan wordt de
hierboven besproken opstartprocedure afgehandeld. De verbinding tussen het systeem en de
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machine is nu compleet.

Bij het afsluiten van de communicatie gebeuren de volgende handelingen: het sturen van een
status mask '000', zodat de machine geen automatische meldingen meer zal sturen; het af
sluiten van de interrupt vector en de Async communication-unit; het opslaan van de ge
bruikte systeemvariabelen in een bestand.

handmatig uitvoeren van gereedschapuitwisselcyclus

Met de MARO menuoptie Tool Exchange Cycle, kan de operator gereedschappen uitwisse
len, in de machine zetten en uit de machine halen. Elke keer wordt er een gereedschapuit
wisselcyclus geinitialiseerd, doordat hij in een menu kan kiezen voor de Exchange Tools,
Insert Tool en Remove Tool. Het systeem controleert de gereedschappen, waarvan de
nummers zijn ingegeven en start de cyclus op. De machine positioneert zijn gereedschapma
gazijn en de operator kan de gereedschappen uitwisselen en de gegevens van de betreffende
gereedschappen worden vervolgens in het systeem en de machine bijgewerkt. Met het menu
Particular Functions kunnen onderdelen van een gereedschapuitwisselcyclus worden uitge
voerd. Als er in een onderdeel van een cyclus iets fout gegaan is, kan vanuit dit onderdeel
de cyclus weer opgestart worden. Hierdoor kan het systeem de gereedschapuitwisselcyclus
toch nog met succes afsluiten.

het beheren van het machinegeheugen

Dit gebeurt met de rest van de opties in het hoofdmenu OPTIONS. Dit spreekt voor zich en
is al behandeld in het werk van [peeters 1993].

het uitvoeren van een NC-programma dat groter is dan het programmageheugen van
de machine

De machine doorloopt met de BrR functie zo'n NC-programma met vijf even grote onder
programma's. De grootte van de onderprogramma's kan door de gebruiker MARO m.b.v.
de machineconstanten ingesteld worden. De eerste drie onderprogramma's in het program
mageheugen van de machine worden door het systeem gevuld met een aantal NC-regels van
het NC-programma. Dit aantal is afhankelijk van de gekozen grootte van deze programma's.
De machine begint met het uitvoeren van het eerste onderprogramma. Als dit onderpro
gramma helemaal uitgevoerd is, wordt dit onderprogramma uit het programmageheugen
gewist en wordt het 4e onderprogramma in het programmageheugen gevuld. Tegelijkertijd
is de machine bezig met het uitvoeren van het 2e onderprogramma. Het 2e onderprogram
rna wordt nu het eerste onderprogramma. Hierdoor krijgen de vier bestaande onderpro
gramma's een ander nummer en komt er een nieuw Se onderprogramma bij die gevuld
wordt met een ander deel van het NC-prograrnma. Op deze manier wordt het gehele NC
programma uitgevoerd. Als de optie BTR Mode in submenu Control van hoofdmenu
OPTIONS geactiveerd is, zijn de andere mogelijkheden van het menu van de gebruiker
MARO, onbruikbaar. Dus de status van de machine tijdens het uitvoeren van het NC-pro
gramma kan niet uitgelezen worden. Het systeem wacht net zolang, totdat er weer een deel
van het NC-programma (een onderprogramma volgens de machine) naar de machine ge
stuurd kan worden. Na het uitvoeren van dit NC-programma kan de gebruiker MARO de
opties in zijn menu weer gebruiken.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

Voor deze opdracht bestonden er twee, van elkaar onafhankelijk werkende, beheersyste
men. Het ene beheersysteem bestond uit gereedschap- en orderbestanden die het beheer van
gereedschap- en ordergegevens kon optimaliseren. Het andere beheersysteem maakte de
communicatie met de machine mogelijk. Orders konden snel voorbereid en afgehandeld
worden. Tevens was het mogelijk dat tijdens het uitvoeren van een order een andere order
wordt voorbereid. De gebruiker MARO kon het geheugen van de machine beheren en toe
zicht houden op de uitvoering van een NC-programma, via het uitlezen van de status van de
machine.

Naast de hierboven besproken kenmerken van het beheersysteem zijn er nog meer kenmer
ken bijgekomen door de uitbreidingen ofaanpassingen van het systeem in deze opdracht:

• Het systeem met de communicatie van de machine is uitgebreid met het beheer van de
order- en gereedschapbestanden.

• Er zijn vier gebruikers met hun eigen rechten. Zij beschikken over verschillende muis
gestuurde pull-down menu's en kuooen over elkaars informatie beschikken m.b.v. een
netwerk. Op deze manier kuooen zij snel tot goede beslissingen komen.

• Het 9- of 10-cijferig gereedschapnummer kan alle gereedschappen definieren en de ge
gevens van de gereedschappen kuooen aan de hand van dit nummer overgedragen wor
den aan de gebruikers van het systeem, of aan de machine.

