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Voon-Joord.

Op verzoek van de bestuurscommissie Technische Dienstverlening
is door de vakgroep WPB een cursus samengesteld am technici
met de grondbeginselen van de Numerieke Besturing van
gereedschapswerktuigen kennis te laten maken.
De cursus omvat een algemeen gedeelte en is verder toegespitst
op de programme ring en bediening van een aantal in het
laboratorium voor verspaningstechnologie aanwezige Nu-Be
machines.

Gezien het tempo waarmee op dit moment in de industrie de
conventionele machines worden vervangen door Nu-Be machines,
ook voor kleine series en enkel fabrikage, ligt het in de lijn
der verwachting dat ook binnen de T.H. de Nu-Be machines steeds
meer gebruikt zullen gaan worden.
Het gebruik van Nu-Be machines zal niet aIleen voor de
werkplaats konsekwenties hebben, oak op de tekenkamer en bij de
werkvoorbereiding zal men rekening moeten gaan houden met de
mogelijkheden die deze nieuwe wijze van fabriceren biedt.

Bij de samenstelling van deze cursus is voor een dee I gebruik
gemaakt van bestaande diktaten:

Hoofdstuk 2: HAHO MH400P (ing. H.W.P. van derSchoot )
Diktaat 4.541 Technische Verspaning

Hoofdstuk 5: Vertaler ( ir. F.L.M. Delbressine )
WPB-rapport nr. 0161 On translators for the

RWT 1561NC Progamming system

Hoofdstuk 6: RWT 1561 Programmeersysteem (fr. J.A.W. Hijink )
Diktaat 4.556 Praktikumhandleiding

Technische Verspaning

November 1985

ire J.A.W. Hijink
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-Algemene be gri ppen-

Doel van de cursus.
-------------------

1.1

Ret doel van deze cursus is am de technische medewerkers kennis
en begrip bij te brengen in het programmeren van numeriek
bestuurde werktuigen.
De nadruk wordt gelegd op het programmeren met machine
afhankelijke besturingen zoals:
- Heidenhain TNC 135, MAHO 400P lijnbestuurde freesmachine.
- Philips CNC 432, MARO 500 cnc contourbestuurde

freesmachine.
Verder wordt als eerste kennismaking met een extern
programmeersysteem een algemeen draaiprogramma gemaakt.
De behandelde theorie wordt in de vorm van opgaven en het
vervaardigen van werkstukken toegepast.

Dit alles geeft de mogelijkheid am inzicht te krijgen in de
toepasbaarheid van NUBE-machines, het geprogrammeerd verwerken
van een produkt en de grate nauwkeurigheid van NUBE-machines
bij zogenaamd handbediend werken.

ROOFDstUK 1
Algemene begrippen.

Defini tie van een NC-programma.

Een programma bestaat uit een volgorde van aanwijzigingen die
een computer of een NUBE-machine begrijpt om een vastgestelde
bewerkingsvolgorde te realiseren.
Bij een NUBE-machine verstaat men daaronder het maken van een
produkt door bewegingen tussen gereedschap en werkstuk te
bewerkstelligen, waarbij de maat direkt in rom's of inches
ingegeven wordt.
Dit z.g. NUBE-deelprogamma heeft naast de voor de afloop
noodzakelijke weginformatie ook aIle schakel en hulpbevelen
nodig zodat aIle programmaregels na elkaar een volautomatische
fabrikage van het werkstuk mogelijk maken.
Het in juiste volgorde zetten van deze gegevens, die bepaald
worden door de werkstuktekening, dive gereedschappen en
hulpfunkties, rekening houdend met de NUBE-machine
afhankelijke instrukties, Doemen we NC-programmeren.



-Algemene begrippen-

OPBOUW VAN EEN NUBE-PROGRAMMA.

1.2

Ret principe van de opbouw van een NUBE-programma voor ingave
in de besturing:

programma
begin

regel
1

1
woord

regel
2

2
woord

regel
113

regel
einde

regel programma
114 einde

verklaring

in.

G01 Lineai re interpolatie

X 120 In X en Y-as tegeli jk

naar de aangeven

Y 20.66 waa rden. met

F 170 Voeding 170 mm/min en

S 1200 Toerental hoofdspil 1200 omw/m

T 14 Met gereedschap Tl4

dat nog in de hoofdspil

M 06 gezet moet worden.

Principe programma opbouw in adressen.



~Algemene begrippen- 1.3

De programma opbouw bestaat uit een aantal regels die de
totale bewerkingsvolgorde van het werkstuk stapsgewijze
beschrijft. Iedere stap representeert een geometrische beweging
en/of een machinefunktie.
De regels zijn oplopend genummerd en door het teken 'regeleinde'
(EOL) van elkaar gescheiden.
Iedere regel heeft weer een of meer woorden, die bestaan uit
adresletters en getallenwaarden die de bedoelde machinebewegingen
en schakelfunkties bewerkstelligen. Een regel kan verschillende
aanwijzigingen bevatten. Men onderscheidt daarbij:

1. Geometrische aanwijzingen, waarmee de bewegingen tussen
gereedschap en werkstuk gestuurd worden
(adressen X,Y,Z,B,U,V,W•••••• )

2. Technologische aanwijzigingen, waarbij voeding (F),
toerental (S) en gereedschap (T) vastgelegd wordt.

3. Baanaanwijzingen, die de soort van beweging vastlegt
(G), zoals ijlgang, lineaire interpolatie, circulaire
interpolatie en viakkkeuze.

4. Schakelbevelen voorhet aanroepen van gereedschap (T),
draairichting hoofdspil, met of zonder koelmiddel (M).

5. Korrektie oproep b.v. voor gereedschaplengte,
freesdiameter,neusradius en nulpuntverschuivingen (G).

6. Oproep van cycli of onderprogramma's van dikwijls
terugkerende bewerkingen (G).

Het adres bepaalt voor welk geheugen de volgende
getallenwaarde bestemd is en welke funktie aangeroepen wordt
In een rege1 mag een adres maar 1 keer voorkomen.Er zijn
besturingen waar het weI mogelijk is om een adres meerdere
keren per regel te gebruiken, maar voor het overzicht van het
programma is het raadzaam er per regel maar een te gebruiken •

. De getallenwaarden voor de weginformatie moeten met
decimaalpunt ingegeven worden, dat betekent dat zonder punt
aIle waarden hele getallen zijn.
B.v. X 400 X 400 rom.

Y .2 Y 0.200 mm
Z 14.165 Z 14.165 mm

Hieruit is duidelijk dat nullen voor of na een getal niet
ingegeven hoeven te worden.
Bij verauderde besturingen komt bet voor dat er een
schrijfwijze is zander decimaalpnnt, dat geeft dan duidelijke
nadelen zoals: meer schrijfwerk, langere programma's, minder
overzicht.



