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Toelichting 
Voordat een freesprodukt vervaardigd kan worden op een dure 5-assige NC-machine, 
moet er zekerheid bestaan over het feit dat het NC-programma correct is. Om deze 
zekerheid te kunnen geven is er een NC-codesimulator gemaakt, die de bewegingen 
van de 3 translatie-assen en de 2 rotatie-assen van deze 5-assige machine kan 
simuleren en eventuele fouten kan detecteren. 
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Samenvatting 

Samenvatting 

Het is uit economisch oogpunt noodzakelijk dat, bij enkel- en kleinserie-fabricage, de 
produkten een hoge kwaliteit en een korte doorlooptijd hebben. Een manier om dit te 
realiseren, is, om met de "right first time" produktiewijze te produceren. Dit betekent dat 
het proces van ontwerp tot fabricage van een produkt foutloos moet zijn. Binnen het 
I.D.M. (Integration of Design and Manufacturing) project van W.P.A. (Werktuigkundige 
Produktietechnologie en Automatisering), wordt gestree1:d naar een foutloos proces van 
ontwerp tot fabricage van met name freesprodukten. Om te controleren of het traject van 
ontwerp tot fabricage van deze produkten ook daadwerkelijk foutloos is geweest, is er 
gewerkt aan een NC-codesimulator, welke 5-assig positioneren en 3-assig frezen kan 
simuleren. 

In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van een NC-codesimulator voor de Maho 
700S freesbank met de Philips 432 besturing. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op 
de plaats van simulatie in het produktieproces en de noodzaak van simulatie. Om een 
simulatieprogramma te maken dat voldoet aan de eisen en wensen van de toekomstige 
gebruiker, is in het tweede hoofdstuk een eisenpakket opgesteld, waaraan het 
simulatieprogramma moet voldoen. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de opbouw 
van een NC-programma. De gehanteerde techniek van het simuleren wordt besproken in 
hoofdstuk 4, dit houdt in, het regel voor regel inlezen, analyseren en simuleren van een 
NC-programma. In hoofdstuk 5 worden het machinemodel van de Maho 700S en de 
homogene matrixtransformaties die benodigd zijn om dat model te implementeren in het 
NC-codesimulatieprogramma Nc5Sim beschreven. De indeling van het beeldscherm, de 
gereedschapgeometrie en de weergave van de freesbeweging tijdens de simulatie 
worden in hoofdstuk 6 besproken. In hoofdstuk 7 wordt beschreven welke fouten door 
het simulatieprogramma worden afgevangen en wat er met die fouten wordt gedaan. 
Hoofdstuk 8 geeft de structuur weer van het simulatieprogramma Nc5Sim, en op welke 
wijze die tot stand is gekomen. Afgesloten wordt met hoofdstuk 9 waarin een aantal 
conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. 
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Hoofdstuk 1 : Inleiding 

1. Inleiding 

De meeste produktiebedrijven, moeten sterk inspelen op de eisen van de klant, om de 
huidige tijd, waarin een heftige concurrentiestrijd plaatsvindt, te kunnen overleven. De 
klant vraagt een grote diversiteit aan produkten, die vaak moeten votdoen aan hoge 
nauwkeurigheidseisen. Ean manier om mogelijk winstgevend een grote produktvarieteit 
te bieden, waarbjj de produkten voldoen aan de eisen van de klant, is, om met behulp 
van de "right first time" produktiewijze te produceren. Dit betekent dat het proces van 
ontwerp tot fabricage van een produkt foutloos moet zijn. 

Een andere manier om aan de eisen van de klant te voldoen is een "trial and error"
methode. Deze methode is niet gewenst bij enkel- en kleinserie-fabricage, indien deze 
"trial and error" plaatsvindt in het produktieproces. Toch be staat er een manier om deze 
methode legitiem toe te passen voor enkel- en kleinserie- fabricage, door het 
fabricageproces op de computer te simuleren en het resultaat van de simulatie te 
vergelijken met het oorspronkelijke ontwerp. Vervolgens moet, indien dat noodzakelijk is, 
het fabricageproces worden bijgesteld told at het resultaat van de simulatie overeenkomt 
met het oorspronkelijk bedoelde ontwerp. 

Bij de fabricage van een produkt, of een onderdeel hiervan, vinden er diverse 
bewerkingen plaats die leiden tot de uiteindelijke vorm. Een veel voorkomende bewerking 
bij de fabricage van een produkt is het verspanen, welke bewerking vaak uitgevoerd 
wordt door numeriek bestuurde (afkorting NC) gereedschapswerktuigen. Verspanen 
heeft diverse verschijningsvormen zoals : frezen, draaien, slijpen en schaven. Binnen het 
I.D.M. (Integration of Design and Manufacturing) project van W.P.A. (Werktuigkundige 
Produktietechnologie en Automatisering), wordt gestreefd naar een foutloos proces van 
ontwerp tot fabricage van met name freesprodukten. Om te controleren of het traject van 
ontwerp tot fabricage ook daadwerkelijk foutloos is geweest, moet er een 
simulatieprogramma komen dat 5-assig positioneren en 3-assig frezen kan simuleren. De 
assen die beschreven worden bij het freesproces zijn de translatie-assen X, Y, Z en de 
rotatie-assen A en B zie figuur 1.1. 

figuur 1.1: De trans/atie en rotatie-assen van de Maho 700S 
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Hoofdstuk 1 : Inleiding 

Er zjjn 3 hoofdredenen aan te geven om het freesproces te simuleren op een computer. 

• Een NC-programma(Numerical Control programma), moet gecontroleerd zijn op 
fouten voordat een werkstuk wordt opgespannen op een dure NC-machine 
(bijvoorbeeld Maho 700 S ± fl 750.000,-). Omdat er dan minder risico bestaat dat er 
schade optreedt aan deze machine en gereedschap. 

• Het man-machine-uur-tarief van de huidige 5-assige CNC-machines (Computer 
Numerical Control machines) is hoog (bijvoorbeeld voor de Maho 700 S is dat ± fl 
150,-). Het man-machine-uur-tarief voor simulatie is beduidend lager, omdat de 
simulatie op een computer onbemand kan worden uitgevoerd, en de kosten van de 
hardware en software relatief laag zijn (± fl 50.000,-). Omdat het verschil in uurtarief 
groot is, is het noodzakelijk om bij kleine series te simuleren waardoor geen "dure tijd" 
van een CNC-machine verloren gaat omdat de "testrun" meteen op volle snelheid 
plaats kan vinden. 

• Door simulatie kunnen van zeer complexe werkstukken (scheepsschroeven, vliegtuig
onderdelen), die zeer langdurig op 5-assige CNC-machines bewerkt worden en 
daardoor duur zijn, botsingen of fouten in een NC-programma worden voorkomen. 
Waardoor zo'n waardevol werkstuk niet verloren gaat. 

Op dit moment bestaat er al een "3D-simulator" binnen W.P.A. (Ncsim). Deze simulator 
heeft enkele beperkingen, want: 
- De simulator kan de 8-as aileen over hoeken van 90° graden verdraaien en aileen de 

vlakken 0°,90°, 180°,270° en het topvlak tonen. 
Ais uitgangsmateriaal kan aileen een rechthoekig blokje worden gekozen. 
Een A-as verdraaiing kan niet gesimuleerd worden. 
Ncsim begint, wanneer voor het eerst een vlak wordt aangeroepen, met het 
ongeschonden uitgangsmateriaal. Hoewel dit door eventuele bewerkingen, die 
tevoren in een vlak loodrecht op het gekozen vlak hebben plaatsgevonden, niet 
correct hoeft te zijn. 

Het doel van deze afstudeeropdracht is daarom het ontwikkelen van een 3D
freessimulator welke 5-assig positioneren en 3-assig frezen kan simuleren. Met deze 
simulator is weer te geven of de NC-regels die gegenereerd zjjn bij een ontwerp, in de 
freessituatie het bedoelde ontwerp ook daadwerkelijk opleveren. De simulator moet 
fouten in het NC-programma, zoals botsingen, zowel van de machine en het 
gereedschap als botsingen tussen gereedschap en werkstuk als ook tussen 
gereedschap en opspanning, kunnen herkennen en duidelijk kunnen weergeven. 
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Hoofdstuk 2 : Het eisenpakket 

2. Het eisenpakket 

2.1 Doel van een simulatieprogramma 

Voordat een NC-programma door de machine uitgevoerd wordt is het van belang om de 
zekerheid te hebben dat het uiteindelijke werkstuk overeenkomt met het ontwerp. Indien 
hierover geen zekerheid is, bestaat de kans dat er geld en tijd verspild wordt. Een 
simulatieprogramma wordt gemaakt om fouten bij de daadwerkelijke produktie van een 
werkstuk te voorkomen. 

Het hoofddoel van simuleren is het voorkomen van botsingen, hetzij tussen gereedschap 
en machine, hetzij tussen gereedschap en werkstuk, als ook tussen gereedschap en 
opspanning. Deze botsingen zijn zo kwalijk, omdat ze grote schade tot gevolg kunnen 
hebben en dus grote financiEMe consequenties met zich mee kunnen brengen, dit 
betekent dat dergelijke botsingen voorkomen moeten worden. 

Door simulatie kunnen echter ook andere "fouten", zoals verkeerde keuze van voeding 
en toerental, het optreden van ondersnijding, vergeten de koeling aan te zetten en een 
niet zinvolle bewerkingsvolgorde worden voorkomen. 

De bovengenoemde voordelen geven duidelijk weer waarom een realistische simulatie 
van een bewerkingsprogramma noodzakelijk is. 

2.2 De eisen en wensen 

Het eisenpakket van een simulatieprogramma wordt bepaald door de toekomstige 
gebruiker(s). Aan de eisen van de gebruiker, moet het programma in ieder geval 
voldoen, wensen van de gebruiker vormen een uitbreiding op de eisen en zijn niet 
absoluut noodzakelijk. 

Het eisenpakket is gerubriceerd in de groepen : Weergeven, Controleren, 
Invoerenlwijzigen en Aigemeen, om het overzicht te bewaren en om eisen en wensen 
met dezelfde strekking te groeperen. 

De eisen en wensen geven een duidelijk beeld van wat de input en de output van een 
toekomstig programma moet zijn. Het eisenpakket is als voigt gedefinieerd : 
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EISEN 

2.2.1 Controleren: 

• Botsingscontrole 
• Controle op toerental en voeding 

2.2.2 Weergeven: 

• Het werkstuk als solid weergeven (grafisch) 
• Het toolsvolume weergeven (grafisch) 
• Absolute positie van het van gereedschapsmiddelpunt weergeven (numeriek), dit zijn 

de X-, Y-, Z-, A-, B-coordinaten uit het NC-programma 
• Fouten weergeven (grafisch en numeriek) 
• Lijst met fouten printen 

2.2.3 Invoerenlwijzigen: 

• NC-File inlezen 
• Werkstukafmetingen invoeren (Initial Manufacturing State) 
• Gereedschapsgegevens invoeren 
• Materiaalgegevens invoeren 

WENSEN: 

2.2.4 Controleren: 

• Controle op volledige realisatie van het ontwerp, door vergelijking van de uiteindelijke 
ontwerptoestand, met de uiteindelijke vervaardigingstoestand (binnen bepaalde 
tolerantie grenzen). De uiteindelijke ontwerptoestand moet dan afkomstig zijn van een 
Solid Modeller, bijvoorbeeld Acis. (dit kan via I.O.M.) 

2.2.5 Weergeven: 

• De NC-regel weergeven welke het programma aan het simuleren is. Indien een 
herhaalopdracht gesimuleerd wordt (G14), twee regels weergeven. Namelijk de regel 
weergeven waarin de herhaalopdracht staat, en de regel weergeven die 
daadwerkelijk gesimuleerd wordt. 

• Stand van de assen weergeven (grafisch) 
• Toerental weergeven (numeriek) 
• Voeding weergeven (numeriek) 
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Hoofdstuk 2 : Het eisenpakket 

• Koelmiddel toestand weergeven (grafisch) 
• Begin en Eindpositie van de frees binnen een NC-regel weergeven (grafisch) 

• Met kleuren laten zien welk deel van het maleriaal wordt weggehaald 
• Lijst mel gebruikte gereedschappen printen 
• Freeslijden printen per gereedschap 
• Totale freestijd weergeven (numeriek) 

2.2.6 Wijzigen: 

• Gereedschapsgegevens wijzigen en aanpassen 
• Materiaalgegevens wijzigen en aanpassen 

2.2.7 Aigemeen: 

• Het NC-programma zowel continu als per regel kunnen simuleren 
• Macro's met E-parameters kunnen simuleren 
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3. Opbouw van een NC-programma 

Een NC-programma is een programma, bestemt voor een numeriek gestuurde machine, 
waarin eenduidig het verloop van bewerkingen en de bewerkingsvolgorde wordt 
vastgelegd in een code, die genormeerd is volgens DIN 66025 [DIN 84]. Een NC
programma begint met een %PM - of %MM- Commando. Nadat dit commando is 
voorgekomen is het programma opgebouwd uit NC-regels (programma regels), die op 
hun beurt weer zijn opgebouwd uit programmawoorden. 

3.1 Programmawoorden 

Een woord van een regel bestaat uit een adresletter en een getal met een of meerdere 
cijfers. Een voorbeeld van een programmawoord is weergegeven in figuur 3.1. 