• Tijdens het fabricageproces doorloopt een order drie verschillende ordertypen. Hierdoor
kan een order in een voorbereide, in uitvoering zijnde en afgehandelde situatie verkeren.

• Na het voorbereiden van een order worden de gereedschappen van deze order gereser
veerd om er zeker van te zijn, dat deze gereedschappen bij het uitvoeren van deze order
werkelijk in het gereedschapmagazijn van de machine staan. De reservering van deze
gereedschappen wordt bij het afhandelen van een order ongedaan gemaakt.

• De functie van gebruiker Programs in het systeem is omschreven en hij kan de NC-pro
gramma's beheren, waaronder het invoeren en verwijderen van NC-programma's en het
wilen van een NC-SIM record met gereedschappen en hun bewerkingstijden.

• De gegevens van de machine zijn bij ofna elke handeling vanafhet beheersysteem en
vanaf de MARO-terminal consistent met de gegevens in de bestanden, zodat er geen
onoverzienbare fouten in het systeem kuooen ontstaan.

Het beheersysteem is volledig getest op de MARO 7008 freesmachine. Er is getracht om
met dit systeem een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van de machine te halen. De
wachttijden van de machine bestaan alleen nog maar uit het opspaooen van het werkstuk,
het halen van een produkt uit de machine en het verrichten van onderhoud aan de machine.
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7.2 Aanbevelingen

Het beheersysteem is door de uitvoering van deze opdracht als een werkend geheel gereali
seerd. Alleen zijn er een aantal onderwerpen die nog gedaan moeten worden om het sys
teem optimaal te laten werken in alle werksituaties. Deze onderwerpen zijn:

• Het werken met interrupts om automatisch de statusmeldingen en de melding tijdens een
gereedschapuitwisselcyclus op correcte wijze te kuooen ontvangen.

• Het systeem zelf kan de gereedschappen met bijwaarde verwerken. Aileen het fictief
plaatsen van deze gereedschappen in een denkbeeldig gereedschapmagazijn van de ma
chine moet nog gerealiseerd worden.

• Het uitwerken van het opspanplan. Er moeten regels worden opgesteld om de verschil
lende opspanningen te kunnen coderen (net als bij het gereedschapnummer).

• De verschillende gebruikers moeten de mogelijkheid krijgen om boodschappen naar el
kaar toe te zenden. Bv. de gebruiker Programs heeft met gekeken naar de lijst met Pro
grams to be made en als bij het voorbereiden van een order blijkt dat een NC-pro
gramma van die order met in het systeem aanwezig is, moet de gebruiker MAHO hem
op de hoogte kunnen stellen om dit NC-programma zo snel mogelijk in te voeren.

• Dit beheersysteem toepassen op andere CNC machines door een aantal wijzigingen in
het programma van dit systeem.

In de toekomst is het misschien raadzaam om het hele programma om te schrijven naar
C++, omdat de menu's dan makkelijker en sneller werken, en het beheer van de verschil
lende bestanden sneller gaat. Daarom wordt dit meer een 'programmeer' probleem dan een
'werktuigbouwkundig' probleem.

Het totale beheersysteem van de MAHO 700S freesmachine met de vier gebruikers is in
praktijk gesteld in het WPA-Iaboratorium in de W-hal van de Technische Universiteit Eind
hoven. Hier kan het gereedschap-, order- en NC-programmabeheer worden uitgevoerd en
kan de gehele cyclus van het invoeren van een NC-programma tot afhandelen van een order
met dit systeem gedemonstreerd worden.
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Bijlage 1: Bestanden

De opbouw van directories met de bestanden in bet netwerk

De directories en bestanden staan omschreven in [Peeters 1993]. De huidige structuur van
de bestanden in het beheersysteem is hieronder te zien:

F:\USERS \MARO

\TOOLS

\MH MAlIO

\FILES

\MH TOOLS

\FILES

\MAHOMEM

\SYSTEEM

\FilePresentTools
FileArchief Tools

\FileDefaults

\PM
MM
CM
TM
TS
TC
ZO
MM9600
MM9700
TM21201401
TM2021 0602
etc.

\ORDERS \MH ORDER

\FILES

\PROGRAMS \MH PROG

\FILES

Bijlagen

\FileOrders

\NCPROG \9100
9200
9300
etc.