-Algemene be gri ppen - .

Handprogrammeren.

1.4

Onder handprogrammeren van NuBe-machines verstaat men het
maken van een NuBe-programma, zonder gebruik te maken van een
extern programmeersysteem. Door middel van een tekening
schrijft de programmeur stap voor stap de bewerkingsvolgorde
in een vorm die de NuBe-machine direct kan verwerken.
Noodzakeiijke hulpmiddelen zijn dan ,verspaningstabellen,
snijsnelheidgegevens,zakrekenmachine en een
machineafhankelijke programmeerhandleiding.
Het handprogrammeren kan.. iedereen leren die met de technologi e
van de te programmeren machine kan werken. Het is bekenddat
technici met enige jaren ervaring met conventionele machines
het beste in staat zijn te leren programmeren. Zij beschikken
over de noodzakelijke vakbekwaamheden om:

* Technische tekeningen te lezen en daaruit de afloo? van
het bewerkingsproces te beschrijven.

* De bewerkingsvolgorge in op elkaar volgende stappen te
verde len.

* Technologische kennis van snijgereedschappen, materialen,
spangereedschap,gereedschapsmateriaIen,en verspanings
condities,toe te passen.

Aangevuld dient te worden de kennis van:

* Programmaopbouw en funk ties vande bevelen.
* Het assenstelsel en asbewegingen •.
* Vlakkeuze en betekenis van de verschillende nul en

referentiepunten.

Hand?rogrammeren is in principe eenvoudig, zolang men van de
programmeur geen mathematische/goniometrische kunstjes
veriangt, om ontbrekende koordinatenwaarden of equidistante
gereedschapsbanen (radius correcties) te berekenen.
Eerst met deze toegevoegde mathematische opgave begint de
problematiek van het programmeren. '
Door de steeds betere en uitgebreide externe
programmeersystemen is het niet zinvol de vakman-programmeur
met teveel mathematische rekenopgaven lastig te vallen.
Een groot deel van deze problemen kunnen in een eerder stadium
opgelost worden, n.l. door op het construktieburo Nu-Be
aangepaste maatvoering toe te passen, waaronder wordt verstaan
dat voor de programmering noodzakelijke koordinatenwaardenl
hulppunten al in de tekening worden aangegeven.
Dwingt men de construkteur niet aIle maten op de tekening aan
te geven, die voor latere programmering nodig zijn, dan
bezorgt men de vakman-programmeur oneigenlijk werk en
introduceert veel tijdsverlies. Dat moet in ieder geval
vermeden worden.



-Algemene begrippen- 1.5

Volledige maatvoering, met hulppunten en hoeken, heeft
tot gevolg dat de rekentijd aan de machine drastisch verlaagd
wordt. Het rekenprobleem is daardoor niet opgelost maar
verschoven naar de plaats waar het thuis hoort.
Door gebruik van een extern programmeersysteem met
uitgebreide grafische mogelijkheden is rekenwerk voor de
geometrische beschrijving van een werkstuk tot een minimum
teruggebracht. In deze cursus word met behulp van zo'n systeem
een draaiwerkstuk geprogrammeerd.

Geometrische informatie.

De geometrische informatie heeft voor de NuBe-machine drie
betekenissen:

1. het adres geeft aan het soort beweging dat moet worden
uitgevoerd,

2. de getalwaarde en het voorteken bepalen de positie die
het gereedschap moet innemen,

3. de regelvolgorde bepaalt de volgorde waarin bewogen
moet worden en daarmee de programma-afloop.

Het koordinaten systeem:

-x

-y
-~

/
+Z

De basis voor een geometrische beschrijving van een werkstuk
biedt het kartesisch koordinaten systeem (rechthoekig,
rechtsdraaiend). De drie hoofdassen x,y en z hebben positieve
(+) en negatieve (-) richtingen. Een hulpmiddel daarbij is de
'rechterhandregel'. Middelvinger, wijsvinger en duim wijzen in
de positieve asrichting.
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Het teken van de draaiing hangt af van de lineaire as waarom
gedraaid wordt. In positieve richting 1angs de hoofdassen
gekeken is de rechtsdraaiende beweging positief, waarbij de
draaiingsas A om de X-as, B om de Y-as en C om de Z-as draait.
In de praktijk kijkt men altijd op het werkstuk. Ret zal
duidelijk zijn dat dan de richting omdraait, omdat dan in
negatieve richting langs de hoofdassen wordt gekeken. Positief
is dan linksomdraaiend enz.
Veel gebruikte termen zoals 'met de wijzers van de klok mee /
tegen de wijzers van de klok in' hebben daarop betrekking.
Dit is vastgeIegd in de norm DIN 66217~

Bij een freesbank beweegt het gereedschap meestal maar in een
as. In de andere assen beweegt het werkstuk.
Dit houdt in dat ,er bepaalde afspraken van kracht worden
waaraan we ons strikt moeten houden, nameIijk:
1. We doen alsof het gereedschap altijd beweegt.
2. De kijkrichting is vanuit het gereedschap.
Deze afspraken zijn onontbeerlijk om de richting te kunnen
bepalen waarin we het gereedschap willen sturen.

Absolute of inkrement~le ingave

In een rechthoekig koordinaten-systeem kunnen aIle punten naar
keuze inkrementeel of absoluut ingegeven worden.
De absoluutmaat geeft de afstand aan die verplaatst moet
worden tussen een punt en het werkstuknulpunt.
Bij inkrementele maatvoering, ook weI kettingmaten gemoemd,
wordt vanaf de aktuele waarde ( het punt waarop het
gereedschap op dat moment staat ) een afstand verplaatst die
gelijk is aan de geprograunneerde waarde. (ziefig.)
Bij de meeste besturingen is het mogelijk absolute en
inkrementele maten te gebruiken door het ingeven van een
bepaalde G-code, zonder dat daardoor het vastgelegde
werkstuknulpunt verloren gaat.

--Ef)-
I II

-fB--
! I

-El)---

Absoluut.