Adres 

voorteken 

waarde voor de decimaalpun 

decimaalpunt 

t 

waarde na de decimaalpunt 

x 

'1' I 

+ 213 

\ I ~ I \ 

figuur 3. 1 : De opbouw van sen programmawoord 

455 

I i\ 

Leidende nullen kunnen weggelaten of geprogrammeerd worden zonder dat het verschil 
uit maakt voor de bewerking. Aile adressen uit tabel b1. 1 in bijlage 1.1 mogen maar 1 
keer in een programmaregel voorkomen behalve E en P. 

Woorden die na initialisering geldig blijven zijn modale programmawoorden, aile andere 
woorden zijn per regel werkzaam. De modale programmawoorden blijven werkzaam 
totdat een ander programmawoord uit dezelfde groep geprogrammeerd wordt zie bijlage 
1.2 en bijlage 1.3. 
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Hoofdstuk 3 : De opbouw van een NC-programma 

3.2 NC-regels 

Een NC-regel is te scheiden in zeven groepen 

Regelnr. _--' 

wegvoorwaarde 

weginformatie 

voeding 

toerental 
hulp
informaties 

hulpfunktie --__________________ ---4 

gereedschap
korrektie nr. 

figuur 3.2 : De opbouw van een NC-rege/ 

Het aantal woorden per NC-regel is niet constant, hetgeen betekent dat de regellengte 
dus varia bel is. V~~r een duidelijke opbouw van een programma wordt in het algemeen 
aileen de nieuwe informatie geprogrammeerd. 

Het eerste woord van iedere NC-regel is een regelnummer. Het regelnummer is per regel 
specifiek, dit betekent dat het niet toegestaan is om meerdere keren hetzelfde 
regelnummer te gebruiken in een NC-programma. 

Het woord dat vaak op het regelnummer voigt is de wegvoorwaarde. Dit woord geeft 
informatie over dingen zoals gereedschapbewegingen of verklaring van het gebruikte 
coOrdinaten-systeem. De wegvoorwaarden behoren tot bepaalde woordgroepen, die 
onderling niet be'invloed worden. Slechts een functie uit zo'n woordgroep kan werkzaam 
zijn. (zie bijlage 1.2). Indien een functie uit dezelfde groep wordt aangeroepen, wordt de 
functie, die uit die groep werkzaam was, uitgeschakeld. 

De weginformatie levert informatie over de verplaatsing van de frees ten opzichte van 
een nulpunt. De richtingen kunnen niet gekozen worden maar zijn vastgelegd volgens de 
normbladen DIN 66217, ISO R/841 en EIA RS-267-A. Hetgeen betekent dat er gebruik 
wordt gemaakt van een rechtsdraaiend coOrdinatensysteem, waarvan de lineaire 
hoofdassen X, Y en Z loodrecht op elkaar staan. Bij de draaiassen geschiedt de 
beweging steeds om een (verschoven) hoofdas. 
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+Y 
+8 

+A 

+X 
+Z 

Figuur 3.3: Rechtsdraaiend orthogonaal assenstelsel 

Het nulpunt van het coordinatensysteem ( X = 0, Y = 0, Z = 0 ) kan op elke gewenste 
positie binnen het bereik van het besturingssysteem liggen. 

Hulpinformatie is nodig om de door de gereedschapsbewegingen gedefinieerde 
bewegingsafloop te voorzien van aile gegevens die nodig zijn voor het vervaardigen van 
een produkt (technologie). Tot de hulpinformatie behoren voeding (F), toerental (5), 
gereedschap (T) en schakelfuncties (M) zoals gereedschapwissel, draairichting 
hoofdspil, koelmiddelbevelen enz. 
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4. De Simulatie 

De simulatie van een NC-programma kan op een sterk vereenvoudigde manier worden 
weergegeven met het volgende stroomschema : 

Stap1 
Zie hoofdstuk 4.1 
Controle startcondities 

Stap2 
Zie hoofdstuk 4.2 
Inlezen en analyse NC
regel 

Stap3 
Zie hoofdstuk 4.3 
Simulatie NC-regel 

Stap4 
Zie hoofdstuk 4.4 
Stop pen van de simulatie 

Ja 

Inlezen en analyse 
NC-regel 

Simuleren NC-regel 

Ja 

Einde 

Nee 

Nee 

figuur 4. 1 : Het stroomschema van de simulatie van een NC-programma 

4.1 Controle van de startcondities 

Voordat er met de eigenlijke simulatie van een NC-regel kan worden aangevangen moet 
er aan een aantal eisen zijn voldaan: 

CI Er moet een NC-file in de vorm van een tekstfile aanwezig zijn. Deze tekstfile moet 
opgebouwd zjjn uit regels, zodat de mogelijkheid bestaat de NC-file, regel voor regel 
in te lezen. 

CI De gegevens van de gereedschappen die in het programma worden aangeroepen, 
moeten aanwezig zijn. 
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o Er moet een file aanwezig zijn met materiaalgegevens, welke nodig zijn voor de 
controle van het toerental en de voeding. 

o De vorm en de afmetingen van het uitgangsmateriaal moeten zijn ingeladen. 

o Er moet een opspanning gekozen en ingeladen zijn. 

o Er moet'een file met werkstuknulpunten aanwezig zijn die de goede gegevens over 
de nulpunten bevat. 

o Het programmahoofd moet legaal zijn. 

4.2 Inlezen en analyse van een NC-regel 

Uit een NC-File wordt steeds aan regel gelezen. Zo'n regel kan een variabele lengte 
hebben met een maximum van 255 karakters. Een NC-regel welke uit een NC-File 
gehaald is, wordt vanaf positie 1 doorlopen totdat er een adres wordt gevonden (zie tabel 
b1. 1 in bijlage 1). Indien er een adres gevonden is, wordt de numerieke waarde die bij 
zo'n adres hoort, gelezen. Vervolgens wordt deze numerieke waarde met het adres waar 
deze waarde bij hoort, en de Boolean dat het adres in de huidige NC-regel aanwezig is, 
opgeslagen in het object NcLineContents. (Dit object is te vergelijken met een "Record" 
zoals Pascal dat kent.) Nadat de gegevens van een adres zijn opgeslagen, wordt de NC
regel weer verder doorlopen totdat het volgende adres gevonden wordt, met dit adres 
gebeurt weer hetzelfde als met het vorige adres. Zo herhaalt zich deze cyclus tot het 
einde van de NC-regel. 

Op deze manier ontstaat er een NcLineContents welke te gebruiken is bij de simulatie 
van een regel, omdat elk adres met zijn specifieke waarde apart kan worden 
aangeroepen en kan worden gemanipuleerd. Tevens is de inhoud van een NC-regel, 
door de regel op deze wijze in te lezen en door hem te splitsen in programmawoorden, 
gecontroleerd op een syntactisch correcte regelinhoud. 
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4.3 Simulatie van een NC-regel 

In figuur 4.2 wordt in een stroomschema weergegeven hoe in grote lijnen de simulatie 
van een NC-regel verloopt. 

@ ontroleer de legaliteit van 
e NcLineContents 

® 

@ 

@ 
Simuleer G-instructie 

® 
uleer FSTM-instructie 

@ 

® Simuleer FSTM-instructie 

© 

@ 
Simuleer G-instructie 

figuur 4.2: Het stroomschema van de simulatie van een NG-regel 

Legaliteit (A) : De regelinhoud ("NcLineContents") wordt gecontroleerd op legaliteit, 
hetgeen inhoudt dat gekeken wordt of de numerieke waarde die bij een bepaald adres 
staat, binnen het adresbereik ligt van de machine die gesimuleerd wordt. Het adresbereik 
van de Maho 700S is te vinden in bijlage 1.4, dit bereik wordt bepaald door de besturing 
van de machine en de machine zelf. 
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M-instructie na rest (B) : Indien er in de NcLineContents een M-instructie voorkomt dan 
is het afhankelijk van het numerieke deel van die M-instructie of de M-instructie voor of 
na de simulatie van aile andere instructies wordt uitgevoerd. Indien MO, MS, M9 of M30 in 
de NcLineContents aanwezig is, dan wordt de instructie pas na de andere instructies 
uitgevoerd. 

G-instructie aanwezig ee) : Indien in een NcLineContents een G-adres aanwezig is 
wordt overgegaan tot de simulatie van dat adres. 

Simuleer G-instructies (D) : Simulatie van de G-instructies, zoals: 

-GO tim G3 : wegvoorwaarde 
Uit de geprogrammeerde coordinaten wordt, door mid del van het startpunt uit de modale 
parameters ("Modal Parameters"} en het eindpunt uit de NcLineContents (en in het geval 
van een cirkelbeweging ook nog het cirkelmiddelpunt), een gereedschapsbaan 
gecreeerd. Deze gereedschapsbaan kan grafisch worden weergegeven. Bij het creeren 
van de start en eindpositie en dus ook de gereedschapsbaan moet rekening gehouden 
worden met : Nulpuntverschuivingen. inkrementeel of absoluut programmeren, 
radiuscorrectie en de vlakkeuze. 

-G 14 : herhaling van een NC-blok 
Met behulp van een G14-instructie kan een bepaald blok van een NC-programma 
meerdere malen herhaald worden. Hierbij is vereist dat het NC-blok voor de regel met het 
herhaalcommando staat. Voordat de herhaling wordt uitgevoerd, wordt gecontroleerd of 
de benodigde informatie aanwezig is. Er bestaat de mogelijkheid om een herhaling 
binnen een herhaling te declareren. Dit verpakken is toegestaan tot een maximum van 3 
keer. 

-G 17 tim G 19 : de vlakkeuze 
Om te weten in welk vlak een bewerking plaats moet vinden wordt een G17-, G18- of een 
G19-instructie geprogrammeerd. Deze instructies worden, nadat ze in een 
NcLineContents hebben gestaan, opgeslagen in de ModalParameters. Indien G17 is 
opgeslagen in deze ModalParameters dan betekent dit, dat de G17-instructie actief is, en 
dus aile bewegingen in het X-Yvlak (met horizontale spil) plaatsvinden. Indien de G18-
instruetie aetief is dan vinden aile bewerkingen plaats in het X-Zvlak (met verticale spil). 
De G19 instruetie is niet van toe passing op de Maho 7005. 

-G40 tim G44 : radiuscorrectie 
Nog niet ge'implementeerd. 

-G53 tim G59 : nulpuntsversehuivingen 
De positie van een geprogrammeerde nulpunt wordt gelezen uit een lijst van besehikbare 
nulpunten. Aan de hand van zo'n nulpunt en het gekozen bewerkingsvlak wordt de 
positie van de frees bepaald. 
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-G77 en G79: uilvoeren van de Cycli G81 tim G89 
Met behulp van G77 is het mogelijk om Cycli uil te voeren die op een cirkelboog liggen. 
Met behulp van G79 is het mogelijk om Cycli uit te voeren die op een bepaalde positie 
liggen. De weginformatie die bij G79 hoort legt deze positie vast. 
V~~r G77- en G79-instructies plaats kunnen vinden moet de Cyclus gedefinieerd zijn en 
moet er een geschikt gereedschap geselecteerd zijn. 

-G81 tim G89 : freescycli 
In de modale cyclus parameters (UModaICycieParameters") worden de numerieke 
waarden opgeslagen die volgen op de G81- tim G89-instructies. Indien vervolgens G79 
wordt geprogrammeerd, wordt op de positie en met de orientatie die bij G79 is 
geprogrammeerd, de cyclus gesimuleerd. De gegevens die benodigd zjjn om de Cyclus 
te simuleren worden dan verkregen uit de modale cyclus parameters. (De gegevens van 
de standaard bewerkingscycli staan vermeld in bijlage 1.5.) 

-G90 en G91 : inkremenlele of absolute coordinaatwaarden 
Indien dit commando geprogrammeerd is, wordt de waarde opgeslagen in de 
ModalParameters. Ais in de ModalParameters G90 opgeslagen is dan wordt bij GO tim 
G3 de absolute programmering van toepassing, indien G91 opgeslagen is dan wordt bjj 
GO tim G3 inkremenlele programmering van toepassing. 

-G92 en G93 : Inkrementele of absolute nulpuntsverschuiving 
Indien G92 geprogrammeerd is betreft het inkrementele nulpuntsverschuiving en dan 
worden de nieuwe nulpuntscoordinaten gevormd door de geprogrammeerde 
coordinaatwaarden op te tellen bij de huidige coordinaatwaarden. Bij een absolute 
nulpuntsverschuiving G93 worden de nieuwe nulpuntscoordinaten overgenomen. Het 
nieuwe nulpunt wordt opgeslagen. 

FSTM-instructies aanwezig (El : Indien er hulpinformatie zoals de voeding F, het 
toerental S, het gereedschapnummer T of de machinefuncties M aanwezig zijn in een 
NcLineContents, wordt overgegaan tot de simulatie van die hulpinformatie. 

Simuleer FSTM-instructies (F) : Wanneer in de NcLineContents, Fen/of S aanwezig 
zijn, dan worden de bijbehorende numerieke waarden weggeschreven naar de 
ModalParameters. 
Is een gereedschap gedefinieerd in een NC-regel, dan worden de gereedschap
gegevens uit de gereedschapsfile gelezen. Er wordt ook gecontroleerd of er een 
gereedschapwissel geprogrammeerd is. Indien er geen gereedschapwissel 
geprogrammeerd is dan wordt er een foutmelding gegeven. Het nummer van het 
gereedschap wordt opgeslagen in de ModalParameters. 
Indien er een Machinefunctie (M-instructie) in de NcLineContents staat gaal de simulatie 
ervan als voigt (zie volgende pagina) : 
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-MO geprogrammeerd: 
Er wordt een waarschuwing gegenereerd dat er een programmastop geprogrammeerd is. 