\FileNCSim
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Bijlage 2: Gegevens van de orders en gereedschappen

De gegevens van een order worden opgeslagen in een record. AIle orderrecords vormen
samen het orderbestand. Op dezelfde manier zijn ook de gereedschapbestanden samenge
steld, maar dan met de gegevens van de gereedschappen. Deze order- en gereedschapbe
standen zijn door [Boerkamp 1992b] opgezet. In de drie gereedschapbestanden, AIl Tools,
Workshop Tools en MAHO Tools, stond dezelfde informatie over de gereedschappen. In de
gereedschaprecords waren een aantaI belangrijke gereedschapgegevens niet meegenomen.
In deze opdracht is gewerkt met de gegevens volgens het werk van [Peeters 1993]. Het or
derbestand FinishedOrders was overbodig, omdat aan het record van het orderbestand een
extensie kan worden toegevoegd, waarmee aangegeven kan worden ofde order aI dan niet
is uitgevoerd. [peeters 1993] heeft de drie gereedschapbestanden vervangen door een be
stand (present Tools bestand) en heeft aan de order- en gereedschaprecords nog gegevens
toevoegd. Niet aile gegevens zijn gebruikt in het werkende beheersysteem. De toelichting
van sommige gegevens is veranderd om een bepaald record bruikbaar te maken voor het
systeem. Hieronder staat weergegeven, welke gegevens gebruikt zijn en welke gegevens
niet in het systeem zijn meegenomen, maar weI in een record staan.

ORDER RECORD:

Ordemumber
NumberOfPrograms
NCProgramNumbers
UsedToolsandTime

TooINumber

ToolMillTime
NumberOITooIChanges
n
w
Priority
OrderTest
OrderMillingTime
EndDate
NumberOIToolsUsed
OrderIsFinished

6-cijferig orderidentificatie;
aantal NC-programma's van de order~

nummers van de NC-programma's (gescheiden door komma's)~
rij van de gebruikte gereedschappen en hun bewerkingstijden:
nummer van een gebruikt gereedschap (6 of 7 cijfers voor niet
samengestelde gereedschappen en 9 of 10 cijfers voor samengestelde
gereedschappen);
netto bewerkingstijd van een gebruikt gereedschap;
totale aantal gereedschapuitwisselingen in een order~

aantal niet-samengestelde gereedschappen van de order~

aantal gereedschappen van de order in de Workshop;
prioriteit van de order (Priority = {P, } );
geeft aan ofde order bestaat (gevuld is);
totale bewerkingstijd van een order~

einddatum van de order (hiermee wordt de prioriteit bijgesteId);
aantal in de order gebruikte gereedschappen~

geeft aan ofde order uitgevoerd is.

Het opspanplan, a, urgency en status, zijn gegevens die voorkomen in dit record, maar heb
ben in het systeem voorlopig nog geen betekenis. Zij moeten nog uitgewerkt worden.

NCSIM RECORD:

NcTest
ProgramNumber
ToolNumberArr

ToolTimeArr

TotalTime

Bijlagen

geeft aan ofhet NCSIM-record bestaat (gevuId is);
het nummer van het betreffende NC-programma;
nummers van de in het programma gebruikte gereedschappen (6 of 7 cij
fers);
netto bewerkingstijden van de in het programma gebruikte gereedschap
pen~

totale netto bewerkingstijd van het programma;
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Ret NC-Sim bestand bestaat uit deze records die ieder de informatie van een NC-pro
gramma bezitten.

TOOL ARCHIEF RECORD:

ToolNumber

Name
Preference

Test
Radius
Toollength
Rr
NumberOITeeth :
Alfa
Ftandvr, Ftandna:
Frotvr, Frotna
Vvr, Vna
Fvr, Fna
Svr, Sna
Material
Cooling
MaxCuttingDepth :
CuttingLength
FreeLength
StockPlace
Rtolplus, Rtolmin :
Ltolplus, Ltolmin :
Size
NomLifeTime

6- of 7-cijferig gereedschapnummer; voor de gereedschapcodering zie bijlage
3·,
naam van het gereedschap, zoals "TWEESNIJDERHM" (max 15 karakters);
{1,2} geeft de mate van voorkeur van het gereedschap aan:
"1" voor gereedschappen die zich altijd in de MARO bevinden;
"2" voor gereedschappen die altijd zijn samengesteld (in MAHO of in Work
shop);
geeft aan ofhet tool archiefrecord bestaat (gevuld is);
nominale straal van het gereedschap [mm];
nominale lengte van het gereedschap [mm];
afrondingsstraal in de hooken [mm];
aantal tanden van het gereedschap;
tophook van het gereedschap [0];
voeding per tand (voor I nafrezen) [mm1omw];
voeding per omwenteling (voor I nafrezen) [mm1omw];
snijsnelheden (voor I nafrezen) [mm1s];
voeding (voor I nafrezen) [mm1omw];
spindeltoorental (voor I nafrezen) [mm1omw];
het te bewerken materiaal (max 20 karakters);
het te gebruiken koolmiddel (max 20 karakters);
maximale snedediepte (per snede; voorfrezen) [mm];
maximale snedediepte (nafrezen) [mm];
vrije uitsteeklengte [mm];
plaats in het gereedschapmagazijn in de werkplaats;
radiustoleranties [mrn];
lengtetoleranties [mrn];
{L,S} grootte van het gereedschap (Large I Small);
nominale standtijd van het gereedschap[minuten];

AI deze records van de gereedschappen vormen een sooft catalogus. Ze zijn opgeslagen in
het ArchiefTools bestand.