1-I

--$---
I

'$-- -

Inkrementeel.
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Meetsystemen

Bij NuBe-machines z~Jn er een groat aantal verschillende
meetsystemen in gebruik.
Het principe is onder te verdelen in:
1. Meetsignaal: Analoge en digitale meetsystemen.
2. Meetmethode: Absolute en inkrementele meetsystemen.
3. Meetplaats : Inderekte en direkte meetsystemen.
AIle stof in deze cursus gaat over het digitale, inkrementele
meetsysteem. Alle NuBe-machines in dezecursus zijn met dit
systeem uitgerust, freesbanken direkt, draaibanken indirekt.
In het kort bestaat een inkrementeel meetsysteem uit een
lineaal met een streepjes verdeling, of anders gezegd,een
verde ling met lichtdoorlatende en lichtondoorlatende strepen
van gelijke breedte. Deze verdeling wordt foto-electrisch
afgetast. De lineaal wordt aan een zijde belicht en aan de
andere zijde bevindt zich een hulpraster met daarachter een
objectief met foto-cellen. De gepasseerde strepen worden
opgeteld of afgetrokken naargelang de richting waarin wordt
bewogen, totdat de ·geprogrammeerde waarde is bereikt.
De kleinste waarde die geprogrammeerd kan worden is het
oplossend vermogen van het meetsysteem. Dit bedraagd 1/4 steek
van de streepafstand en kan voor iedere machine verschillend
zijn,varieerend van 0.01 (Gildemeister) tot'O.OOl (}~HO 500).

1I111111111111111~111111~llmll~UlPRASTER
REFERENTIE

STREPEN

CC)~
L1CHTBRON \

Direkt inkrementeel meetsysteem.



Machine-nulpunt
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Ret machine-nulpunt ligt vast in de oorsprong van het machine
koordinaten ·systeem. Dit kan niet verschoven worden.
Voor een goede werkwijze is het noodzakelijk dat dit
nulpunt na het inschakelen van de machine vlug en eenvoudig
bepaald en in de besturing kan worden opgenomen.

Machine-referentiepunt.

In de meeste gevallen is het niet mogelijk om het machine
nulpunt te bereiken. Denk aan een opgespannen werkstuk, een
rondtafel of een machineklem. Daarom is er in elke asrichting
van de machine op het meetsysteem een puntvastgelegd, het
referentiepunt. Dat punt kan ergens willekeurig op een as
liggen, maar in de meeste gevallen ligt het op het uiterste
bereik van de as.
Moderne NuBe-machines geven na het inschakelen het bevel
referentiepunt zoeken. ledere machine-as beweegt hierbi j in
ijlgang in de richting van het referentiepunt. Bij het
passeren van dat punt worden de assen op een bij het
referentiepunt behorende waarde gezet, die in de besturing is
vastgelegd en de afstand is tot het machine-nulpunt, zodat met
het passeren van de referentiepunten het machine- nulpunt
bekend is.
Pas nadat in aIle asrichtingen het referentiepunt gevonden
is wordt de besturing voor het werken met een programma
vri jgegeven.

Werkstuk-nulpunt/Programma-nulpunt.

Ret werkstuk-nulpunt ligt in de oorsprong van het werkstuk
koordinatensysteem, en kan door de programmeur vrij gekozen
worden. Bij draaibanken ligt het bijvoorbeeld op het snijpunt
van de rotatieas (hartlijn) met de refentiekant van de lengte
maten. De as aanduiding en asrichting zijn hetzelfde als die
van het machine-koordinatensysteem. Op het machine-nulpunt
gerichte koordinaten waarden zijn voor het programmeren niet
geschikt, omdat ze bij meer-assige machines (freesbanken) geen
rekening houdt met het vlak waarin wordt gewerkt en de
maatvoering zeer onoverzichtelijk is.
Daarom legt de programmeur een werkstuk gericht nulpunt vast,
dat met de maatvoering van het werkstuk rekening houdt.
Na het opspannen van bet werkstuk op de machine wordt in aIle
assen het werkstuk getoucheert, de geometrische waarden in X,
Y, en Z worden dan "genuld", dat houd in dat het machine-nulpunt
verschoven wordt naar het werkstuk-nulpunt.



-Algemene begrippen~

Nulpunt-verschuiving.

1.9

Het is mogelijk om nulpunt verschuivingen toe te passen, zowel
absoluut als inkrementeel. Dit wardt in een programma
aangeroepen door een bepaald G-woord.
Bepaalde programma's kunnen daardoor korter worden hetgeen
de programmeur werk bespaart. Een voorbeeld uit de praktijk is
een gelijkblijvend boorpatroon dat door verschuiving van het
nulpunt op iedere plaats van het werkstuk kan worden verwerkt.
De berekende koordinaten van het gatenpatroon blijven dan
on veranderd.

WERKSTUK 1
I

WERKSTUK 2

y

lit-x----------F-R-EE~SI-T-A-F-E-L--J

-~I-H--Mac hine-nulpunt

-1~H- Referentie-punt

-ict-'.H- Werks tuk-nulpunt 1 (programma-nulpunt)

-fHolf+- Werkstuk-nulpunt 2 (verschuiving Lo. v. 1)



2.1

HOOFDSTUK 2

MAHO MH400P

Inleiding.

De Maho MH400P machine is een universele boor-freesmachine t

uitgerust met een positioneer/lijnbesturing van de firma
Heidenhain. De machine is dUidelijk als freesbank te herkennen:
handwielen maken verplaatsing van de slede met de hand
mogelijk. De verticale freeskop kan eenvoudig ontkoppeld word~n

en vervangen door een horizontale freesdoorn. De toerental
regeling van de hoofdspil moet met de hand bediend worden;
mechanische omschakeling op twee bereiken die via een handwiel
traploos regelbaar zijn. Diverse klemmingen en schakelfunkties
worden elektrisch bediend; de bij conventionele machines
aanwezige klemmingen en bedieningshefbomen zijn vervangen door
schakelaars en drukknoppen op een centr~al bedieningspaneel
die kleppen en relais in werking stellen die de mechanische .
funk ties zoals vastzetten van sledes en klemmen van de
gereedschaphouder actueren. Aan de sledes in de XtY en
Z-richting zijn meetsystemen gekoppeld met een oplossend
vermogen van 0.005 mm.

De besturing bestaat uit een drie-assig elektronisch
meetsysteem dat onder toevoeging van geheugen en
rekencapaciteit tot een eenvoudige positioneer- en lijn
besturing is uitgegroeid. De in het geheugen vastgelegde
werkcycli, de mogelijkheden bij het programmeren en het
toegevoegde beelscherm leveren een interessant geheel Ope
Doordat de machine met slechts een aandrijfmotor voor de sleden
is uitgerust t blijft de lijnbesturing beperkt tot
verplaatsingen parallel aan een der assen.
In fig.1 is een schets van de machine gegeven, waarin een
aantal benamingen en locaties gedefinieerd zijn.
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slede !!let honzonta~e hoofdspll

verticale
freeskop

kolom

universe~e

opspantafel

verticale
opspantafe~

hoofdspU:
regelknop toeren~~

keuze toerentalbereik

ofdschakelaaz

sc:hakelkast

m/min. *
m/min. *
verkleind

Fig. 1. Schets van de freesmachine.

Technische gegevens.