-M3, M4, M5, MS. M9, M13 of M14 geprogrammeerd : 
Op het scherm wordt weergegeven of de spindel roteert en indien het zo is in welke 
richting dat dan gebeurt. Tevens wordt weergegeven of er koeling plaatsvindt. In de 
ModalParameters worden al deze gegevens opgeslagen. 

-M6 of M66 geprogrammeerd: 
Er wordt gecontroleerd of bij deze gereedschapwissels ook een gereedschap 
gedefinieerd is. Indien dat niet het geval is wordt er een foutmelding gegeven. 

-M30 geprogrammeerd: 
Op het scherm wordt aangegeven dat de spindel stilstaat en de koeling uit is. Er wordt 
ook een Boolean stop simulatie op "waar" wordt gezet omdat het commando M30 het 
einde van het programma aangeeft. 

-M53 of M54 geprogrammeerd: 
Bij M53 wordt de verticale freeskop geactiveerd. Bij M54 wordt de horizontale freeskop 
geactiveerd. Oit betekent voor de simulatie dat er gecontroleerd wordt of er in de kop 
geen gereedschap aanwezig is (T=O) en of er na deze instructies een vlakwisseling 
plaatsvindt. 

4.4 Stoppen van de simulatie 

Het stoppen van de simulatie van een NC-programma kan veroorzaakt worden door de 
volgende redenen : 

• Er is ergens een fatale fout in het NC-programma waardoor verder simuleren geen 
enkele zin heeft. (Bijvoorbeeld wanneer er geen gereedschap is gedefinieerd bij een 
gereedschapsbeweging.) 

• Het einde van een NC-File bereikt wordt. 

• Het commando programma-einde (M30) in de NcLineContents aanwezig is. 

• Wanneer door de gebruiker een "stop simulatie" commando is gegeven. 
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5. Het machinemodel 

Met een simulatie wordt getracht een bewerkingsproces zo nauwkeurig en natuurgetrouw 
mogelijk na te bootsen. De enige informatie die men heeft zijn NC-regels, 
materiaalgegevens, freesgegevens en informatie over de opspanning, orientatie en 
positie van het werkstuk. Dit betekent dat het machinemodel dat in een 
simulatieprogramma zit, de machinegegevens moet bevatten die van belang zijn bij 
simulatie van een NC-programma. Omdat het programma Nc5sim, in eerste instantie 
specifiek geschreven is voor de Maho 700S, is ook het model van deze machine in het 
programma verwerkt. Het simulatieprogramma is echter in de toekomst uit te breiden met 
andere machinemodellen. Om het simulatieprogramma geschikt te maken voor de 
simulatie van andere machines moeten, naast gegevens over bereik en de besturing, ook 
de transformatiematrices van die andere machines worden ingevoerd in Nc5Sim. 

5.1 De Maho 7005 

figuur 5. 1 : De bewegingsrichtingen van de Maho 700S 

De Maho 700S is een universele frees- en boormachine met een universele 
gereedschapwisselaar voorzien van een 5-assige contourbesturing, de CNC 432 van 
Philips. De 5 numeriek bestuurde assen zijn de X-as, V-as, Z-as, A-as en de 8-as (zie 
figuur 5.1). De X-as, V-as en Z-as zijn translatie-assen, de A-as en 8-as zijn rotatie
assen. V~~r het positioneren in de assen X, Y, en Z, beschikt de machine over lineaire 
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meetsystemen en voor de assen A en B, over rotatie meetsystemen. De richtingen zoals 
weergegeven in figuur 5.1 zijn de richtingen waarin de machine-onderdelen verplaatsen 
bij positieve coordinaatwaarden uit het NC-programma. Bij de A-, B-,X- en V-as in figuur 
5.1 staat een accent omdat de richting waarin de machine-onderdelen verplaatsen, 
tegengesteld is aan de richting van de verplaatsing van de frees. Dit is te verklaren aan 
de hand van het volgende voorbeeld (zie figuur 5.2). 

Frees 

Werkstuk 

Freesbaan 
x+ 

X'+ 

figuur 5.2 : Bovenaanzicht van frees in weri<stuk 

De frees staat stil en het werkstuk beweegt naar rechts (X'+). Indien het werkstuk, als 
een werkstuk wordt gezien dat stilstaat (moet volgens DIN bij programmeren), dan 
beweegt de frees naar links (x+). Dit is de reden dat bij de A-, B-, X- en V-as accenten 
staan. Bij de Z-as staat geen accent, omdat het machine-onderdeel dat verplaatst bij Z
verplaatsing, star is verbonden met de frees en dus wei in dezelfde richting als de frees 
moet bewegen. 

In figuur 5.3 is het zij-aanzicht en het bovenaanzicht van de Maho 7008 met horizontale 
spil getekend. Bij de Maho 7008 heeft men de mogelijkheid om zowel de horizontale spil 
als de verticale spil te gebruiken. Het assenstelsel is voor beide verschijningsvormen van 
de machine hetzelfde, de richtingen van de positieve assen van het assenstelsel zijn 
weergegeven in figuur 5.3. 

x.t2 
Z+ 

figuur 5.3 : Zijaanzicht van de Maho 7005 & Bovenaanzicht van de Maho 7005 
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Het gekozen assenstelsel is gebruikt als het globale assenstelsel van de machine. Ais 
ligging van dit assenstelsel is het midden van de rondtafel gekozen. Van dit assenstelsel 
is gebruik gemaakt bij het opstellen van de transformatiematrices, welke de translaties en 
rotaties van de frees beschrijven ten opzichte van het werkstuk. Bij het opstellen van 
deze matrices is de kinematische keten van de machine gebruikt zoals die in figuur 5.4 
beschreven wordt. 

+B~+Y ):~ 
+~ .... , .. 

+Z 

figuur 5.4 : De kinematische keten in het zij-aanzicht van de Maho 700S met de horizontale kop 

5.2 De Transformatie van asverplaatsingen naar bewerkingscoordinaten 

De positie en orientatie van de frees ten opzichte van het blokje moet zeer nauwkeurig 
bekend zijn bij de simulatie van het fabricageproces van een nauwkeurig produkt. Deze 
positie en orientatie is bepaald door homogene matrixtransformaties, zoals beschreven in 
Robot Manipulators [PauI81], toe te passen. 

5.2.1 Transformatiematrices 

De locatie van een assenstelsel, ten opzichte van het basisassenstelsel zoals dat 
gekozen is in hoofdstuk 5.1, kan worden beschreven door een homogene matrix (zie 
bijlage 2). Stel dat de oorsprong van een assenstelsel op positie (a,b,c) Jigt ten opzichte 
van het basisassenstelsel en de orthonormale coordinaatassen gevormd worden door de 
vectoren u, v, w, dan kan de locatie van dit assenstelsel worden beschreven door de 
homogene matrix HM : 

fUx Vx Wx al 
HM-I Uy V" Wy hi (1) 

-l~ Vz Wz ~J 0 0 

Pag.22 Nc5Sim 



Hoofdstuk 5 : Het machinemodel 

Deze homogene matrix kan ook worden gezien als transformatiematrix, want er wordt 
een translatie uitgevoerd van de oorsprong van het basisassenstelsel naar de positie (a, 
b, c). De coordinaatassen worden geroteerd waardoor ze in de riehting van de vectoren 
u, v en w komen te liggen. Deze translatie is weergegeven in figuur 5.5. 

w 

v 

y 

figuur 5.5 : transfomatie van het basisassenste/se/ in (0,0,0) naar u, v, w in (a,b,c) 

Stel nu dat Tm een transformatiematrix en A 1 een assenstelsel is, dan is A2 de 
getransformeerde van A 1 ten opzichte van het basisassenstelsel. 

A2 = Tm * A1 (2) 

Oe totale transformatiematrix van een machine legt de positie en orientatie van een 
lokaal assenstelsel, in dit geval van de frees, vast ten opzichte van een globaal 
assenstelsel (in dit geval het midden van de rondtafel). Er is voor gekozen, om dit 
globale assenstelsel als star verbonden met de wereld te beschouwen. Oit betekent dat 
bij de simulatie de frees beweegt en het werkstuk stilstaat. Om de frees in de juiste 
positie en olientatie ten opzichte van het globale assenstelsel te kunnen zetten, is de 
bedoeling de juiste transformatiematrices voor de Maho 7005 te vinden. 
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5.2.2 De berekening van de transformatiematrices voor de Maho 700S 

Het uitgangspunt bij het opstellen van de transformatiematrices is de kinematische keten 
van de Maho 700S. In figuur 5.6 is de kinematische keten getekend van de Maho 700S 
indien er gebruik wordt gemaakt van de horizontale spindel. Per translatie en rotatie is 
het lokale assenstelsel in deze keten getekend. 

AS 
, 9 ';I -...... - .. 

9 

j1 • A1 

~ .....•..••••• ~ .•.•.•••••••.•••• > 

~ lL.. 

y+~ 
Z+ 

figuur 5.6 : De kinematische keten van de Maho 700S met de horizontale spi/ 

Assenstelsel 9 is het uitgangsassenstelsel op het midden van de tafel. Dit assenstelsel 
moet als basisassenstelsel worden beschouwd. waarvan de positie en orientatie niet 
verandert. Om te bereiken dat het werkstuk stilstaat en de frees beweegt. zou men de 
keten vanuit 9 (het globale assenstelsel) willen doorlopen via 8,7,6,5,4, 3 en 2 naar 1. 
Er moeten daarvoor 8 transformaties worden uitgevoerd. De eerste transformatie (A9

a), 
is een B-rotatie om de V-as. vervolgens een translatie A87 van het centrum van de 
rondtafel naar de A-rotatie-as, daama een rotatie om de A-rotatie-as (A7s) , vervolgens de 
X-translatie (Ass) en de Y-translalie (AS

4), dan de vaste translaties A4
3 en A3

2 en tenslotte 
de Z-translalie (A2

1). 

De keten op deze wijze doorlopen is echter niet mogelijk, daar er twee offsetts zijn tussen 
assenslelsel-8 en assenstelsel-7. Deze twee offsetts zorgen ervoor, dat de orientatie en 
positie van assenstelsel-7 niet in het coordinatensysteem van assenstelsel 9 kunnen 
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worden beschreven. Hierdoor is voor een andere strategie gekozen, waarbij de keten 
vanaf assenstelsel1 via 2,3,4,5,6,7,8 en 9 doorlopen wordt. De homogene matrix die 
hierbij ontstaat wordt vervolgens ge'inverteerd waardoor toch, hetzij via een omweg, de 
transformatiematrix ontstaat die de oriElntatie en positie van de frees ten opzichte van het 
werkstuk beschrijft. 

De algemene vorm van een transformatiematrix ziet er volgens [PauI81] als voigt uit: 

met: 

(3) 

(4) 

u Is een groep punten (of 1 punt) beschreven als vectoren in een 
matrix, waarvan het aantal rijen 4 is en het aantal kolommen 
gelijk aan het aantal punten dat in de matrix staat. 

v Zijn de met u corresponderende punten nadat ze zijn 
vermenigvuldigd met de transformatiematrix, de representatie 
gebeurt op dezelfde wijze als bij u. 

T m Is de totale transformatiematrix bestaande uit een serie 
elementaire rotatorische en translatorische transformaties An. 
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5.2.3 De Maho 7005 met horizontale spil 

De totale transformatiematrix kan worden samengesteld door aile elementaire 
transformaties te berekenen. Voor de ligging van de translaties en rotaties wordt 
verwezen naar figuur 5.6. 