PRESENT TOOL RECORD:

ToolNumber
Location

Reservation

PresToolRadius
PresToolLength
RemToolLife
Preference
Test

9- of lO-cijferig gereedschapnummer van een samengesteld gereedschap.
{M,W} locatie van het gereedschap;
"W" voor samengestelde gereedschappen in de werkplaats;
"MOO1" tim "M036" voor gereedschappen in het gereedschapmagazijn van
de machine; het nummer na de "M" geeft de plaats in dit magazijn aan.
{R, } geeft aan of het gereedschap gereserveerd is (voor het uitvooren van een
order);
actuele straal van het gereedschap [mm];
actuele lengte van het gereedschap [mm];
resterende levensduur van het gereedschap [minuten];
zie gereedschaparchiefrecord;
geeft aan ofhet Prensent Tool record bestaat (gevuld is);

Ret Present Tools bestand bestaat uit deze records van de samengestelde gereedschappen.
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Bijlage 3: Gereedschapcodering

Hoofdindeling: opname en vorm gereedschap.
Materiaal gereedschap.

Materiaal werkstuk
Nominale diameter

I
Diameter achter de komma of eventuele bijwaarde.

I Voignummer
T 32 6 1 32 4 01
(T3261324 = Kotterkop met wisselplaat voor aluminium diameter 32.4mm)
Bijwaarde wordt voor M67 gebruikt. (aIleen bij hele diameters).
Volgnummer is voor e.v. zustergereedschap.

Opname en vorm van een gereedschap:

- Speciaal gereedschap

10 Meettaster machine.
11 Meettaster handbediening.
12 Puppitast 0.01 mm
13 Meetklok O.Olmm

- Vaste standaard opname

15 Tweesnijder schachtfrees standaard centrum snijdend.
16 Tweesnijder schachtfrees lange snijkant centrum snijdend
17 Tweesnijder schachtfrees met verlengde schacht centrum snijdend.
18 Driesnijder schachtfrees standaard centrum snijdend.
19 Driesnijder schachtfrees lange snijkant centrum snijdend.
20 Driesnijder schachtfrees met verlengde schacht centrum snijdend.
21 Schachtfrees met twee of meer snijkanten standaard niet centrum snijdend.
22 Schachtfrees met twee of meer snijkanten lange snijkant niet centrum snijdend.
23 Schachtfrees met twee of meer snijkanten met verlengde schacht niet centrum snijdend.
24 Ruwfrees grof vertand
25 Ruwfrees~n~rtand

26 Profielfrees zoals T-frees, zwaluwstaartfrees, enz.
27 Radiusschachtfrees
28 Schachtfrees met afgeronde hoeken.
29 Vlakfrees.
30 Hoekfrees.
31 Zaagfrees / schijffrees.
32 Kotterkop.
33 Tap voor blinde gaten.
34 Tap voor doorlopende gaten.
35 Draadvormer.
36 V-boor / volboor.
37 Eensnijder.
38 Ruimer.

- Spantanghouder

45 Tweesnijder schachtfrees centrum snijdend.
46 Driesnijder schachtfrees centrum snijdend.
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47 Schachtfrees met twee of meer snijkanten niet centrum snijdend.
48 Profielfrees.
49 Radiusschachtfrees.
50 Schachtfrees met afgeronde hooken.
51 NC centerboor 900

52 NC centerboor 1200

53 BoorHM.
54 Eensnijder.
55 Ruimer.

- Vaste opname verlengd ofmodulair verlengd

60 Tweesnijder schachtfrees standaard centrum snijdend
61 Tweesnijder schachtfrees lange snijkant centrum snijdend
62 Tweesnijder schachtfrees met verlengde schacht centrum snijdend
63 Driesnijder schachtfrees standaard centrum snijdend
64 Driesnijder schachtfrees lange snijkant centrum snijdend.
65 Driesnijder schachtfrees met verlengde schacht centrum snijdend
66 Schachtfrees met twee of meer snijkanten standaard niet centrum snijdend.
67 Schachtfrees met twee ofmeer snijkanten lange snijkant niet centrum snijdend.
68 Schachtfrees met twee ofmeer snijkanten met verlengde schacht niet centrum snijdend
69 Ruwfrees grofvertand
70 Ruwftees~n~rtand

71 Profielfrees, zoals T-frees, zwaluwstaartfrees, enz.
72 Radiusschachtfrees.
73 Schachtfrees met afgeronde hooken.
74 Vlakfrees.
75 Hoekfrees.
76 Z3agfrees I schijffrees
77 Kotterkop.
78 Centerboor.
79 Eensnijder.