De maximale verplaatsing van de sledes in drie richtingen:
X-as 400 rom
Y-as 375 mm
Z-as 250 mm
Aanzetsnelheden:
X-as en Z-as 5 - 1000 mm/min., ijlgang 2.4
Z-as 5 - 670 mm/min., ijlgang 1.6
* de aanzet en ijlgang kunnen met een factor 100
worden ( twee-standenschakelaar ).
Aandrijving van de hoofdspil:

twee door middel van een mechanische variator traploos
regelbare toerentalbereiken, mechanisch am te schakelen:
" witte schaal" 50 - 400 omw/min.
" groene schaal" 400 - 3150 omw/min.
motor: 3 fazen 380V - 50 Hz; .2.2 kW.
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Verticale freeskop:
- verplaatsing verticaal 50 mm
- greedschap opname ISO 40 Conus
- gereedschapinklemming d.m.v. veerpakket, spankracht 12 kN,

lassen met behulp van hydrauliek, elektronisch bediend.
Verticale opspantafel: 205 x 800 mm.

Besturingstechnische gegevens.

- afzonderlijke positie-uitlezingen voor de drie assen X,Y en Z.
- uitlezing voor het numerieke ingave register.
- geheugencapaciteit voor 999 programmaregels.
- werken met metrische en inch maten mogelijk.
- programmeren in absolute en inkremente1e maatvoering.
- vaste werkcycli o.a. voor boren, tappen, spiebaanf~ezen,

en circ.ulair verdelen
- beeldscherm voor comfortabele bediening en makkelijk
programmeren via vraag en antwoordspel (dialoog);

max. 8 regels van elk max. 32 tekens.
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Bedieningspaneel.



Het programmeren.

-l.vf.AHO MH400P- 2.4

Alvorens over te gaan tot een bespreking van de opbouw van de
programmaregels voIgt hier een korte beschrijving van
mogelijkheden voor het programmeren, dialoog en editeren.
Na het opstarten van de machine en het kiezen van de werkwijze
programmeren kan met de programma-opbouw begonnen worden.
Deze procedure verloopt op een comfortabele wijze door middel
van vragen op het beeldscherm, dialoog, waarop de gebruiker
alfanumerieke gegevens intoetst. De gebruiker opent voor elke
programmaregel de dialoog, door via een toets aan te geven
welke soort programmaregel geschreven moet worden. Hiervoor
staan 10 toetsen ter beschikking, deze zijn hieronder weer
gegeven met daarachter een vermelding van het soort
programmaregel dat daar bij hoort:o positioneerregel

~ positioneerregel

~ positioneerregel

moou gereedschapdefinitieregels
lJmJ
~ gereedschapoproepregel

~~ cyclusdefinitieregels

~~ cyclusoproepregel

1~~1 label definitieregel

k~~ label oproepregel

B stopregel

Het programmeren kan gebeuren:
- met stilstaande machine, werkwijze programmeren.
- met werkende machine, zie de bespreking van de

positioneerregel.
- met werkende machine, playback; bij deze methode wordt in

handbediening gewerkt en wordt telkens overgeschakeld naar
programmeren om de volgende regel in te geven, waarbij
waarden van de actuele positie in de regel overgenomen
worden.
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Ret editeren en controleren van programma's.

2.5

Een programma kan gecontroleerd worden door het automatisch of
blok voor blok af te laten lopen, eventueel zander
gereedschapcorrec ties. Om zonder ge reedschapeorrec ties te
werken moet aan aIle voorkomende "Tool Call's" het nutmner 0
gegeven worden; na de controle moeten weer de juiste nummers
worden ingegeven. Een veiliger manier van controleren is, te
werken in de stand programmeren en regel voor regel na te
kijken. Rierbij kan gebruikmakend van de editeerknoppen naar
believen door het programma gewandeld worden. Ontmoet men een
regel met een foutieve opdracht/waarde, dan kan:
- de regel in zijn geheel gewist worden, delete block, en

vervangen worden door een nieuwe regel.
- de regel gewijzigd worden met behulp van de editeerknoppen.
Door middel van de toets met de horizontale pijl naar rechts
kan men de actuele regel (3) van links naar rechts "binnen
gaan". Een keer drukken op deze toets levert een sprong in de
regel op van een plaats naar rechts, een keer drukken op de
toets met de horizontale pijl naar links heeft een sprong
naar links tot gevolg. De "e ursor", een groen oplich tend
achtergrondje, dufdt de actuele positie binnen de regel aan.
Tegelijk met het binnengaan van de regel wordt de oplichtende
achtergrond van regel 4 op het beeldscherm zichtbaar. De
alphanumerieke grootheid die door de cursor wordt aangeduid,
kan als voIgt gewijzigd worden:
- nieuwe grootheid ingeven.
- entertoets bedienen, de waarde wordt in regel 4 geschreven.

de regel naar rechts verlaten; tegelijk met het verlaten
verdwijnt regel 4 en wordt de nieuw ingegeven waarde over
genomen in de actuele regel.

- n.b. wordt de regel naar links verlaten dan verdwijnt regel 4
ook, de nieuw ingegeven waarde wardt echter niet in de
aetuele regel overgenomen. De nieuwe waarde wordt als niet
geschreven beschouwd, de programmaregel blijft ongewijzigd!

Indien de waarden van een ,. parameter, bi jvoorbeeld de aanzet, in
een aantal programmaregels gewijzigd moet worden dan kan dit op
de volgende wijze:
- selecteer een programmaregel waarin de parameter voorkomt,
- zet de cursor op de te wijzigen parameter,
- geef de nieuwe grootheid in,
- bedien de entertoets; overname grootheid in editeerregel,

regel 4 van het beeldscherm,
- bedien een van de "bladertoetsen", toetsen met verticale

pijl;gelijktijdig met het bedienen van een deze toetsen
wordt de ingegeven waarde in de positioneerregel overgenomen,
terwijl naar de volgende regel met de gekozen parameter
gesprongen wordt. Deze staat nu in regel 3 van het
beeldscherm en kan door een nieuwe waarde te "enteren" en
door bedienen van de bladertoets gewijzigd worden. Hierna
staat de nu volgende regel klaar, enzovoort.
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- wil men in een van de regels de parameter niet. w1Jz1gen dan
kan dit door niet op de entertoets te drukken maar aIleen een
bladertoets te bedienen in welk geval zonder wijziging naar
de volgende regel gesprongen wordt.

Ret uitvegen (wissen) van een programmaregel is eenvoudigj
door de "delete block" toets te bedienen wordt de actuele
programmaregel gewist, terwijl de volgende programmaregels
automatisch hernummerd worden en de voorgaande regel op regel 3
van het beeldscherm springt. Deze regel is dus nu de a~tuele

regel.