De eerste transformatie betreft de translatie over de Z-as over de Z-coordinaten : 

fl 0 0 
10 1 0 

A 12 = TransZ-as(O,O,-z) = I 0 
0 1 

lo 0 0 ~l 
De tweede transformatie is een vaste translatie over het Y-bereik van de machine dus y 
= 500: 

A'3 = TransY-as vasl(0,500,0) = Ii 
lo 

a 0 

1 0 

o 1 

o 0 

o l 
500 I 

I 
o I 
1 J 

De derde translatie is een vaste translalie over de X-"afmeting" van de machine, deze is 
o gekozen. Hier gebeurt dus eigenlijk niets, maar deze translatie is toch weergegeven ter 

verduidelijking van figuur 5.6. 

fl 
A34 = TransX-as vast{O,O,O) = \ ~ 

lo 

o 0 ol 
1 0 

o 1 

o 0 

0 1 

0\ 
d 

De Vierde transformatie betreft de translatie over de V-as over de y- coordinaten: 

r~ ~ ~ 
A 4S = TransY-as(O,-y,O) = II 0 0 1 

000 
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De vijfde transformatie betreft de translatie over de X-as over de x- coOrdinaten : 

11 0 0 -xl 
10 1 0 

A 5 
S = TransX-as(O -x 0) = I 

" 10 0 1 
01 
o I 

Lo 0 0 1 J 

De zesde transformatie betreft de rotatie om de X-as over de A- coOrdinatenvan het NC-
programma: 

fl 0 0 °l 0 cos(-A) -sin(-A) 0
1 A', = RolA(X-as,A) = l~ sin(-A) cos(-A) 

~J 0 0 

De zevende transformatie betreft de translatie naar het centrum van de rondtafel vanuit 

de A-rotatie as, dit zjjn vaste waarden, voor zowel y als z : 

11 
10 

A78 = TransMachinewaarden (0, 225.077,0.030) = I 0 

Lo 

o 0 o 1 
1 0 225.077

J 
o 1 0.030 

001 

Oe achtste transformatie betreft de rotatie om de Y -as over de B-coOrdinaten uit het NC-

programma: 

I cos(-B) 0 sin(-B) 01 
I 0 1 0 0 1 

A
S
g= RotB(y-as,B) =l . ( B) 0 cos(-B) 01 -sm -

l 0 0 0 d 

In al deze matrices hebben x, y, z, A en Been negatief teken. Oat is zo gekozen omdat 

na inverteren de tekens positief zijn. hetgeen gewenst is bij simulatie van een NC
programma. 
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De totale transformatie matrix TM : 

r cos(B) 

I sin(A) *sin(B) 

I cos( A) sin( B) 

L 0 

o 
cos(A) 

-sin(A) 

o 

De inverse van TM is : 

TMhorizontaaJ = TM .. 1 = 

-sin(B) 

sin(A) *cos(B) 

cos(A) *cos(B) 

o 

-x 

':::::: 225.077 * cos( A) + 0.03 * sin( A) - y + 500 
-225.077 *sin(A) +0.03 *cos(A) - z 

1 

r~m sin(A)*sin(B) 

cos(A) 

sin(A) *cos(B) 

o 

cos(A) * sin(B) I cos(A) *sin(B) *z-O.03*sin(B) + sin(A) *sin(B) *y + x *cos(B)-500 * sin(A) *sin(B) 

l-sin(B) 

l 0 

-sin(A) I -225.077-sin(A)*ztcos(A)*y-500*cos(A) 

cos(A) *cos(B) jcos(A) *cos(B) * z - 0.03 *cos(B) + cos(B) * sin(A) * y - sin(B) * x - 500* sin(A) *cos(B) 

o ! I 

Het resultaat voor de Maho 700S met de horizontale spil is nu de matrix die gebruikt is in 
NcSsim om de positie en orientatie van de frees ten opzichte van de tafel te bepalen, 
indien in het XY-vlak gefreesd wordt, dan geldt v = TMhorizontaal* u (zie pag.2S). 

5.2.4 De Maho 700S met verticale spil 

Voor de Maho met de verticale spil geldt hetzelfde als voor de Maho met de horizontale 
spil met de uitzondering dat er een extra rotatie van de spil (A0

1) plaatsvindt (zie figuur 
S.7). Ook nu wordt de keten van de verticale frees via de transformaties A ° 1, A 12, A 23• A 34, 

A4
s• AS

6• A6
7, A7a en A8

9 doorlopen. Door deze transformaties met elkaar te 
vermenigvuldigen en er tenslotte de inverse van te bepalen, wordt de homogene matrix 
gevonden die benodigd is in het simulatieprogramma. 
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j1 • A 1 

~ •..........•• ~ ••••••••••••••••• > 

f "j ~frees ~ 
o . -A O 

1 

figuur 5.7 : De kinematische keten van de Maho 700S met de vertica/e spi/ 

De extra transformatie ten opzichte van de Maho met de horizontale spil betreft de rotatie 

om de X-as over -Soo: 

r1 
o 1

0 
A 1 = RotSO(X-as,SO) = 1 0 

lo 

o 0 ol 
o -1 0 I 
1 0 

o 0 
01 
d 

De totale transformatie matrix TM: 

TM = A 0 
1 * A 12 * A 2 

3 * A 3 
4 * A \ * A 5 

6 * A 6 
7 * A 78 * A 89 = 

r cos(B) 0 -sin(B) -x l 
I-COs(A)sin(B) sin(A) cos(A) * cos(B) 225.077 * sine A) - 0.03 * cos( A) + z I 
1 sin(A)sin(B) cos(A) sin(A) * cos(B) 225.077 * cos(A) + 0~03 * sin(A) - y + 500 J 
l 0 0 0 
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De inverse van TM is : 

TMVefticaai = TM-1 = 

r co~B) j-cos(A) * sin(B) i sin(A)* sin(B) : co~A) * sin(B)*z- 0.03 * sin(B) +sin(A) * sin(B) * y+x*~B)- 500*sin{A) *sin(B) 

I 0 ! -sin(A) i co~A) : -225.077-sin(A)*ztco~A)*y-500*co~A) 

l-Sin(B) rco~A) *co~B) iSin(A) *co~B) i~A) *co~B) *z-O.03*cos(B) tco~B) *sin(A) * y-sin(B) * x- 500*sin(A)*co~B) 

o i 0 \ 0: 1 J 

Het resultaat is nu de matrix die gebruikt wordt in Nc5sim om de positie en orientatie te 
bepalen van de frees ten opzichte van de tafel. Deze matrix wordt voor de Maho 700S 
aangeroepen. Indien er voor gekozen is te werken in het XZ-vlak, dan geldt : 

v = TMverticaal" u. 

5.2.5 Validatie gevonden matrices 

Om te controleren of de matrices TMverticaal en TMhorizontaal correct zijn, zijn enkele tests 
uitgevoerd. 

- De meest rechtse kolom van de transformatiematrix bepaalt de positie van een punt. 
De positie van een punt behoort zowel voor de machine met verticale spil, als die met 

de horizontale spil hetzelfde te zijn. De rechtse kolom, van zowel de matrix TMver1lcaal 
als voor de matrix Tmhorizonlaal, blijkt dezelfde vergelijkingen op dezelfde positie te 
hebben staan. Dit geeft aan dat de matrices niet bij voorbaat fout zijn. 

- Er is visueel gecontroleerd met een computerprogramma (van R. de Groot '94) dat de 
bewegingen van de Maho 700S visualiseert, of de standen van de frees bij X-, V-, Z-, 
A- en B-waarden overeenkomen met de standen van Nc5Sim. Het resultaat hiervan is 

dat de geteste posities en orientaties goed overeenkomen. 

- De belangrijkste test is, het simuleren van Ncprogramma's welke reeds uitgevoerd 
zijn op de Maho 700S, en vervolgens het resultaat van de simulatie te vergelijken met 
het gefreesde produkt dat ontstaan is. Er zijn talrijke Ncprogramma's gesimuleerd 
zoals : HermansHead, Opdracht 3.2 '92, Opdracht 3.2 '93, Opdracht 3.2 '94 en 5-
assig hart (van G. van de Molengraft '94). Het resultaat van deze tests is dat de 

produkten overeenkomen met het resultaat van de simulatie. 

Na deze tests lijkt het geoorloofd om te zeggen dat de matrices TMverticaal en TMhorizontaal 
correct zijn. Toch moeten we daar voorzichtig mee zijn omdat de 0.03 mm offsett in de z

richting niet gecontroleerd is. De ultieme validatie zou kunnen geschieden door de 
werkstukken die vervaardigd zijn te gaan meten, en de uitkomsten te vergelijken, met de 

maten van het simulatieprodukt (die maten bijvoorbeeld via Acis verkrijgen). 
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6. De grafische representatie van Nc5Sim 

6.1 De schermindeling 

Tijdens de simulatie van een NC-programma wordt de volgende schermindeling 
gehanteerd. 

figuur 6.1 : De beeldschermindeling 

Het scherm is opgebouwd uit zogenaamde windows, deze windows hebben een lokaal 
assenstelsel en de grafische output wordt bij de windowgrenzen afgekapt. Het 
hoofclwindow is scherm (7) met het hoofdmenu (1) en knoppenbalk (2). Het hoofdmenu 
heeft weer submenu's waaruit de gebruiker kan kiezen. Met de knoppenbalk kan een 
functie direct aangeroepen worden, zonder dat daar eerst verschillende menu's voor 
geopend hoeven worden, door ze aan te klikken. De inhoud van het hoofdwindow wordt 
na iedere simulatiestap waarin veranderingen optreden opnieuw getekend. 

Op het hoofdwindow zijn dialoogwindows geplaatst en er is een ruimte opengelaten voor 
het weergeven van het gereedschap, de opspanning, het materiaal en de tafe!. Het 
dialoogwindow (3) is het window dat er voor moet zorgen dat de input van de gebruiker 
tijdens de simulatie wordt doorgegeven aan Nc5Sim. Het dialoogwindow (4) is het 
window waarmee het blok en de opspanning, vergroot geroteerd en gepositioneerd kan 
worden. Het window (5) is het window waarin de toestand, positie en orientatie van de 
frees(spil) wordt weergegeven. In window (6) wordt steeds de regel weergegeven die 
gesimuleerd wordt. Indien er een herhaalfunctie werkzaam is worden er steeds twee 
regels weergegeven in window (6). 
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6.2 Het gereedschap 

De gegevens van gereedschappen kunnen worden ingelezen uit een database, waarin 
die gereedschapsgegevens en gereedschaphoudergegevens staan die noodzakelijk zijn 
bij de simulatie van een NC-programma. Binnen Nc5Sim is gekozen voor een kleine en 
vaste lijst gereedschappen, welke speciaal voor het simulatieprogramma is gecreeerd 
(NcTooIList). In de toekomst zal moeten worden gestreefd naar een dynamische lijst met 
daarin een uitgebreid assortiment aan gereedschappen. Het voordeel hiervan is namelijk, 
dat je flexibel bent en dat er dan ook NC-programma's gesimuleerd kunnen worden, die 
gebruik maken van gereedschappen welke niet in het huidige databestand aanwezig zijn. 
Hetgeen betekent dat er dan meer NC-programma's gesimuleerd kunnen worden met 
Nc5Sim. 

6.2.1 De gereedschapgeometrie 

Aile gereedschappen zijn rotatiesymmetrisch. Dit betekent dat de geometrie van een 
gereedschap te beschrijven is met de dwarsdoorsnede van het gereedschap. Uit de 
database worden de gegevens gehaald, waarmee het mogelijk is om het model van een 
bepaalde groep frezen te beschrijven. Dit betekent dat voor de lengte van het model, de 
Stickoutlength (uitsteeklengte van de frees buiten de houder), wordt genomen en voor de 
breedte van het model, de diameter(s) van de frees. De lengte van een model is op te 
delen in twee delen, het snijdende dee I (Cutting Part) en het deel waarmee niet 
verspaand kan worden (Non Cutting Part). Deze opdelil1g is gemaakt voor de controle op 
botsingen. Het Cutting Part van het model mag wei intersectie met het werkstuk hebben 
en het Non Cutting Part daarentegen niet. Indien het Non Cutting Part wei intersectie met 
het werkstuk heeft, betekent dat, dat er een botsing optreedt in het NC-programma. 
Voor de controle op botsingen van de frees met andere volumina, zoals opspanning en 
tafel, wordt natuurlijk wei het gehele model van de frees gecontroleerd. Indien er een 
intersectie is, houdt dat in, dat er op de machine een botsing zou zijn opgetreden. 
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De gereedschappen waarvan Nc5Sim gebruik kan 
maken zijn: 
A. -Vingerfrees (zie figuur 6.2) 

· 

-Mantelfrees Non cutting 

-Kotterbaar part = NCP 

-Ruimer 

Deze gereedschappen zijn te beschrijven met de 
doorsnede zoals die staat in figuur 6.2. In deze figuur 
is D de diameter van de frees. 

B. -Bolkopfrees 

-Meettaster 

Deze gereedschappen zijn te beschrijven met de 
doorsnede zoals die staat getekend in figuur 6.3. 

Waarbij: D = diameter van de frees 
NCP = Non cutting part 
CP = cutting part 

c. -Afgeronde vingerfrees 

Dit gereedschap is te beschrijven met het model 
zoals dat staat getekend in figuur 6.4. De betekenis 
van de gebruikte symbolen staat vermeld bij figuur 
6.3. Waarbij: 

r = afrondingsstraal 

I 

· I · I · I 

i · 
D 

cutting 

part = CP 

figuur 6.2 : Vingerfrees en doorsnede van 

model A (waaronder de vingerfrees valt) 

D 
I 

· I · I · I · I · NCP 
I · I 

I · 
; 

\..i..; 
CP 

figuur 6.3 : Doorsnede van model B 

D 
I 

I · I 

I · I · I NCP 
I · I 

I · I 

\.. I ~ · 
CP 

I 

figuur 6.4 : Doorsnede van model C 
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D. -Vlakfrees 

Deze gereedschappen zijn te beschrijven met de 
doorsnede zoals die staat getekend in figuur 6.5. De 
betekenis van de gebruikte symbolen staat vermeld 
bjj figuur 6.3. Waarbij : 

a = afschuinings hoek 

E. -Letterfrees 

-Boor 

Deze gereedschappen zUn te beschrijven met ge 
doorsnede zoals die staat getekend in figuur 6.6. 
De betekenis van de gebruikte symbolen staat 
vermeld bij figuur 6.7. 

Waarbij: 

P = de hoek van de punt van de 
boor/letterfrees 

F. -Centerboor 

Oit gereedschap is te beschrijven met het model 
zoals dat staat getekend in figuur 6.7. 