- Boorhouder Standaard

84 Boor kort.
85 Boor normaal.
86 Boor lang.
87 BoorHM.
88 Centerboor90o
89 Centerboor 1200

90 Eensnijder.

- Boorhouder verlengd ofmodulair verlengd

92 Boor kort.
93 Boor normaal.
94 Boor lang.
95 BoorHM.
96 Centerboor900

97 Centerboor120°
98 Eensnijder.
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Materiaal van een gereedschao:

o Geen.
1 HSS.
2 HSS nabewerken.
3 HSS. met coating.
4 Volhardmetaal.
5 Volhardmetaal nabewerken.
6 Wisselplaat universeel .
7 Wisselplaat universeel nabewerken.
8 Wisselplaat met coating.
9 Wisselplaat met coating nabewerken.

Materiaal van een werkstuk:

o Geen.
1 Aluminium.
2 Al-si legeringen.
3 Ongelegeerd staal.
4 Gelegeerd staal.
5 Roestvrij staal.
6 Gietijzer.
7 Messing.
8 Kunststof.
9 Bijzondere legeringen.
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Bijlage 4: Stroomschema van een gereedschap

( gereserveerd voor~ order

Invoeren van een frees

..
Ja

Is er een archie:frecord van deze frees?

• Nee

Invoeren van fteesgegevens in archie:frecord.
Gereedscbapnummer: bijv. 1234567

+
Frees in de houder(s) monteren:
samengestelde gereedscbap

..-
Werkelijke lengte en radius van het
gereedschap opmeten

-t
Nee

Vallen de waarden in het tolerantiegebied?

.. Ja

Gereedschap invoeren in het Present Tools
bestand met bijv. nummer 1234567.01

+
TIjdens het frezen wordt de resterende,
levensduur bijgewerkt

+
Ja -------Is de resterende levensduur > 0 ofis ~)

~etgereedschap onbeschadigd ? ~

--===t Nee=----- -------------Zithet gereedscha in de MAHO ofis her' Ja

,-- *_N_ee _

Gereedschap demonteren en
verwijderen uit PresentToolrecord

Archiefrecord verwijderen

Ja

L_____________--.J
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Bijlage 5: Stroomschema van een order

Opdracht om een produkt te maken

,Ir

Opstellen van een order Gereedschapgegevens nit NC-Sim hestand

... Invoeren van een order in het orderbestand .-

Ir

Sorteren van de orders,

Uitvoeren en afhandelen van andere orders
die hoven deze order in de lijst staan

~"

~

Nee ----Qt de order op de eerst oftweede in de lijst en zijn aile
gereedschappen van de order samengesteld?

1a

Ir

Voorbereiden van een order: StartOrder

[
y

Uitvoeren van een order: BusyOrder

Bijlagen

...-
Afhandelen van een order: EndOrder wordt
toegevoegd aan de lijst van Finished Orders

I Order verwijderen nit het orderbestand

L

8



Beheersysteem van de MARO 7005

Bijlage 6: Een NC-programma

In het beheersysteem moet een NC-programma aan een aantal eisen voldoen om de ver
werking van deze programma's in dit beheersysteem mogelijk te maken. De NC-program
meur moet op de hoogte zijn van de hieronder gegeven eisen.

• De bestandsnaam van een NC-programma moet bestaan uit een cijfer dat ligt tussen
9001 en 9999999.

• Bovenaan een NC-programma moet '%PM' staan. Het systeem weet dan dat het met een
NC-programma te maken heeft. Na het overzenden van een NC-programma komt dit
programma in het lrogram Memory van de machine te staan.

• Op de volgende regel komt een 'N', plus de bestandsnaam te staan. Hierdoor herkent de
machine het begin van een NC-programma.

• Daarna mag commentaar worden toegevoegd aan het NC-programma. AIleen moeten
deze regels voorzien zijn van regelnummers.

• De nummers van de gebruikte gereedschappen moeten bestaan uit 6 of 7 cijfers. De
programmeur gebruikt aIleen het gereedschaparchiefrecord van een gereedschap (zie
hoofdstuk 3: De gereedschappen). Het systeem bepaalt de samengestelde gereedschap
pen met een 9- of 10- cijferig nummer bij het aanmaken van een order, als het betreffen
de NC-proramma in deze order gebruikt wordt.

Voor de rest kan een NC-programma worden samengesteld volgens de al bestaande eisen.
Hieronder is een voorbeeld van een bruikbaar NC-programma gegeven.