Ret tussenvoegen van programmaregels gaat even makkelijk: door
de dialoog te starten schuift de tot dan actuele regel een
plaats op en wordt voorgaande regel, dialoog regel 4 licht op
alsmede regel 1, de dialoog. AIle volgende regels worden
automatisch hernummerd.

Bespreking van de programmaregels.

De positioneerregel.

Voordat de dialoog van de positioneerregel opgeroepen wordt
door een van de askeuze toet~en X,Y of Z te bedienen, moet de
keuze gemaakt worden of men met absolute maten (maten ten
opzichte van het werkstuknulpunt) of met inkrementele maten
(maten ten opzichte van de voorgaande positie) wil werken.
De dialoog moet met ingaven en enter beantwoord worden.
Achtereenvolgens verschijnen de volgende vragen:

POSITIONS-SOLLWERT ?
RADIUSKORR. :
R+/R-/KElNE KORR.?
VORSCRUB F=XXXX
ZUSATZFUNKTION-M ?
SATZ VOLLSTAENDIG

(1)
( 2)

(3)
( 4)
( 5)

Vraag 1: afhankelijk van de gekozen werkwijze met absolute
of inkrementele maten wordt hier ingegeven de gewenste
positie respectievelijk de gewenste verplaatsing van
de slede.

Vraag 2: hier moet ingegeven worden of de verplaatsing
tengevolge van de ingave bij vraag 1 vergroot (R+) of
verkleind (R-) moet worden met de straal van het
opgeroepen gereedschap or dat geen correc tie eRO)
plaats hoeft te vinden.
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Vraag 3: de aanzetsnelheid, op te geven in millimeters per
minuut,(of inch/l0 per minuut); in tabel 1. is een
lijst met programmeerbare aanzetsnelheden gegeven,
afwijkende waarden worden afgerond. De ijlgangsnelheid
wordt geprogrammeerd als' 9999.

Vraag 4: eventueel de getalcode van de gewenste M-funktie,
hulpfunktie, ingeven. In tabel 2. is een lijst van
M-funkties gegeven; hierin is tevens aangegeven of de
funktie aan het begin van de regel of aan het einde
wordt uitgevoerd.

De laatste dialoog is de mededeling dat de regel af is.

Men kan nu twee wegen bewandelen:
- door op de startknop te drukken voert de machine de regel

uit, doch de regel wordt pas in het geheugen overgenomen door
daams de entertoets te bedienen.

- de regel wordt meteen in het geheugen overgenomen, zander uit
te voeren, door de entertoets te bedienen.

De regel ziet er dan ais voIgt uit:

A/I X/Y/Z +/- RO/R+/R- F 1-9999 M••

as-ric:hting
gewenste

absoluut/inkrementeel
regelnummer

De stopregel.

positie hulp funktie
aanzet

radiuscorrec tie

Deze programmaregel stelt de gebruiker in staat om een
automatische programma-afloop op van te voren bepaalde momenten
te stoppen, om bijvoorbeeld controles uit te voeren waama door
starten het programma weer verder loopt. De dialoog wordt
geopend door de stoptoets te bedienen:

ZUSATZFU~~TION-M ?
SATZ VOLLSTAENDIG

(1)
( 2)

Slechts een vraag moet beantwoord worden: hulpfunktie? Na de
mededeling: entertoets bedienen. De regel ziet er als voIgt
uit:

regelnummer

STOP

I
stop

M••

hulp funk tie
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De gereedschapdefinitieregels.

De dialoog wordt gestart door middel van de toets
"TOOL DEFINITION"; achtereenvolgende dialoog:

2.8

WERKZEUG-NUMMER ?
WERKZEUG-LAENGE L?

De dialoog voor de tweede regel voIgt:

WERKZEUG-RADIUS R ?
SATZ VOLLSTAENDIG

(1)
( 2)

(3)
( 4)

Vraag 1: het antwoord op deze vraag is een identificatienummer
voor het gereedschap. Dit nummer kan 1 tim 255 zijn.
Nummer 0 is niet toegestaan, kan niet gedefinieerd
worden; gereedschap a kan zoals verklaard wordt onder
de oproepregel weI opgeroepen worden. Ingave van
nummer a heeft hier de volgende foutmelding tot gevolg:
WERKZEUG-NR FALSCH.
Ingave van een eerder gebruikt nummer: WERKZEUG-NR
BELEGT.
Ingave van een nummer groter dan 255 roept een andere
foutmelding op: EINGABE-WERT ZU GROSS.
De nu genoemde foutmeldingen zijn allemaal te wissen
met de clear entry toets, waarna de juiste waarde kan
worden ingegeven.

Vraag 2: gevraagd wordt hier naar de correctiewaarde voor de
lengte van het gereedschap; deze waarde moetvoor elk
gereedschap bepaald worden tegen dezelfde referentie.
Te prefereren is, hiervoor de onderkant van de
spilneus te gebruiken.

Vraag 3: in te geven waarde is de halve diameter van het
gereedschap. Na ingave van de waarden zien de regels
er als voIgt uit:

TOOL DEF

...
I

regeinummer

TOOL DEF

I
gereedschap-

nummer

I

L •••

I
Iengte

straal

I
R •••
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De gereedschapoproepregel.

Het starten van de dialoog gebeurt door middel van de "TOOL
CALL" toets. De achtereenvolgende vragen luiden:

WERKZEUG-NlOOER ? (1)

SPINDELACHSE
PARALLEL X/y/Z ? ( 2)

SPINDELDREHZAHL s
[ U/MIN ] ? (3)

SAIZ VOLLSTAENDIG ( 4)

2.9

Vraag 1: in te geven het nummer van het gereedschap dat bij de
volgende bewerkingen gebruikt moet worden. Ret in te
geven nummer kan zijn a tim 255, een groter nummer heeft
de volgende foutmelding tot gevolg: INGABE-WERT ZU GROSS.
Oproep van het gereedschapnummer 0 heeft tot gevolg
dat de volgende (bewerkingen) verplaatsingen plaats
vinden zonder gereedschapcorrecties. Oproep van een
niet gedefinieerd gereedschap, nUmmer dus niet in het
programma aanwezig, heeft tijdens het programmeren geen
foutmelding tot gevolg. Tijdens de programma-af1oop
echter za1. afhanke1ijk van de beweging die gemaakt
wordt en dus afhanke1ijk van de toe te passen
gereedschapcorrectie die vereist wordt, een van de
volgende foutmeldingen optreden (terwijl het programma
stopt): .

RADIUSKORREKTUR UNDEFINIERT
TOOL DEF UNVOLLSTAENDIG

Vraag 2: hier wordt gevraagd naar de asrichting van het
gereedschap, dit is van belang voor de toepassing van
de gereedschapcorrecties.