Waarbij : D = diameter van de frees 
NCP = Non cutting part 
CP = cutting part 
d = diameter van de hals van de 
frees 
a = afschuinings hoek 
P = de hoek van de punt van de 
centerboor 

D 

I 

I . 
I 

I 

I 

I , 
I 

~ 
, 
I , 
I 

I 

\ I J 

figuur 6.5: Doorsnede van model D 
D 

I , 
I 

I 

I NCP 
I , 

. 
I 

I 

I CP 

\J/ 

figuur 6.6 : Doorsnede van model E 

NCP 

CP 

NCP 

CP 

figuur 6.7 : Doorsnede van model F 
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Er zijn nog talrijke gereedschappen te bedenken, welke nog niet met de modellen die in 
Nc5Sim aanwezig zijn, beschreven kunnen worden. 

Op de eerste plaats valt te denken aan de speciale gereedschappen, waarvan het een 
vrij omvangrijk werk is om te modelleren. Dit komt omdat per gereedschap een ander 
model nodig is. De speciale gereedschappen worden niet erg frequent gebruikt vanwege 
de hoge prijs. Het modelleren van deze gereedschappen heeft daarom ook niet zo'n 
grote prioriteit. 

Op de tweede plaats is er ook nog een standaard gereedschap dat niet in Nc5Sim 
beschreven wordt, namelijk de tap. Dit gereedschap is moeilijk te modelleren, vanwege 
de vele draadvarianten. 

6.3 De gereedschaphouder 

De afmetingen van de gereedschaphouder zijn vaak afhankelijk van het soort 
gereedschap dat ingespannen wordt. De precieze maten van de gereedsehaphouders 
zouden daarom aanwezig moeten zijn bij het betreffende gereedschap in de 
gereedschapdatabase. Dit is echter op dit moment nog niet het geval. In Nc5Sim kan 
slechts gekozen worden uit 2 conustypes, namelijk ISO 40 en ISO 50. Bij deze 
conustypes zijn bepaalde afmetingen voor de gereedschaphouder gekozen. 
Op de gereedschaphouder worden dezelfde botsingscontroles uitgevoerd als op het Tool 
Non Cutting Part. 

6.4 Simulatie van een freesgereedschap 

Het doel van het simulatieprogramma is vijf-assig positioneren en dria-assig frezen te 
kunnen simuleren met elk gereedschap. Het baantype en in mindere mate de vorm van 
het gereedschap, bepaalt echter in hoeverre dit werkelijk te bereiken is. In de volgende 
paragrafen wordt behandelt hoe het positioneren en frezen met de gereedschapmodellen 
is ge'implementeerd en waar de beperkingen zitten. 

6.4.1 Positioneren 

Het positioneren gebeurt met de GO-instructie. Positioneren is een bewegingsopdracht 
om vanuit de huidige positie in ijlgang te verplaatsen naar de volgende posilie. De 
besturing van de Maho 700S. kan maximaal 2 assen gelijktijdig aansturen. Om nu te 
zorgen dal het positioneren op een zo veilig mogelijke manier gebeurt, is in de besluring 
een voorkeur in de volgorde van bewegen ingebouwd. Deze voorkeur in de volgorde van 
bewegen wordt "positioneringslogica" genoemd en houdt in, dat afhankelijk van de 
richting waarin een gereedschap zich beweegt (posilief of negatief) en in welk vlak wordt 
gewerkt (XV of XZ), de vaste bewegingsvolgorde wordt gekozen. De positioneringslogica 
wordt weergegeven in de onderstaande tabellen. 

-De gereedschapsas beweegt in negatieve riehling. de positioneringslogica is : 
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Bewegings- G17 G18 
volgorde 

1 A- en de B-as A- en de B-as 

2 X- en de V-as x- en de Z-as 

3 Z-as V-as 

-De gereedschapsas beweegt in positieve richting, de positioneringslogica is : 

Bewegings- G17 G18 
volgorde 

1 Z-as V-as 

2 x- en de V-as x- en de Z-as 

3 A- en de B-as A- en de B-as 

- Een voorbeeld : Indien de gereedschapsas in negatieve richting beweegt van Y50 naar 
Y10 in het XZ-vlak. Dan eerst A-as en B-as rotaties, dan X en Z-translatie, en tenslotte 
de Y-translatie. 

Bij de simulatie van positioneerbewegingen is een onderscheid te maken in twee 
groepen : De bewegingen waar aileen translaties optreden en de bewegingen waar A
en/of B-as rotaties optreden. 

De translerende bewegingen 
Bij de translerende beweging wordt eerst een gereedschapssolid met de houder 
gegenereerd, vervolgens worden deze solids met de homogene matrices uit hoofdstuk 5 
gepositioneerd en wordt er gekeken of deze solids intersecties hebben met andere 
solids. 
Door lineaire interpolatie van de twee assen in het hoofdvlak ontstaat een lijn tussen het 
beginpunt en het eindpunt van de beweging. Langs deze lijn wordt de dwarsdoorsnede 
van het gereedschapmodel en de gereedschaphouder "geextrudeerd". (Ontwerpextrusie 
is het maken van volumes door de dwarsdoorsnede van de modellen te extruderen langs 
een !tin en daarvan solids te genereren zie figuur 6.S.) 

~~.-::;.,. __ Lijn waarlangs 
ge!xtrudeerd is 

figuur 6.8 : Ontwerpextrusie model E met gereedschaphouder langs rechte Jijn, hiaruit ontstaan solids 
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Hierdoor ontstaan solids die weer getest worden op intersecties. Tenslotte worden op de 
eindpositie van de beweging de gereedschapssolids gepositioneerd en gecontroleerd op 
intersecties. 
De beschreven methode werkt, voor aile modellen die in Nc5Sim aanwezig zijn, met de 
nauwkeurigheid van de Solidmodeller (welke zeer hoog is afwijkingen < 10-6 mm). Door 
deze hoge nauwkeurigheid is deze methode in het vervolg exact genoemd. 

De bewegingen met A- en/ of B-rotatie 
De bewegingen met A- en/of B-rotatie zou men het liefst ook willen simuleren met de 
nauwkeurigheid van de Solidmodeller. Dit zou gedaan kunnen worden door ook het 
principe van ontwerpextrusie toe te passen. Dit principe hanteren voor deze bewegingen 
gaat in vee I gevallen goed, behalve wanneer er een rotatie van de doorsnede om de 
gereedschapsas plaatsvindt. In dat geval varieert de dikte van de Solids, hetgeen 
natuurlijk fysisch onmogelijk is, en dus niet geoorloofd. Dit probleem kan nog niet worden 
afgevangen met de huidige Solidmodeller Acis 1.5, daarom is voor een ander principe 
gekozen. 
De verplaatsing tussen startpositie en eindpositie wordt lineair ge·interpoleerd. De 
ontstane lijn wordt opgedeeld in stappen (inkrementen), waarvan de grootte kan worden 
ingesteld in met behulp de user interface (programmamenu). V~~r ieder inkrement 
worden de positie en orientatie van de gereedschapssolids bepaald en worden de solids 
getest op intersectie met andere solids. 

.' .' 

Gereedschap-+ gereedschaphouder 
solids 

.L Baan = Cutterlocation path 

figuur 6.9: Beschrijven van de gereedschapsbeweging m.b.v inkrementen 

Deze methode is niet exact(zie translerende bewegingen), hetgeen inhoudt dat deze 
beweging slechts met een beperkte nauwkeurigheid te simuleren is. Naarmate het 
inkrement kleiner wordt gekozen, wordt de beweging nauwkeuriger maar wordt de 
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simulatie ook trager. Aile modellen uit Nc5Sim kunnen op deze manier de bewegingen 
met een A- en/of B-rotatie beschrijven. 

6.4.2 Frezen 

De G 1-bewegingen 
De G1-beweging is een beweging waarbij het gereedschap zich via een rechte baan van 
de huidige positie naar het geprogrammeerde eindpunt begeeft. Er kunnen maximaal 3-
coordinaten in een G1 regel worden geprogrammeerd. 
Indien de G1-beweging uit een translatie, of uit 2 translaties loodrecht op de 
gereedschapsas, bestaat, dan is de beweging voor elk gereedschapmodel exact te 
simuleren. Dit simuleren vindt dan plaats op de manier zoals beschreven staat in 
hoofdstuk 6.4.1 onder "translerende bewegingen". 
Indien de G1-beweging uit 3 translaties, of uit twee translaties met de richting niet 
loodrecht op de gereedschapas, bestaat, dan zijn de gereedschapmodellen A, B, E en F 
uit hoofdstuk 6.2.1 exact te simuleren, de modellen C en D niet. 
Indien er in de G1-instructie rotaties voorkomen, worden de bewegingen niet exact 
gesimuleerd, maar worden aile gereedschapmodellen gesimuleerd op de wijze zoals 
staat beschreven in hoofdstuk 6.4.1 onder "De bewegingen met A- enl of B-rotatie". 
Hieruit blijkt dat niet aileen 5-assig positioneren maar ook 5-assig frezen met Nc5Sim tot 
de mogelijkheden behoort. Het frezen van 5-assige G1-bewegingen is helaas traag door 
de kleine inkrementen die bij de freesbeweging vereist zijn. 

De G2 en G3 bewegingen 
De G2 en G3 bewegingen, zijn bewegingen waarbij het gereedschap van de huidige 
positie via een cirkelboog naar de geprogrammeerde positie beweegt. Een G2 en G3 
beweging vindt altijd plaats in een vlak. De G2 en G3 beweging, waarbij een coordinaat 
loodrecht op het vlak is geprogrammeerd en er dus een spiraal ontstaat, is op dit moment 
nog niet te simuleren. De G2 en G3 bewegingen in een vlak, zijn met aile gereedschaps
modellen, in principe exact (binnen de nauwkeurigheid van de Solidmodeller) te 
simuleren op de wijze zoals beschreven staat in hoofdstuk 6.4.1 onder "translerende 
bewegingen". Het enige verschil is dat nu de "extrusie" over een cirkelboog plaatsvindt. 
Op dit moment echter, zijn de G2 en G3 bewegingen slechts voor de 
gereedschapmodellen A en B geTmplementeerd. 

De FreesCycli 
De freescycli zjjn sterk besturingsafhankelijk. De standaard bewerkingscycli voor de 
Philips CNC 432 besturing zijn weergegeven in bijlage 1.5. Nc5Sim kan deze standaard
bewerkingscycli simuleren. De methode waarop dit gebeurt, is als voigt: Er wordt van de 
cyclus een volume gecreeerd en dat volume wordt in een keer op de juiste positie 
afgetrokken van het uitgangsblok. Dit levert een exact resultaat op, maar het is niet de 
ideale manier van simuleren, daar er niet wordt weergegeven hoe de freesbanen 
werkelijk verlopen. 
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6.5 De opspanning en het uitgangsmateriaal 

Een botsing van het gereedschap de houder en de ram met een opspanning is een 
gebeurtenis, die zeker niet mag optreden. Een simulator moet een dergelijke gebeurtenis 
dan ook zeker opmerken. In Nc5Sim kunnen aile mogelijke opspanningen worden 
ingelezen, nadat deze in Acis (of IDM), zijn ontworpen. Er is op dit moment ook een 
default opspanning in het programma, welke aan de TUE ontwikkeJd is (zie bijlage 4). 

Als vorm van het uitgangsmateriaal kan uit twee basisvormen gekozen worden. Oat zijn 
het kubisch blok en de cilinder. Van deze vormen kan met behulp van een dialoogwindow 
(modaal), de grootte, de positie en orientatie worden bepaald. Er kunnen ook andere 
uitgangsvormen worden ingelezen mits deze in Acis zijn ontworpen. De keuze van het 
materiaaJ van de uitgangsvormen kan helaas nog niet gemaakt worden. 
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7. Foutendetectie 

7.1 De soorten fouten 

-De waarschuwing 
De waarschuwing is de minst zware fout. Er wordt een waarschuwing gegenereerd indien 
ten gevolge van de NC-code, een situatie ontstaat, die nadelige gevolgen kan hebben. 
Zo'n situatie kan zich voordoen als aan de syntax (zinsbouw) van een G-instructie is 
voldaan, maar de beweging logischer wijze toch niet goed is. Een voorbeeld van een 
dergelijke fout is, indien er een G2- of G3-beweging wordt uitgevoerd met een 
centerboor. 

-De buiten-het-bereik fout 
De machine en de besturing bepalen het bereik van de adreswaarden in de NC-code. De 
buiten-het-bereik fout, is een fout die optreedt indien de waarde van een 
geprogrammeerd adres buiten dat bereik va It. De waarden van het adresbereik van de 
Maho 700S met CNC432 besturing staan vermeld in bijlage 1.4. Een buiten-het-bereik 
foutmelding wordt bijvoorbeeld gegenereerd als de numerieke waarde bij het adres F, 
5000 is. 

-De syntax fout 
Syntax betekent letterlijk zinsbouw. Een NC-regel is volgens een bepaalde syntax 
opgebouwd. Indien er niet aan de genormeerde zinsbouw voldaan wordt, dan wordt er 
een syntax foutmelding gegenereerd. Voorbeelden zijn: 
• Wanneer er een karakter in de NC-regel voorkomt dat niet tot de NC-code behoort. 
• Wanneer een kleine letter in plaats van een hool:dletter geprogrammeerd is. 
De syntax van G-instructies is ook genormeerd, wanneer bij G-instructies niet aan de 
syntax wordt voldaan wordt er een syntax foutmelding gegenereerd. Een voorbeeld 
hiervan is : er wordt een syntax foutmelding gegeven wanneer een adres niet aanwezig 
is, dat bij de geprogrammeerde G-instructie aanwezig behoort te zijn. 