Bestandsnaam: 91101
o/oPM
N91101 (NAAF)
Nl (Het maken van een naafvoor een ligfiets)
N2 (een klein oefenprogramma)
N3TOM6
N4M54
N5G18
NIO G58 T2121 10 M6 (gereedschapwissel)
N15 G93 XO Y200 ZO
N20 GO X-7 Y2 Z8.9 54500 M13 F400
N25 Gl Y-9
N30 G3 XO Z15.9 10 K8.9
N35 G3 10 KO
N40 G3 X7 Z8.9 10 K8.9
N45 GOY2
N50 T164002 M6 52000 Fl00 (gereedschapwissel)
N55 G86 Y2 Z-9
N60 G79 XO YO ZO
N65 T117112 M6 «gereedschapwissel)
N70 GO X-7 Y2 Z8 55000 M13 F250
N75 Gl Y-1.5
N80 G3 XO Z15 10 K8
N85 G3 IOKO
N90 G3 X7 Z8 10 K8
N95 GO X200 Y50 Z200
NIOO G53 M30 (einde van het NC-programrna)
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Bijlage 7: Stroomschema van een NC-programma

NC-programma om het hele ofeen deel
van het produkt te maken

NC-Sim simulator vult een NC-Sim record met de
gereedschapgegevens van het NC-programma.

Gebnrlker Programs vult een NC-Sim record met
de gereedschapgegevens van het NC-programma

Bijlagen

Invoeren van een NC-Sim record
in het NC-Sim hestand

Invoeren van het NC-programma

NC-programma dat wordt gebnrlkt in de
StartOrder, wordt nam de machine verzonden [

I

I ~ Uitvoeren van het NC-programma

I~~d~
-- IJa -

I

I Wissen van het NC-programma ui~--l
. programmageheugen van demac~

_L Ja
(/~het NC-progr:amma~--"' _
'--~ andere order gebruikt worden?

Nee

Verwijderen van het NC-programma
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Bijlage 8: De machineconstanten

De communicatie tussen het beheersysteem en de MARO freesmachine wordt verzorgd
door o.a. het DNC-protocol. Met dit protocol heeft [peeters 1993] een koppeling tussen
machine en beheersysteem gemaakt, zodat de operator m.b.v. een PC de machine volledig
kan besturen. De machineconstanten van de MARO 7008 moeten veranderd worden om het
DNC-protocol in werking te zetten. In het werk van [Peeters 1993] (zie ook bijlage 9) staan
de waarden van deze machineconstanten. Doordat de machine nu werkt met een 9-cijferig
gereedschapnummer, heeft er in de hardware van deze machine een aantal veranderingen
plaatsgevonden. Een gevolg hiervan is dat de volgorde van de machineconstanten is veran
derd. Hieronder staan de machineconstanten met hun juiste waarden om het DNC-protocol
te activeren.

N80 ~ Cl Demo zonder IPLC. De machineconstanten kunnen
veranderd worden.

Machineconstanten m. b. t. de werking van de machine

N37 ~

N42 ~

N34 ~

C3
Cl
C33

gereedschapmagazijn dat wedct met een 9-cijferig gereedschapnummeI:
vaste samenstelling van een NC-programma (zie bijlage 6)
gereedschapmagazijn wordt vanaf een bepaalde plaats gepositioneerd en draait
altijd in dezelfde richting.

Machineconstanten m. b. t. de communicatie met de machine

N770 ~ C3 Seriele data in- en uitvoer: Data I/O DNC V24 (RS232C).
N771 ~ CO output karakter set: ASCII.
N772 ~ Cl input karakter set: automatische code selectie.
N773 ~ C3 flow control protocol.
N774 ~ C36 grootte van het gereedschapmagazijn.
N775 ~ Cl aantal stopbits van een RS 232C.
N776 ---t C9600 RS 232C baudrate.
N782 ~ CO LSV/2 karakter set: ASCn.
N783 ~ CO LSV/2 controleert DTR signaal.
N791 ~ C120 LSV/2 maximale blokgrootte van een boodschap; bereik van 80 tot 120 karakters.
N792 ~ C128 aantal milliseconden dat de machine wacht op antwoord; bereik van 0 tot 128

milliseconden.
N793 ~ CIO maximaal aantal keer dat om een antwoord gevraagd wordt; bereik van 0 tot 12.
N794 ~ Cl inschakelmode: DNC.
N795 ~ CIO vertraging in milliseconden tussen het zenden en ontvangen van een boodschap.
N796 ~ CO controle van dubbele bloknummers is niet geactiveerd.
N797 ~ Cl locaUremote ofBDEIBDE mode; bereik van 0 tot 2.
N798 ~ Cl gereedschapgeheugen wordt Diet gewist, totdat er een gereedschap wordt inge-

voerd.

N80 ~ CO Demo uit. De machine is weer bestuurbaar.

De machine moet in de Remote positie gezet worden, zodat de gebruiker MAHO vanafzijn
PC de machine kan beheren. Ret bedieningspaneel van de machine zelf is dan automatisch
buiten werking gezet voor wat betreft het uitvoeren van een NC-programma en het beheren
van het machinegeheugen.
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Bijlage 9: Toevoeging bij WPA-rapport 1592

door R.J.M. Peeters, 1994

Het verslag van het beheersysteem van de MAllO freesmachine is een maand voor mijn
afstuderen gedrukt. In die maand is er echter nog veel werk verricht, vandaar deze update
van het verslag.
De meeste veranderingen hebben betrekking op het de programmatuur, maar ook enkele
aanbevelingen zijn toegevoegd of achterhaald geworden.