Vraag 3: de ingave die als antwoord op vraag 3.gedaan wordt
heeft geen besturingsfunktie, de machine doet er niets
mee. Definitie van een toerental dat buiten het bereik
van de machine ligt heeft bij de programma-afloop'de
volgende foutmelding tot gevolg: FALSCHE DREHZAHL.
De ingegeven waarde is een geheugensteun voor de
bedieningsman, die het toerental op de juiste waarde
moet instellen. De oproepregel~is als voIgt ingedeeld:

...
I

regelnummer

TOOL CALL
I

gereedschapnummer

X/Y/Z S

I
toe rental

as gereedschap



-MAHO MH400P-

De eyelusoproepregel.

2.10

ZUSATZFUNKTION-M ?
SATZ VOLLSTAENDIG

De gedefinieerde eyeli 1, 2, 3, 4 en 9 kunnen met een eyelus
oproepregel, of met een extra code (M99) in een programmaregel
geaetiveerd worden (de bespreking van de eyeli voIgt in de
volgende paragraaf). Zonder oproep wordt er met een
gedefinieerde eyelus in een programma niets gedaan; weI wordt
steeds in regel 7 van het beeldseherm de laatst gedefinieerde
eyelus aangegeven. Zijn er meerdere eyeli gedefinieerd in een
programma, dan kan tijdens de programma-afloop de, tot dan toe
laatst gedefinieerde eyelus opgeroepen worden. De dialoog voor
de oproepregel wordt gestart door de toets CYCLE CALL te
bedienen:

(1)
( 2)

Zoals uit de diaIoog blijkt kan in deze regel een extra-funktie
worden ingegeven. Evenals bij andere programmaregels waar een
hulpfunktie kan worden ingegeven is de ingave niet
noodzakelijk. De eyelusoproep ziet er als voIgt uit:

...
I

regelnummer

CYCL CALL

I
eyelusoproep

M•••

I
hulp-funktie

De vaste bewerkingseyeIi.

Bij deze machine kunnenzeven bewerkingseyeli volgens een vast
reeept gedefinieerd worde~. De laatst in het progamma
gedefineerde eye Ius kan met een oproepregel of door middel van
de code M99 in een programmaregel opgeroepen worden. Zonder
oproep wordt een gedefinieerde eyelus niet gebruikt; de eyeli
5 en 6 vormen hierop een uitzondering, deze kunnen niet
opgeroepen worden, doeh worden uitgevoerd wanneer zij tijdens
het programma doorlopen worden. Bovendien wordt eyelus 6 altijd
vooraf gegaan door eyelus 5. Ret betreft hier twee
positioneereyeli; waarbij gebruik wordt gemaakt van
pooleoordinaten; zie voor verdere verduidelijking de
beschrijving van de beide eycli. Door de toets "CYCLE DEFINITION"
te bedienen wordt de dialoog geopend. De "titel" van de eerste
eyelus, die mogelijk is, versehijnt op het beeldseherm. Door de
bladertoets (met vertieale pijl naar beneden) te bedienen
kunnen aehtereenvolgens de andere titels opgeroepen worden,
waarbij de voorgaandeverdwijnt. Na de laatste titel komt weer
de eerste enz. Beginnend bij de eerste krijgt de gebruiker de
volgende titels te zien:
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dCL DEF 1
CYCL DEF 2
CYCL DEF 3
CYCL DEF 4
CYCL DEF 5
CYCL DEF 6
CYCL DEF 9

TIEFBORREN
GEWINDEBOHREN
NUTENFRAESEN
TAS CHENFRAE SEN
POL
POLAR-KOORD
VERWEILZEIT

Drukt men op de entertoets dan is die eye Ius gekozen die op dat
moment in de eerste regel, de dialaogregel, van het beeldseherm
staat. De "titel" maakt plaats voor de eerste vraag behorende
bij die cyclus; de titel is voorzien van een regelnummer in het
programma geplaatst. De verdere opbouw van de eyeli voIgt hier
per eyclus besehreven.

Cyelus 1 - TIEFBOHREN.

Na de keuze van cyclus 1, bedoeid voor het boren van diepe
gaten, voIgt het gewone vraag- en antwoordspel zoals bij de
reeds eerder beschreven programmaregels:

SICHERHEITS-ABSTAND ?
BOHRTIEFE ?
ZUSTELL-TIEFE ?
VERWEILZEIT [SEKU~IDEN] ?
VORSCHUB? F=XXXX

(1)
( 2)
(3)
( 4)
( 5)

Vraag 1: de veiligheidsafstand is de afstand van het
gereedsehap in z ijn uitgangspositie ,de positie waarin
het gereedschap gebracht is voordat de cyclus
geactiveerd wardt, tot het werkstukoppervlak dat
bewerkt gaat worden. De afstand dient als "vee tor"
gezien te worden: lengte plus bijbehorend teken.

Vraag 2: de boordiepte is de totale diepte (ten opzichte van
het oppervlak) die het gereedschap in het materiaal
van het werkstuk moet doordringen. Ook deze maat moet
voorzien worden van een teken, hetzelfde teken als de
eerste' parameter.

Vraag 3: het boordiepte~incrementper werkslag. Diepe gaten
worden in etappes geboord om te voorkomen dat het
gereedschap vast gaat zitten en breekt. Ook deze maat
(parameter 3) moet van het juiste teken voorzien
worden. In fig. 2. is een sehets ter verduidelijking
gegeven.

Vraag 4: pauzetijd ook vrijsnijdtijd te Doemen, dit is de tijd
dat het gereedsehap zonder aanzet roteert op de
grootste diepte.

Vraag 5: de aanzetsnelheid, de snelheid in mm per minuut
waarmee het gereedschap, verspanend, het materiaal
indringt. De "losbeweging" het materiaal uit en weer
terug naar de bereikte diepte gaat in ijlgang; hierbij
gaat de ijlgang iets voor de reeds bereikte diepte over
op de geprogrammeerde aanzet om zo het volgende increment
te verspanen.
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gereedschap in
~------u~1~t~g-angspositie

vraag 1......---------

werkstukmateriaal

Fig. 2. De boorcyclusparameters.

Na afsIuiten van de cyclus ziet dit programmaonderdeel er als
voIgt uit:

....
Iwaarde

TIEFBOHREN
ABST
TIEFE
ZUSTLG
V.ZEIT
F

parameter
parameternummer

CYCL DEF 1.0
CYCL DEF 1.1
CYCL DEF 1.2
CYCL DEF 1.3
CYCL DEF 1.4
CYCL DEF 1.5

I CYCluSnUmme~
regelnummer

Cyclus 2 - GEWINDEBOHREN.