-De fatale fout 
Wanneer als gevolg van de geprogrammeerde NC-regels, een fout optreedt die fatale 
gevolgen heeft voor de verdere afloop van het bewerkingsprogramma op de 
freesmachine, dan wordt er een fatale foutmelding gegenereerd. Enkele voorbeelden 
zijn: 
• Door een beweging in ijlgang treedt er een botsing op tussen de frees en het 

werkstuk. 
• Er wordt met G1 in het werkstuk gefreesd zonder dat de spil draait of de koeling aan 

is. 
• De gereedschaphouder heeft intersectie met het werkstuk. 
• Het gekozen gereedschap is niet aanwezig in de gereedschapdatabase. 
Na deze fatale foutmelding gaat de simulatie verder indien dat mogelijk is. 
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-De onbedoelde fatale fout 
Er kan ook op een andere manier een fatale fout optreden, namelijk wanneer bij 
rekenoperaties het resultaat vastloopt op runtime basis, of wanneer de solidoperaties niet 
uitgevoerd kunnen worden omdat de solids niet correct zijn. Wanneer een van de laatste 
twee fouten optreedt, dan wordt aileen een foutmelding op het scherm gegenereerd en 
zal naar gelang de soort fout, het programma vastlopen of "slechts" de simulatie stoppen. 

7.2 De verwerking van fouten 

-Dialoog window 
Indien er een fout op treedt bij de simulatie van een NC-programma verschijnt er een 
modale dialoog window midden op het scherm. De simulatie stopt en kan aileen 
voortgezet worden indien de OK-knop van de dialoog window wordt ingedrukt. 
Afhankelijk van de soort fout, gaat de simulatie dan verder of stopt de simulatie. 

-Foutenlijst 
Wanneer de simulatie start wordt er een foutenlijst ("errorlist") gedeclareerd. Deze 
foutenlijst is bij aanvang van de simulatie van een NC-programma leeg. Wanneer er een 
fout in het NC-programma zit, wordt een tekstregel, met daarin de omschrijving van de 
fout en het regelnummer, weggeschreven naar de foutenlijst. De foutenlijst kan met het 
menu-item "foutenlijst" opgeroepen worden op het scherm, en eventueel geprint worden. 
Deze mogelijkheid bestaat niet wanneer er nog geen fouten in het NC-programma zijn 
opgetreden. 

-De botsingsweergave 
Indien de fatale foutmelding wordt gegenereerd doordat in het NC-programma een fout 
zit waardoor een botsing optreedt. Dan wordt het deel dat intersectie heeft, maar 
waarvan het niet geoorloofd is dat dit deel intersectie heeft, in het rood afgebeeld op het 
scherm. Na het optreden van deze fout, waarvan de informatie wordt opgeslagen in de 
foutenlijst, kan gewoon verder gesimuleerd worden. 
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8. Structuur van het simulatieprogramma Nc5Sim 

Het programma is geschreven op een PC met 32 Mb Ram geheugen. De taal die 
gebruikt wordt, is het object georienteerde Visual C++ en er wordt geprogrammeerd 
onder WindowsNT. Er wordt gebruik gemaakt van de Solidmodeller Aeis 1.5. Het 
programma Nesim [Hijink89], is gebruikt bij het programmeren van Nc5sim. Omdat Ncsim 
met Turbo Pascal in 1987 en 1988 geprogrammeerd is [Bastiaanssen88] en er toen nog 
geen objecten in Turbo Pascal bestonden is de structuur van Nc5sim anders dan Ncsim. 

De structuur van het programma is belangrijk. Door een overziehtelijke struetuur is het 
programma goed te onderhouden, makkelijk uit te breiden en eenvoudig te 
programmeren. 

8.1 Objecten 

Allereerst moeten aile eisen en wensen van de toekomstige gebruiker(s) worden 
onderzocht (Systems Analysis, [Coad90]). Dit is gedaan in hoofdstuk 2.2, "De eisen en 
wensen". Om in deze enorme brei gegevens een struetuur aan te brengen is een 
opdeling gemaakt in aetieve objeeten en data objeeten. 

8.1.1 Actieve Objecten 

Een programma heeft als doel : inputgegevens, die door de gebruiker kunnen worden 
ingevoerd, te converteren naar de output welke door de gebruiker verlangd wordt. 
[Pace87] 

De aetieve objeeten hebben in dit proees een zeer belangrijke taak. De actieve objecten 
verzorgen namelijk de toestandsveranderingen van het systeem. Hetgeen inhoud dat zij 
ondermeer inputgegevens verwerken tot manipuleerbare gegevens voor het 
hoofdprogramma. De actieve objecten zorgen er ook voor dat de gewenste output voor 
de gebruiker beschikbaar komt, en deze objecten zorgen er tevens voor dat het traject 
van input tot output op de juiste wijze wordt doorlopen. 
In tabel 8.1 wordt een opsomming gegeven van de gekozen aelieve objecten. 

1. NeFileReader 8. G40t044Simuiator 

2. NcLineReader 9. G81to89Simuiator 

3. NcLineSimulator 10. GOt03Simuiator 

4. ErrorListDisplayer 11. GrestSimulator 

5. Solidmodeller 12. TransformatiematrixCaleulator 

6. GSimulator 13. GOto3SolidGenerator 

7. FstmSimulator 14. Solidsdisplayer 

tabel 8.1: Ujst met Believe objecten 
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Deze actieve objecten zijn zo gekozen omdat zij op zichzelf een functionaliteit hebben, 
die overeenkomt met een hoofdfunctionaliteit van het programma. Een uitzondering 
hierop is de GrestSimulator, in dit object zijn meerdere "hoofdfunctionaliteiten" 
ondergebracht. 

8.1.2 Data Objecten 

Om de input gegevens te groeperen en er operaties op uit te kunnen voeren zijn hiervan 
objecten gemaakt. Deze objecten worden data objecten genoemd en geven de toestand 
van het systeem cq. programma weer. De objecten zijn in het programma Nc5Sim zo 
gekozen, dat de varia belen van een data object overeenkomende kenmerken bezitten. 
Deze data objecten kunnen geen operaties uitvoeren op andere objecten, ze kunnen 
aileen aangesproken worden door actieve objecten. De afhankelijkheid kan aileen 
worden weergegeven in samenhang met de actieve objecten. De inhoud van data 
objecten is te vergelijken met "Records" zoals ze worden gebruikt in Pascal, dus een lijst 
met gegevens die door een woord in het programma kan worden aangeroepen. De lijst 
met data objecten wordt weergegeven in tabel 8.2. 

1. NcFile 4. ModalParameters 7. IntermediateManufSolid 

2. NcLine 5. ModalCycleParameters 8. Toollist 

3. NcLineContents 6. SolidsList 9. Errorlist 

tabel8.2: Ujst met data objecten 

8.2 Functionaliteit 

Om de functionaliteit van het programma te beschrijven is gebruik gemaakt van 
beeldmodellen. In deze beeldmodellen zijn de bollen de actieve objecten, en de namen 
die vermeld staan bij de pijlen (data-transport). zijn de data objecten. De beeldmodellen 
geven de structuur weer van een bepaalde laag van het programma. 

Nc5Sim: 

Het volgende model van Nc5Sim is te geven (zie : figuur 8.1) 
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Create 
Initial 

figuur 8.1 : Model van Nc5Sim 

Nc5S1m 

Oit model is te beschrijven met pseudo-code. Oe gebruikte code is een verbasterde 
versie van de specificatietaal 0 [Rooda94]. Er is gebruik gemaakt van deze 
specificatietaal, omdat de structuur van de software er goed mee beschreven kan 
worden. 
Van dit model is de code: 
process Command Processor (Nc5Sim) 

begin 

out port: 
toSolidModeller,toErrorListDisplayer,toNcFileReader, toNcLineSimulator; 

in port: 
fromExtem,fromSolidModeller,fromNcFileReader, fromNcLineSimulator; 

IMSo SoIid:= 0; 
NCLineContents:=O; 
loop 
fromExtern ? Commands; !!Receive Commands from extern 
case Command.Type 

loop end; 

CreatelnitialManufacturingState: 
do 

do end; 
SimulateNcLine: 

do 

do end: 
ShowErrorList: 

toSolidModeller! Generate Solid; 
fromSolidModeller? IMSo Solid; 

toNcFileReader I aNcFile; 
fromNcFileReader ? NCLineContents; 
toNcLineSimulator ! NcLineContents; 
toNcLineSimulator ! IMSaSolid; 
toNcLineSimulator I Table; 
toNcLineSimulator ! Fixtures; 
fromNcLineSimulator ? ErrorList; 

if ErrorListAvailable: 
do 

do end; 
case end; 

toErrorListDispiayer I ShowErrorList; 

process end: 

process: NcFileReader : expanded: 
process: NcLineSimulator : expanded; 
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Het model is als voigt te beschrijven : 
Indien de gebruiker het commando, creeer de Initial Manufacturing State (IMSo) geeft, 
moet de SolidModelier deze solid genereren en retourneren. 
Indien de gebruiker het commando "simuleer een NC-regel" geeft, haalt de NcFileReader 
een NC-regel uit de NcFile, en retourneert hij de inhoud van die regel als 
NcLineContents. (NcLineContents is een data object, waarin aile programma woorden 
zijn opgeslagen op een dusdanige manier, dat zij voor andere objecten eenvoudig te 
lezen zijn.) De NcLineSimulator simuleert vervolgens de NC-regel, en geeft de foutenlijst 
terug. 
Indien het commando, "toon de foutenlijst", wordt gegeven door de gebruiker, wordt de 
inhoud van de foutenlijst, indien deze niet leeg is, getoond. 

In het vervolg van dit hoofdstuk worden aileen de beeldmodellen van de belangrijkste 
actieve objecten zonder pseudo-code, afgebeeld en beschreven. V~~r de beeldmodellen 
en de pseudo-code van het volledige programma wordt verwezen naar bijlage 3. 

NcLineSimulator 
Van het actieve object NcLineSimulator is het volgende model te geven (zie figuur 8.2): 

NcLineContents 
&Fixtures 
&Table 
& IMSoSolid 

Modalparameters 
&Errors Errors 

ErrorUst 

NcLineContents 
& Modalparameters 
& I MSoSolid 
&Fixtures 
&Table 

&ModalParameters 

NcLineSimulator 

figuur 8.2 : Model van NcUneSimulator 

Het model is als voigt te beschrijven : 
De NcLineSimulator krijgt de NcLineContents en de Solids van de tafel, de opspanning 
en het uitgangsmateriaal binnen. Dan geeft hij de NcLineContents door aan de 
FstmSimulator, welke de F-, S-, T-, M-informatie simuleert. De Modale Parameters 
worden, nadat ze zijn aangepast met de NcLineContents, geretourneerd. Indien er fouten 
zijn opgetreden in de FstmSimulator worden die ook geretourneerd. 
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Vervolgens wordt aile informatie die in de NcLineSimulator is binnen gekomen, 
doorgegeven aan de Gsimulator. Deze Gsimulator waarvan het model staat vermeld in 
figuur 8.3, simuleert de G-informatie en retoumeert de ModalParameters en de eventuele 
fouten. 

Gsimulator 

NcLineContents 
&ModalParameters 

NcLineContents 
& Modalparameters 
& IMSoSolid 
& FIXtures 
& Table 

Errors 
&ModalParameters 

Solid List NcLineContents 
& Errors & ModalParamete 
&ModalParameters 

figuur 8.3 : Model van de Gsimulator 

GSimu/ator 

De Gsimulator is een zeer belangrijk object, omdat een groot dee I van de simulatie door 
dit object wordt uitgevoerd. De Modalparameters, de NcLineContents en de solids van de 
tafel, opspanning en het aanvangsblok, komen binnen in de NcLineSimulator. Afhankelijk 
van de G-informatie die binnenkomt wordt de simulatie van die G-informatie uitgevoerd. 
Indien G gelijk is aan 0, 1, 2 of 3, dan worden de NcLineContents en de 
ModalParameters aan de GOt03Simuiator doorgegeven, in dat object wordt vervolgens 
de G-instructie gesimuleerd, na deze simulatie worden de Solids geretoumeerd. 
Eventuele fouten die zijn opgetreden en de modale parameters, worden geretoumeerd. 
Indien G gelijk is aan 41, 42, 43 of 44 wordt de G-instructie, in de G40t044Simuiator 
gesimuleerd met radiuscorrectie. 
Indien G gelijk is aan 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88 of 89 dan wordt bij G77 of G79 deze 
informatie gesimuleerd in de G81t089Simulator. 
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Indien G een andere waarde heeft, dan wordt de simulatie uitgevoerd in de 
GrestSimulator. De fouten en aangepaste modale parameters worden hiema 
teruggegeven. 
De gecreeerde solids worden aan de Solidsdisplayer gegeven en worden door de 
Solidsdisplayer weergegeven. Tenslotte worden de fouten en modale parameters 
teruggegeven aan de NcLineSimulator. 