Inhoud:

Nieuwe aanbevelingen

Veranderingen aan programma

Diversen
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Aanbevelingen (zie ook de aanbevelingen in WPA-rapport 1592)

1) aUe bestaande Turbovision procedures (van Boerkamp) moeten aangepast worden:
Dit houdt o.a. in:

de diverse bestanden moeten worden uitgebreid met de ontbrekende gegevens
en teruggebracht tot een ToolArchive bestand, een Order bestand, en de
procedures voor de nieuwe PresentToolRecords moeten worden omgeschreven
naar Turbovision;
de diverse boodschappen op het scherm moeten worden ondergebracht in de
lijsten van User- en ErrorMessages;
de procedures moeten worden opgeschoond (consistente variabelen, dezelfde
als in de procedures van Peeters, constanten i.p.v. getallen, etc.);

2) de bestaande menu's en in- en uitvoer voor aile functies van MABO moeten
worden omgeschreven naar TurboVision:
Voor de functies onder OPTIONS volstaat een nieuw menu; de in- en uitvoer hoeft niet
omgeschreven te worden naar TurboVision.

3) het hele programma (met communicatie) moet getest worden i.v.m. de nieuwe
hardware van de MABO en eventuele resterende bugs:
omdat de MAHO een nieuwe IPLC krijgt, moet het programma (in het bijzonder de
gereedschapwissels en uitwisselingen tijdens de uitvoering van een NC-programma)
uitvoerig getest worden.

5) List of Required Tools to be composed toevoegen bij de gebruiker Tools:
De lijst die ontstaat bij ExchangeRequiredTools en bij het sorteren van orders moet
automatisch naar de gebruiker Tools, en de bovenste orders moeten benoemd worden.

6) uitwerken menu Programs:
- programma's die nag gemaakt moeten worden (voor een bepaalde order)
- gemaakte programma's
- gecontroleerde programma's (met NC-SIM)
- mogelijkheid om zonder NC-sim orderrecord te wllen.

7) het automatisch ontvangen m.b.v. interrupts:
met automatische ontvangst zijn automatische statusmeldingen mogelijk, en kan de
automatische melding tijdens een gereedschapuitwisseling op de correcte wijze worden
ontvangen (dit laatste gebeurt nu via een "omweg").

8) afstemmen van de verschillende situaties en gebruikers op elkaar:
er moet goed worden nagedacht en geprogrammeerd over het full-proof zijn van het
systeem: de gegevens van de MAHO en de verschillende gebruikers van het beheersysteem
moeten consistent zijn (b.v. reserveringen, locaties e.d.)
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Veranderingen aan het programma

De meeste veranderingen van het programma zijn programma-technisch van aard, hieronder
staan de belangrijkste wijzigingen kort beschreven.

1) automatische vergelijking van de gegevens van de MAHO en het beheersysteem:

In de aanbevelingen van het verslag is gepleit voor een functie die de gegevens van het
beheersysteem consistent houdt met de gegevens in de MARO.
Dit is reeds geimplementeerd in het programma:
Na elke gereedschapuitwisseling en elke afhandeling van de order vraagt het beheersysteem
het gehele gereedschapgeheugen op en vergelijkt dit met zijn gegevens. Als er by. een
radius of locatie van een gereedschap niet klopt, zal het beheersysteem hier melding van
maken en de gegevens van de MARO ovememen.

2) invoering van het 9-cijferig gereedschapidentiticatienummer:

Om het gebruik van zustergereedschappen mogelijk te maken is het 7-cijferig gereedschap
nummer uitgebreid met een extensie: Gereedschap 1234567 is nu gereedschap 1234567.01
geworden. AIle volgende identieke gereedschappen krijgen dan een oplopende extensie, dus
zustergereedschap 1234567.02 enz.
Twee zustergereedschappen hebben dezelfde technologische specificaties, dus ook hetzelfde
bestand in het gereedschaparchief de zustergereedschappen 1234567.01 en 1234567.02
hebben een gemeenschappelijk archiefbestand: gereedschap 1234567.
De aetuele gegevens van de zustergereedschappen verschiIlen, dus hebben ze beide een
apart bestand in de PresentToolFile.
Het invoeren van een geheel nieuw gereedschap gebeurt via het ToolArchive, waarbij
tevens automatisch een PresentToolFile met hetzelfde gereedschapnummer en extensie
".01" wordt aangemaakt.
De locatie van een gereedschap wordt vanzelfsprekend bijgehouden en veranderd in de
PresentToolFile, en niet in het ToolArchive.