Draadsnijden, tappen, een bewerkingscyclus met de volgende
diaIoogvragen:

SICHERHEITS-ABSTAND ?
BOHRTIEFE ?
VERWEILZEIT [SEKUNDEN] ?
VORSCHUB ? F=XXXX

(1)
( 2)
(3)
( 4)

Vraag 1: de veiligheidsafstand, de afstand van het gereedschap
tot het werkstukoppervlak.
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Vraag 2: bewerkingsdiepte t de diepte waarover het gereedschap
de bewerking (tappen) uitvoert. Voor deze en de eerste
parameter gelden regels analoog aan die van de
boorcyclus; de derde parameter vervalt hier t de
tapfunktie wordt in een bewerkingsgang uitgevoerd
(tot de volle diepte)t de aanzet en hoofdspil worden
gestoptt de hoofdspil wordt gestart in tegengestelde
draairichting t terwijl de aanzetbeweging na een
pauzetijd (nodig om de hoofdspil op te starten)
eveneens in tegengestelde richting gestart wordt t
zodat de tap uit het gat draait. Om optredende
verplaatsingsverschillen in de aanzetrichting op te
vangen moet met een tapkop gewerkt worden.

Vraag 3: pauzetijd t de tijd vernoemd in de voorgaande tekst.
Deze tijd wordt in seconden ingegeven en bedraagt
ongeveer 0.5 seconden.

Vraag 4: de aanzetsnelheid is te berekenen uit het toerental
van de hoofdspil en de spoed van de schroefdraad die
gesneden moet worden; dus bepaald door het gereedschap
en het toe rental.

Nadat aIle ingaven gebeurd zijn ziet de cyclus er als voIgt uit:

....
I .waarae

GEWINDEBOHREN
ABST
TIEFE
V.ZEIT
F

I
parameter

parameternummer

CYCL DEF 2.0
CYCL DEF 2.1
CYCL DEF 2.2
CYCL DEF 2.3
CYCL DEF 2.4

I
cyclusnummer

...
I

regelnummer

Cyclus 3 - NUTENFRAESEN.

Deze bewerkingscyclus waarmee spiebanen gefreesd kunnen worden
volgens een vast bewerkingspatroon t heeft de volgende dialoog:

SICHERHEITS-ABSTAND ?
FRAES-TIEFE ?
ZUSTELL-TIEFE ?
1. SElTEN-LAENGE ?
2. SEITEN-LAENGE ?
VORSCHUB ? F=xxxx

(1)
( 2)
(3)
( 4)
( 5)
( 6)

Evenals bij de boorcyclus hebben de eerste drie parameters hier
hetzelfde teken en is de funktie hetzelfde.
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Vraag 4: deze vraag moet beantwoord worden met ingave van de
asrichting, de lengte van de spiebaanen een teken
waarmee wordt aangegeven aan welke kant van het
startpunt de spiebaan gefreesd moet worden. Ret start
punt van de frees, freesmiddelpunt, ligt verschoven
ten opzichte van het beginpunt van de spiebaan. Bij
het positioneren, voor de cyclus, in de lengterichting
van de spiebaan moet afhankelijk van de
bewegingsrichting en de keuze van het startpunt met R+
of R- gecorrigeerd worden.

Vraag S: hier worden gevraagd de coordinaatas en de breedte van
de spiebaan. In deze asrichting wordt gepositianeerd
op het midden van de spiebaan; hierbij is dus geen
radiuscorrec tie nodig (RO).
De diameter van de te gebruiken frees moet tweemaal de
de nasnede dunner zijn dan de uiteindelijke breedte
van de spiebaan. Is een frees "opgeroepen" met een
diameter groter den de spiebaanbreedte dan wordt bij
de programma-aflaop de volgende foutmelding gedaan:

RADIUSKORREKTUR UNDEFINIERT.
Vraag 6: De aanzetsnelheid is op te geven in millimeter per

minuut. De aanzetsnelheid waarmee het gereedschap in
het materiaal bewogen wordt (in de diepterichting) is
de halve snelheid van de geprogrammeerde waarde.
Nadat de diepte bereikt is, die avereenkomt met het
"freesdiepte inkrement", dat als derde parameter is
ingegeven, wordt de spiebaan in ~e lengterichting
gefreesd (met de geprogrammeerde aanzetsnelheid).
Aan het einde wordt weer met halve snelheid in de
diepterichting gefreesd totdat het volgende increment
of de totale die pte bereikt is. Rierna wordt weer in
de lengterichting gefreesd. Is de spiebaan op diepte
gebracht, dan wordt deze langs de gehele omtrek, ap
volle diepte, meelopend nagefreesd. In fig. 3. is een
toelichting gegeven met betrekking tot het positioneren
en de parameters 4 en 5.

R- R+

parameter 4

startpunt frees J

par.S

~)----+O_J---~$---

1

._~opo
T

pas it ione ren
---( \ ..

Fig. 3. Spiebaanfrezen.
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Na het programmeren ziet de cyclus er als voIgt uit:

parameternummer

....
I

waarde

NUTENFRAEZEN
ABST
TIEFE
ZUSTLG
X/Y/Z
X/Y/Z
F

I
parameter

CYCL.DEF 3.0
CYCL DEF 3.1
CYCL DEF 3.2
CYCL DEF 3.3
CYCL DEF 3.4
CYCL DEF 3.5
CYCL DEF 3.6

I
cyclusnummer

...
I

regelnummer

Bij even aantal bewegingen keert het gereedschap in de
beginpositie terug, bij oneven aantal aan de andere zijde
van de spiebaan.

Cyclus 4 - TASCHENFRAEZEN.

De dialoog voor de cyclus "kamerfrezen" ziet er als voIgt uit:

SICHERHEITS-ABSTAND ?
FRAES-TIEFE ?
ZUSTELL-TIEFE ?
1. SElTEN-LAENGE ?
2. SEITEN-LAENGE ?
VORSCHUB ? F=XXXX

(1)
( 2)
(3)
( 4)
( 5)

( 6)

De invuIIing van de vragen gaat analoog aan de manier van
invullen bij cyclus 3. De aanzetsnelheid in de diepterichting
is ook hier de helft van de geprogrammeerde waarde. De
beginpositie is het midden van de te frezen kamer. Na op de
diepte aangekomen te zijn, overeenkomend met het freesdiepte
increment, wordt de frees met aanzetsnelheid verplaatst volgens
een baan zoals die geschetst is in Fig. 4. Vanuit het
"middelpunt" van de kamer wordt de frees eerst verplaatst naar
een positie van waaruit een rechthoekige baan beschreven kan
worden met zijden op geIijke afstanden ten opzichte van de
grootste kamerafmetingen; elke volgende rechtnoekige baan Iigt
op vijfzesde freesdiameterafstand ten opzicnte van de
voorgaande.Zijn de kamerbegrenzingen bereikt dan wordt de
frees met dubbele aanzetsnelneid naar bet midden teruggebracht,
om net volgende freesdiepte-increment volgens hetzeIfde
baanpatroon te verspanen, enz. Is de kamer op diepte, dan wordt
de frees teruggebracht naar de uitgangspositie; de positie waar
de frees stand voordat de cyclus in werking trade
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---II ·~r:O H-- positioneren