GOto3Simuiator 

Solid List 
& Errors 
& ModalParameters 

Solid List 
Homogeneous & Errors 

NcLineContents 
& ModalParametes 

Matrix & ModalParameters 

GOto3Simuiator 

figuur 8.4 : Het model van de Goto3Simulator 

De NcLineContents en de ModalParameters komen binnen van de Gsimulator. De X-, Y-, 
Z-, A- en 8-informatie uit de NcLineContents gaat naar de HomogeneousMatrix
Calculator, deze berekent met het model van de machine, een homogene matrix welke 
hij retoumeert. 
De NcLineContents en de ModalParameters worden doorgegeven aan de 
GOto3SolidsGenerator, deze genereert uit de gereedschapdatabase en de homogene 
matrix een lijst met solids. Deze lijst wordt samen met eventuele fouten en de modale 
parameters geretoumeerd. 
De lijst met fouten en de ModalParameters worden tenslotte teruggegeven aan de 
GSimulator. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

De NC·codesimulator die tot nu toe ontwikkeld is kan voor de Maho 700S met Philips 432 
besturing, 5·assig positioneren en 5·assig frezen simuleren. De transformatie van de 
asverplaatsingen die gegeven worden in een NC·programma, naar de bewerkings· 
coordinaten in het simulatieprogramma, heeft plaatsgevonden met behulp van homogene 
transformaties. 

Aile translerende bewegingen in een NC·programma worden met de nauwkeurigheid van 
de Solidmodeller Acis (afwijkingen <10.6 mm) gerepresenteerd in het simulatieprogramma 
Nc5Sim. De te simuleren bewegingen met A- en/of B·as rotatie worden beschreven door 
het gereedschap per inkrement te simuleren. Dit inkrement kan worden ingesteld door de 
gebruiker. Hierdoor zijn deze bewegingen niet zo nauwkeurig als translerende 
bewegingen maar worden ze iets onnauwkeuriger benaderd. De grootte van het 
inkrement bepaalt het aantal keer dat de positie en orientatie van de frees moet worden 
berekend, en daardoor ook in hoge mate de snelheid en de nauwkeurigheid van de 
simulatie. Indien de inkrementen klein gekozen zijn is de simulatie nauwkeurig maar 
traag. 

De NC·codesimulator is nog niet volledig af, de belangrijkste functies die nog ontbreken 
zijn : Radiuscorrectie, de simulatie van P·parameters en E·parameters, de gegevens van 
het uitgangsmateriaal en daarmee het berekenen van de toelaatbare 
verspaningscondities en het berekenen van de tijd die verbruikt wordt tijdens het NC
programma. 

9.2 Aanbevelingen 

De snelheid van de simulatie moet hoger worden om het programma in de praktijk goed 
te kunnen gebruiken. Dit is mogelijk door: 

- Een computer te nemen die sneller kan rekenen. 

- Het weergeven op het scherm, op een andere wijze te laten plaatsvinden dan op dit 
moment gedaan wordt. Nu wordt steeds het hele scherm lijntje voor lijnije opnieuw 
opgebouwd. In de toekomst zou dit kunnen door aileen dat deel dat verandert bij de 
simulatie, opnieuw te tekenen. 

- Het weergeven op het scherm hardwarematig te versnellen, door snelle grafische 
kaarten of grafische versnellers (zoals bij Unigraphics Werkstations). 
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Het transport van gegevens van en naar het scherrn tijdens continue simulatie van een 
NC-programma moet verbeterd worden. Een oplossing voor dit probleem zou gevonden 
kunnen worden, door van de dialoogwindows die niet modaal zijn, aparte programma's te 
maken welke naast elkaar en onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. 

Het gereedschapdatabestand van het huidige simulatieprogramma is klein en 
"hardcoded" in het programma geprogrammeerd. Er moet gestreefd worden naar een 
dynamische lijst van gereedschappen, waarin standaard een grote hoeveelheid 
gereedschappen aanwezig zijn. 

De NC-codesimulator is nog niet volledig af. Verdere vervoltooiing is 
aanbevelenswaardig, omdat de simulator dan pas zijn praktisch nut volledig kan gaan 
bewijzen. 

Het simulatieprogramma zou universeel toepasbaar moeten zijn, hetgeen het huidige 
programma Nc5Sim niet is. Om het simulatieprogramma universeler te maken, zouden er 
meerdere machinemodellen ge"implementeerd moeten worden. Indien men tot deze 
implementatie overgaat moeten bij deze modellen ook de bijbehorende gegevens van 
het machinebereik met besturing en de besturingsafhankelijke instructies 
ge"implementeerd worden. 
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Bijlage 1 : De NC-Code 

Bijlage 1.1 : Genorrneerde adressen 

De onderstaande adressen kunnen worden gehanteerd in een NC-programma (DIN 
66025 of EIA RS 2748). 

A = Weginformatie, A-as 

B = Weginformatie, B-as 

C = Weginformatie, C-as 

o = hoekpositie hoofdspil 

E = Parameters in het onderprogramma 

F= Voeding (mm/min of mm/om) 

G = Weginformatie 

H = gereedsehapslengteeorreetie 

I = Cirkelmiddelpunt (X-riehting) 

J = Cirkelmiddelpunt(y-riehting) 

K = Cirkelmiddelpunt(Z-riehting) 

M = Hulp/sehakelfuneties 

N = Programmanummer 

N = Regelnummer 

P = Puntdefinitie 

R = radius van een eirkelboog 

S = Spindeltoerental 

T = Gereedsehapnummer 

X = Weginformatie, X-as 

Y = Weginformatie, V-as 

Z = Weginformatie, Z-as 

tabel b 1. 1 : Veel voorkomende adressen in een programmawoord 
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Bijlage 1.2 : De G·instructies 

De G-instructies zijn in te delen in woordgroepen. De G-instructies die in de 
onderstaande tabel staan zijn de G-instructies die de CNC 432 besturing op de Maho 
7005 kan uitvoeren. Sommige instructies worden bij het inschakelen van de besturing 
aktief, deze instructies zijn gemarkeerd met een *. De G-instructies kunnen modaal zjjn of 
ze kunnen per regel werkzaam zijn, dit is aangegeven bij de instructie. 

Woordgroep GO tim G3 (modaal): 

GO* : In ijlgang wordt de gewenste positie ingenomen volgens een positioneringslogica. 
Deze bewegingsvolgorde is zo gekozen dat er een minimale kans op botsen bestaat. 

G1 : De gewenste positie wordt bereikt via een rechte baan (Iineaire interpolatie) tussen 
de huidige positie en de gewenste positie met de ingegeven voedingssnelheid. 

G2 : Circulaire interpolatie tussen begin- en eindpunt met negatieve bewegingsrichting 
(met de klok mee). 

G3 : Circulaire interpolatie tussen begin- en eindpunt met positievebewegingsrichting 
(tegen de klok in). 

V~~r G2 en G3 geldt dat indien de hoek van de le maken cirkelboog kleiner is dan 1800 

aileen de cirkelradius geprogrammeerd hoeft te worden. Indien de hoek >=1800 is dan 
dient het cirkelmiddelpunt geprogrameerd te worden. 

Woordgroep G4 (per regel) : 

G4 : Pauze, de lengle ervan is in te stelllen van 0.1 -983 seconde. 

Woordgroep G14 (per regel) : 

G 14 : Sprongbevel en herhaalfunctie. 

Woordgroep G17 tim G19 (modaal): 

G 17* : Vlakkeuze is het XY-vlak, de freesspil is evenwijdig aan de Z-as 

G18 : Vlakkeuze is het XZ-vlak, de freesspil is evenwijdig aan de V-as 

G19 : Vlakkeuze is het YZ-vlak, de freesspil is evenwijdig aan de X-as 

Woordgroep G22 (per regel) : 

G22 : Oproep van een onderprogramma 
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Woordgroep G29 (per regel) : 

G29 : Beperkt sprongbevel in het onderprogramma 

Woordgroep G40 tim G44 (modaa!) : 

G40* : Geen radiuscorrectie 

G41 : Radiuscorrectie links van de contour 

G42 : Radiuscorrectie rechts van de contour 

G43 : Radiuscorrectie tot de contour 

G44 : Radiuscorrectie over de contour 

Woordgroep G51 en G52 (modaa!) : 

G51 : Het wissen van G52 

G52 : Verschuiving RESET AXIS activeren 

Woordgroep G53 tim G59 (modaa!) : 

G53* : Geen nulpuntsverschuiving, het werkstuknulpunt is het machinenulpunt 

G54 : Nulpuntverschuiving 1 activeren 

G55 : Nulpuntverschuiving 2 activeren 

G56 : Nulpuntverschuiving 3 activeren 

G57 : Nulpuntverschuiving 4 activeren 

G58 : Nulpuntverschuiving 5 activeren 

G59 : Nulpuntverschuiving 6 activeren 

Woordgroep G70 en G71 (modaal): 

G70 : inch maal ingavesysleem 

G71* : metrisch maat ingavesysleem 

Woordgroep G72 en G73 (modaa!) : 

G72* : Er vindl geen spiegeling plaats in een- of meerdere assen. 

G73 : Spiegeling in een- of meerdere assen. 
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Woordgroep G77 en G78 (per regel) : 

G77 : Het uitvoeren van een gedefinieerde cyclus op posities gelegen op een cirkel. 

G78 : Puntdefinitie 

Woordgroep G79 (per regel) : 

G79 : Het uitvoeren van een gedefinieerde cyclus op de ingegeven positie. 

Woordgroep G81 tim G89 (modaal) : 

G81 : Boorcyclus 

G83 : Diepboorcyclus 

G84 : Tapcylus 

G85 : Ruimcyclus 

G86 : Uitdraaicyclus 

G87 : Kamerfreescyclus 

G88 : Spiebaanfreescyclus 

G89 : Cirkelkamerfreescyclus 

Woordgroep G90 en G91 (modaal) : 

G90* : Absolute programmering: de ingegeven coordinaten zijn ten opzichte van het 

actieve nulpunt. 

G91 : Inkrementele programmering : de ingegeven coordinaten zijn ten opzichte van 
de huidige positie. 

Woordgroep G92 en G93 (modaal) : 

G92 : Nulpuntsverschuiving inkrementeel 

G93 : Nulpuntsverschuiving absoluut 

Woordgroep G94 en G95 (modaal) : 

G94* : De ingegeven voeding is in mm/min. 

G95 : De ingegeven voeding is in mm/omw. 
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Bijlage 1.3 : De M-instructies 

De volgende M-instructies kan de CNC 432 besturing van Philips uitvoeren op de Maho 
7005. De M-instructies kunnen modaal zijn of kunnen per regel werkzaam zijn, dit is 
aangegeven bij de instructie. 

MO : Programmastop (per regel) 

M3 : Rechtsom draaien van de hoofdspindel (modaal) 

M4 : Linksom draaien van de hoofdspindel (modaal) 

M5 : Hoofdspindel stop (modaal) 

M6 : Gereedschapwissel op vaste positie met terugtrekking (per regel) 

M8 : Koeling aan (modaal) 

M9 : Koeling uit (modaal) 

M13 : Rechtsom draaien van de hoofdspindel en de koeling aan (modaal) 

M14 : Linksom draaien van de hoofdspindel en de koeling aan (modaal) 

M19 : Georienteerde spindelstop (modaal) 

M30 : Einde programma (per regel) 

M53 : Vertikale kop wegdraaien (modaal) 

M54 : Vertikale kop indraaien (modaal) 

M66 : Gereedschapwissel op geprogrammeerde positie (per regel) 
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Bijlage 1.4 : Adresbereik van de Maho 7005 met de CNC432 

A = [-20,50] 

8 = [-10000,10000] 

81 = [-10000,1000] 

F = [0,4000] 

G = [0,99] 

I = [-700,700] 

J = [-500,500] 

K = [-600,600] 

M = [0,67] 

N = [9001,9999999] (programma nummer) 

N = [1,8999] (nummering regels) 

N1 = [1,8999] 

N2 = [1,8999] 

R = [0, 1 OOOOJ 

s = [20,6300] 

T = [0,99] 

X = [-700,700] 

Y = [-500,500] 

Z = [-600,600] 
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8ij1age 1.5: De Standaard bewerkingscycli 

3.3 Sohrzyklus GSl mit ZykluSQufruf G79 
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3_' Tieflochbohren G83 
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1..2 Taschenfroszyklus G87 
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4.3 Nutenfroszyklus G8S' 
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Bijlage 2 : Homogene transformaties 

In deze bijlage wordt in het kort een beschrijving gegeven van homogene transformaties. 
V~~r een uitgebreide beschouwing over dit onderwerp wordt verwezen naar [PauI81]. 

Vectoren 

Vectoren in een n-dimensionale ruimte worden beschreven met behulp van n+1 
coordinaten. Stel dat v een vector is : 

v = a * i + b * j + c * k (b2.1) 

met i, j en k de eenheidsvectoren langs respectievelijk de x, y en z-as van het 
coordinatenasstelsel. De homogene representatie van deze vector als kolommatrix ziet er 
als voigt uit : 

v = [x, y, z, W]T (b2.2) 

waarbij: 

a=xIw b=ylw c='z/w , , 

Transformaties 

Gegeven een punt u, dan wordt zijn getransformeerde v voorgesteld door het 
matrlxprodukt: 

v= H * u (b2.3) 

met H als transformatiematrix. 