3) tijdelijke units DataTool en unit DataOrd:

Omdat de PresentToolRecords nog niet bestonden, en omdat de OrderRecords op
TurboVision draaiden, zijn er twee kleine tijdelijke units DataTool en DataOrd aangemaakt.
Met deze units kunnen geen ToolArchiveRecords worden gemaakt, kunnen geen ToolLists
worden bekeken en worden de orders ook niet gesorteerd etc.
Met deze units is het weI mogelijk om zowel gegevens van orders en actuele gegevens van
gereedschappen in te voeren, in te zien en te veranderen. Met behulp van deze units kan dus
het gehele programma worden getest.
De unit DataOrd is de enige unit (van aIle door mij geschreven programmatuur) met overlap
met de Turbovision-units van Boerkamp (zie ook de aanbevelingen).
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4) boodschappen naar scherm MAHO:

In de aanbevelingen van het verslag is vermeId, dat het sturen van infonnatie naar het
scherm van de MAHO (betreffende status, communicatie etc) gewenst kan zijn. Ook dit is
reeds (gedeeIteIijk) gelmplementeerd.

5) defaults:

Er is de mogeIijkheid toegevoegd om bepaalde (voorkeurs)instellingen van het programma
via het menu te veranderen; na afsIuiten van het programma worden deze instellingen
weggeschreven, en bij het opstarten worden ze weer opgevraagd, zodat de instelingen
behouden blijven. De defaults bevatten: ActivateUserMessage (om het niveau van de
meldingen in te stellen), DefaultStatusBoxSettings (om in te stellen wat weI en wat niet in
de status box te zien is), en CommunicationMemoryMode (om het niveau van de meidingen
van het communicatiegeheugen in te stellen

6) variabelen in toolfiles:

Alle variabelen in de tooifiles zijn nu van het String-type (voor Iengtes van de strings,
nauwkeurigheden van de getallen etc. zie bijlage van deze toevoeging)
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Diversen:

Startordernr en Endordernr veranderen in:
Prepareordernr : order die je aan het voorbereiden bent (2e van lijst)
Busyordernr : order die je aan het uitvoeren bent (Ie van Hjst)
Finishedordernr : order die je aan het afhandelen bent (1 e finished lijst)

reserveringen:
bij het afhandelen van een order, en bij het voorbereiden (ListRequiredTools) moeten de
reserveringen worden upgedate met procedure: UpdateToolReservations:
- deze procedure haalt eerst aIle reserveringen weg, en reserveert daarna de busy en de
prepare order

Als bij het voorbereiden van een order gereedschappen "N' blijken te zijn, dan moet deze
ListRequiredToolsInComposed ook automatisch naar de gebruiker Tools toe. Deze krijgt
de Hjst automatisch op het scherm te zien, danwel kan de lijst aanroepen (roept procedure
CheckRequiredTools aan).

eontroleren van aile toolgegevens tijdens/voor de eyelus
gebeurt dit nu weI compleet, eigenlijk moet alles voor (!) de cyelus worden gecontroleerd,
zodat het aantal vrije plaatsen altijd correct is (waarschijnlijk kan hier de procedure uit
Orders voor worden gebruikt)

eommunieatie:
de hoofdprocedure van de Communicatie unit moet overzichtelijker, zodat het ontvangen
van de automatische melding van het gereedschapmagazijn full-proofkan.
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Het hele menu van het beheersysteem van de MAHO 700S:

IPROGRAMS I OPTIONS I
New Program IMemorv I
Delete Program Receive Memory Contents
Fill Order Without NcSim Send Memory Contents
Display a Pro~ram Erase An User Memory

• Programs with NcSim MARO Directories
Existing Programs System Directories
Proerams to be made IControl I

Clear All Error Messages
Message To Operator CNC
Reset Protocol
Clear Protocol
BTRMode

ISvstem I
Display Communic Memory
Display A File
Set Defaults
Request Free User Memory
About MAROCRTL

I

• List Finished Orders •
* Display Finisbed Order *

Delete Finisbed Order

IORDERS
New Order

• List Orders
* Display Order

Delete Order
Cban~ePriority

TOOLS
IToolArchive I

Insert New Tool
* Display ToolInfo

Delete Tool
Change ToolInfo

Display All Tools

* Display Workshop Tools

* Display MARO Tools
• PresentTool

Insert New SisterTool
Delete SisterTool
Change SisterTool

* Displav SisterToolInfo
IToolsToBeComposed I

*
MAHO

Hierboven zijn de vijfverschillende hoofdmenu's te zien. Elke gebruiker kan over alle opties in zijn eigen hoofdmenu beschikken.
AIleen de gebruiker MARO kan ook nog van alle opties in het menu OPTIONS gebruik maken. De opties die voor aile gebruikers
toegankelijk zijn, worden met een ,*, voor deze opties in het menu weergegeven.
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