Indien de transformatie een translatie over de vector ai + bj + ck is, dan ziet de 
homogene matrix H er als voigt uit : 

H = Trans = ro
l 0 0 a 

lOb 

10 
lo 

Ole 
o 0 1 

(b2.4) 

Indien de transformaties rotaties zijn om de x, y of z-as dan zien de homogene matrices 
er als voigt uit : 

1 0 0 ol 
0 cosa -sma 01 

H = Rot(x, a.) = 
0 sina cosa 

~J 0 0 0 

(b2.5) 
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Co6rdinatenstelsels 

H = Rot(y, J» = 

r cosfJ 0 

I 0 1 
l-sinfJ 0 

L 0 0 

sinfJ 
o 

01 

01 
cosfJ 0 I 

o d 

rcosr 

1 
smr 

H = Rol(z, y) = l ~ 
-smr 0 01 

o 01 cosr 
o 
o ~ ~J 

(b2.6) 

(b2.7) 

De kolommen van een homogene transformatiematrix kunnen worden ge"interpreteerd als 
vectoren die een tweede coordinatenstelsel beschrijven. De eerste drie vectoren 
beschrijven de orientatie van de x, y en z-as, de laatste vector beschrijft de translatie van 
de oorsprong. 

De positie van de transformatiematrix bij het vermenigvuldigen met een assenstelsel is 
van groot belang. Indien een transformatiematrix T en een C een coordinatenstelsel 
beschreven ten opzichte van een basiscoordinatenstelsel is, is X : 

X=T1oC 

een translatie van C relatief aan het basiscoordinatenstelsel. 

Indien wordt gebruikt : 

Y=C1oT 

betekent dat Y een translatie van C relatief aan C zelf is. 

Kettingtransforrnaties 

(b2.8) 

(b2.9) 

Indien meerdere transformaties na elkaar uitgevoerd dienen te worden ontstaat de 
volgende algemene vorm : 

v = Tm * u 

met u een punt en v zijn getransformeerde en : 

Tm = An * An-1 * ...... * A2 • A1 

Tm is de tolale transformatiematrix beslaande uit een serie elementaire rotatorische en 
translatorische transformaties An. 
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Bijlage 3 : Beeldmodellen en pseudo-code van Nc5Sim 

Niveau 0 

Command 

Simulator (Man) 

5-assig no-simulatieprogramma Nc5Sim 

process Simulator 
out port: toNc5Sim; 

begin 
loop 

toNc5Sim!Command; IISend a command by giving it to the output channel called 

IINc5Sim 

loop end; 
process end; 

process Nc5Sim : expanded; 
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Niveau 1 

Create 
Initial 
Manufac
turing State 

process Command Processor (Nc5Sim) 
out port: 

NcSSim 

toSolidModelier. toErrorListDisplayer. toNcFileReader, toNcLineSimulator; 
in port: 

begin 
from Extern, fromSolidModeller, fromNcFileReader, fromNcLineSimulator; 

IMSa Solid:= 0; 
NcLineContents:=O; 
loop 
from Extern ? Commands; IIReceive Commands from extern 

case Command. Type 
CreatelnitialManufacturingState: 

do 
toSolidModeller! Generate Solid; 
fromSolidModeller? IMSa Solid; 

do end; 
SimulateNcLine: 

do 

do end; 
ShowErrorList: 

toNcFileReader I aNcFile; 
fromNcFileReader ? NCLineContents; 
toNcLineSimulator ! NcLineContents; 
toNcLineSimulator ! IMSoSolid; 
toNcLineSimulator ! Table; 
toNcLineSimulator ! Fixtures; 
fromNcLineSimulator ? ErrorList; 

if ErrorListAvaiiable: 
do 

toErrorListDisplayer ! ShowErrorList; 
do end; 

case end; 
loop end; 

process end; 

process: NcFileReader : expanded; 
process: NcLineSimulator: expanded; 
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Niveau 2 

aNeFile NeLineContents 

Command 

Processor 
NeLine 

NeLineContents 

process Command Proeessor(NeFileReader) 
out port: 

LineDisplayer 

NcFileReader 

toLineDisplayer, toNeLineReader. toNc5SimCommandProeessor, 
in port: 

begin 
fromNeLineReader. fromNc5SimCommandProeessor; 

loop 
fromNe5SimCommandProeessor? aNeFile; 
toLineDisplayer ! NeLine; 
toNeLineReader , NeLine; 
fromNeLineReader ? NeLineContents; 
toNc5SimCommandProeessor ? NcLineContents; 

loop end; 
process end; 
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Niveau 2 

NcLineContents 
&Fixtures 
&Table 
& IMSoSolid 

ErrorList 

NcLineContents 
Processor & Modalparameters 

& IMSoSolid 
& Fixtures 
&Table 

Modalparameters 
& Erro rs Errors 

&ModalParameters 

NcLineSimulator 

process Command Processor(NcLineSimulator) 
out port: 

toFstmSimulator, toGSimulator, toNc5SimCommandProcessor; 
in port: 

fromFstmSimulator, 'fromGSimulator, fromNc5SimCommandProcessor; 
begin 

loop 
fromNc5SimCommandProcessor? NcLineContents; 
fromNc5SimCommandProcessor? IMSoSolid; 
fromNc5SimCommandProcessor? Table; 
fromNc5SimCommandProcessor ? Fixtures; 

do 
toFstmSimulator! NcLineContents; 
fromFstmSimulator? Modalparameters; 
fromFstmSimulator? Errors; 
toGSimulator ! NcLineContents; 
toGSimulator ! ModalParameters; 
toGSimulator ! IMSoSolid; 
toGSimulator ! Fixtures; 
toGSimulator ! Table; 
fromGSimulator? Errors; 
fromGSimulator ? ModalParameters; 

do end; 
toNc5SimCommandProcessor! Errorlist; 

loop end; 
process end; 

process: GSimulator : expanded; 
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Niveau 3 

NcUneContents 
& Modalparameters 
&IMSaSolid 
& Fixtures 
& Table 

SolidUst 
& Errors 
&ModalParameters 

NcUneContents 
&ModalParameters 

SolidUst 
& Errors 
&ModalParameters 

Errors 
&ModalParameters 

SolidUst 

Soli dUst 
& Errors 
&ModalParameters 

GSimulator 

process Command Processor(GSimulator) 
out port: 

toGOto3Simulator, toG81 to89Simulator,toG4oto44Simulator, 
toGrestSimulator,toSolidsdisplayer, 

toNcLineSimulatorCommandProcessor, 
in port: 

fromGoto3Simulator, fromG81 to89Simulator, fromG40t044Simulator, 
fromGrestSimulator, fromNcLineSimulatorCommandProcessor, 

begin 
loop 

fromNcLineSimulatorCommandProcessor ? ModalParameters; 
fromNcLineSimulatorCommandProcessor? NcLineContents; 
fromNcLineSimulatorCommandProcessor ? IMSoSolid; 
fromNcLineSimulatorCommandProcessor? Table; 
fromNcLineSimulatorCommandProcessor ? Fixtures; 
case 

NcLineContents.Type 
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GOto3: 
do 
toGOto3Simuiator ! NcLineContents; 
toGOto3Simuiator ! ModalParameters; 
fromGOto3Simulator? Solid List; 
fromGOto3Simuiator ? Errors; 
fromGOto3Simuiator ? ModalParameters; 
doendj 

G40t044: 
do 
toG40to44Simuiator ! NcLineContents; 
toG40to44Simuiator ! ModalParameters; 
fromG40t044Simulator ? Solid List; 
fromG40t044Simulator? Errors; 
fromG40to44Simuiator ? ModalParameters; 
do end; 

G81to89: 
do 

Grest: 

case end; 
do 

toG81to89Simulator! NcLineContents; 
toG81to89Simulator! ModalParameters; 
fromG81to89Simulator? Solid List; 
fromG81to89Simulator? Errors; 
fromG81 to89Simuiator ? ModalParameters; 
do end; 

do 
toGrestSimulator ! NcLineContents; 
fromGrestSimulator ? ModalParameters; 
fromGrestSimulator ? Errors; 
do end; 

toSolidsdisplayer ! Solid List; 
do end; 
toNcLineSimulatorCommandProcessor ! Errors; 
toNcLineSimulatorCommandProcessor ! ModalParameters; 

loop end; 
process end; 

process: GOto3Simuiator : expandedj 
process: Solidsdisplayer : expanded; 
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Niveau 4 

NcLi neContents 
& ModalParameters 

SolidList 
& Errors 
& ModalParameters 

XYZAB-Info 

Homogeneous 
Matrix 
Calculator 

Command 
Processor 

SolidList 
& Errors 

NcLi neContents 
& ModalParametes 

GOto3Solids 
Generator 

Goto3Simuiator 

process Command Processor(GOto3Simulator) 
out port: 

begin 

toHomogeneousMatrixCalculator, toGOto3SolidsGenerator, 
toGSimulatorCommandProcessor; 

to port: 

loop 

fromHomogeneousMatrixCalculator, fromGOto3SolidsGenerator, 
fromGSimulatorCommandProcessor; 

fromGSimulatorCommandProcessor? NcLineContents; 
fromGSimulatorCommandProcessor ? ModalParameters; 

do 
toHomogeneousMatrixCalculator ! XYZAB-Info; 
fromHomogeneousMatrixCalculator? HomogeneousMatrix; 
toGOto3SolidsGenerator ! NcLineContents; 
toGOto3SolidsGenerator! ModalParameters; 
toGOto3SolidsGenerator ! HomogeneousMatrix; 
fromGOto3SolidsGenerator? Solid List; 
fromGOto3SolidsGenerator ? Error; 
fromGOto3SolidsGenerator ? ModalParameters; 

do end; 
toGSimulatorCommandProcessor !SolidList; 
toGSimulatorCommandProcessor ! Errors; 
toGSimulatorCommandProcessor! Modal Parameters; 

loop end; 
process end; 
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Niveau 4 

All solids 

to display 

Renderer 

SolidUst 

Command 

Processor 

to display 

Wires 

Displayer 

All solids 

to display 

Hiddenline 

Remover 

Solidsdisplayer 

process Command Processor (Solidsdisplayer) 
out port: 

begin 

toRenderer, toWiresDisplayer, toHiddenLineRemover; 
in port: 

loop 

fromGSimulatorCommandProcessor, 

fromGSimulatorCommandProcessor ? Solid List; 
case FixturesTablelMSsolid.Type 

RenderSolids: 
do 

toRenderer ! AlisolidstoDisplay; 
do end; 

DisplayWires: 
do 

toWiresDisplayer ! AlisolidstoDisplay; 
do end; 

RemoveHiddenLines: 
do 

toHiddenLineRemover ! AlisolidstoDisplay; 
do end; 

case end; 
loop end; 

process end; 
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Bijlage 4 : De default TUE-opspanning 

Het opspangereedschap maakt het mogelijk het werkstuk van vjjf zijden te bewerken 
zonder omspannen. Door de manier van opspannen bevindt het werkstuk zich altijd in de 
goede positie. 

-r---Ult:gangsma t:eriaal. 

!apgat:. 

~;::S~~~~~---BUS met: conisch gat:. 

_---_--;--- Opspanblok. 

figuur 84.1 Opspangereedschap 
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8ijlage 5 : Opdrachtomschrijving 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
Faculteil Werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA November 1994 

Student 

Hoogleraar 

8egeleiders 

Onderwerp 

Toelichting : 

: R.M.A W. van den Akker 

: prof. dr. ir. AC.H. van der Wolf 

: dr.ir. F.L.M. Delbressine 
ir. J.A.W. Hijink 

: 5-assige NC-codesimulator 

NC-programma's die bestemd zijn voor CNC-machines zijn niet altijd foutloos. Met 
name bij CNC-machines die naast translatie-assen, een of meerdere rotatie-assen 
hebben, is het aanbevelingswaardig om NC-programma's vooraf te controleren op 
fouten, door ze te simuleren. Het simulatieprogramma moet NC-programma's in ieder 
geval controleren op de volgende zaken : 

-Correcte syntax 
-Het veroorzaken van botsingen 
-Het leveren van de gewenste produktgeometrie 
-Het overschrijden van de grenzen van de bereiken van de machine en besturing 

Op dit moment bestaat binnen WPA reeds een "3D-simulator" (Ncsim). Deze simulator 
is echter te beperkt in zijn mogelijkheden om een NC-programma waarheidsgetrouw te 
simuleren. 

Opdracht 
Ontwikkel een NC-codesimulator die 5-assig positioneren en 3-assig frezen kan 
simuleren. Deze NC-codesimulator moet, indien gewenst, aile bovengenoemde zaken 
ontdekken en duidelijk weergeven. 

tJ r/lA-, ~~ h} 1-(,1; 
prof.dr.ir. AC.H. van der Wolf 

~~--
~~ , 

/" ir. J.A.W. Hijink 

.,....: ~. 
-~-~--

--~-'.L-.-~-~ -
~ 

dr.ir. F.L.M. Delbressine 

~ -= 
R.M.A W. van den Akker 

Pag. 73 Nc5Sim 


	Voorblad
	Voorwoord
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Lijst met figuren
	1. Inleiding
	2. Het eisenpakket
	3. Opbouw van een NC-programma
	4. De Simulatie
	5. Het machinemodel
	6. De grafische representatie van Nc5Sim
	7. Foutendetectie
	8. Structuur van het simulatieprogramma Nc5Sim
	9. Conclusies en aanbevelingen
	10. Literatuur
	Bijlage 1 : De NC-Code
	Bijlage 2 : Homogene transformaties
	Bijlage 3 : Beeldmodellen en pseudo-code van Nc5Sim
	Bijlage 4 : De default TUE-opspanning
	8ijlage 5 : Opdrachtomschrijving