RO

RO

/' I.--- - - - - --- ----_.--, 1
-~--

I

I r---- - -- - I

I I ,,
II I

1~- - - -/..:~.... - --- I31 21 j \ I I
I I • ~ -r-I·, \

I I

L __
- -...;~/- -_......1 I I

1 1 I I
I L __ -- - - I- --.:. -_ - _.J , ,:"

I I T'-------- '- - - - -- __ 1

I'--. ./

startpunt frees- freesbaan

par.S

parameter 4

Fig. 4. Kamerfrezen.

Na het programmeren ziet de cyclus er als voIgt uit:

...

TA SCRENFRAESEN
ABST
TIEFE
ZUSTLG
X/Y/Z
X/y/Z
F

CYCL DEF 4.0
CYCL DEF 4.1
CYCL DEF 4.2
CYCL DEF 4.3
CYCL DEF 4.4
CYCL DEF 4.5
CYCL DEF 4.6

I CYCIUSnummet
re ge Inumme r

I
parameter 1

waarde
parameternummer
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Deze cyclus is een definitiecyclus, waarin de pool gedefinieerd
wordt behorende bij de poolcoordinaten van de cyclus 6, die
altijd voIgt op cyclus 5. De cyclus 5 heeft geen verplaatsingen
tot gevolg, er wordt niet op de pool gepositioneerd. De dialoog
ziet er alsvolgt uit: .

POL 1.KOORDINATE ?
POL 2.KOORDINATE ?

(1)
( 2)

Bijde vragen worden beantwoord door te kiezen voor absolute of
inkrementele maten, door de asrichting en bijbehorende waarde
in te geven. Twee asrichtingen bepalen een vlak, de waarden
leveren de positle van het punt in dat vlak: de pool. De regels
zien er na het programmeren als voIgt uit:

CYCL DEF 5.0
CYCL DEF 5.1
CYCL DEF 5.2

I CYCIUSnummet
regelnummer

parameternummer
absoluut

POL
N/I X/Y/Z
A/I X/Y/Z

I Iasrichting
waarde

of inkrementeel

Cyclus 6 - POLAR-KOORD.

In deze cyclus, die voorafgegaan wot~t door een cyclus 5;
worden de poolcoordinaten, de straalen de hoek vastgelegd.
De cycli 5 en 6 definieren een punt waarop gepositioneerd
wordt, waar de laatst gedefinieerde werkcyclus uitgevoerd
wordt indien van de oproepmogelijkheid met de hulpfunktie
M99 gebruik wordt gemaakt. door een tweede cyclu·s 6 te laten
volgen, waarin de hoek als inkrementeleverplaatsing wordt
ingegeven, en door deze laatste cyclus te herhalen (zie
beschrijving herhaling en labels) kan cirkulair verdeeld worden
met de pool uit cyclus 5 als middelpunt. Door een nieuwe pool
te definieren en de cyclus 6 te herhalen is eenzelfde patroon
rond een nieuwe pool mogelijk. De dialoog:

POLAR-RADIUS ? ( 1)
POLAR-WINKEL? (2)
VORSCHUB ? F=XXXX (3)
ZUSATZFUNKTION-M ? (4)
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Vraag 1: de keuze absoluut of incrementeel moet gemaakt worden,
de waarde van de straal moet ingegeven worden. Wordt
voor de straal een negatieve waarde ingegeven dan
wordt dit geinterpreteerd a1s een toevoeging van
180 graden aan de hoek!

Vraag 2: ingave van de keuze absoluut of incrementeel en de
waarde van de hoek.

Vraag 3: de "aanzetsnelheid", de positioneersnelheid kan in
principe gelijk zijn aan de ijlgang. In de praktijk
kan het gebeuren datpositioneerfouten hiervan het
gevolg zijn, voornamelijk indien gepositioneerd moet
worden over afstanden in de ordegrootte van 1 a 2 mm.

Vraag 4: door de hulp-funktie M99 "in te vullen" wordt de
laatst gedefinieerde werkcyclus uitgevoerd.

om de ligging van de assen in de v~akken, hoek 0 graden, en de
"draair:ichting" van de hoeken te verduidelijken zijn in Fig.S.
een drietal figuren getekend, waarbij op elk voor een vlak de
gang van zaken is aangegeven. Van links naar rechts zijn
weergegeven het X/Z vlak, het Y/Z vlak en het X/Y vlak.

+z
o

+x

+z
+

o+y

+

"""'---..........--0
+X

Fig. 5. De hoekdraairichting.

De cyclusprogrammaregels zien er ais voIgt uit:

CYCL DEF 6.0 POLAR-KOORD
CYCL DEF 6.1 A/I P.R
CYCL DEF 6.2 A/I P.W
CYCL DEF 6.3 F

CYClUSnummet I parameter •r·
regelnummer . parameternummer waarde

M••

I
hulp-funktie
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Cyclus 9 - VERWEILZEIT.

Met deze cyclus kan een tijd gedefinieerd worden in seconden
gedurende welke de aanzetbeweging stop gezet wordt. Dialoog:
VERWEILZEIT[SEKUNDEN]? -
De cyclusregels zien er als voIgt uit:

2.19

I
waarde

...
I

VERWEILZEIT
V.ZEIT

I
parameter

parameternummer

Herhaalopdrachten en onderprogramma's.

Om delen van een programma te herhalen of om in een programma
een onderprogramma op te roepen, staan in principe dezelfde
programmeergereedschappen ter beschikking: labels of
sprongadressen en oproepregels of "label calls". De labels
onderscheiden zich onderling door een nummer, een getal uit de
reeks 1 tim 255. Een label kan een plaats in een programma
identificeren en kan dus eenmaal gebruikt worden in een
programma. Een poging om een labelnummer meermaals te gebruiken
in een programma wordt tijdens het programmeren afgestraft Qet
de foutmelding: LABEL-NR. BELEGT
Andere fout~eldingen die bij het label-gebruik kunnen optreden
zijn: SPRUNG AUF LABEL 0 NICHT ERLAUBT

EINGABE-WERT ZU GROSS
LABEL-NR. NICHT VORHANDEN

De laatste melding treedt op tijdens een programma-afloop
waarin een niet gedefinieerd label wordt opgeroepen. De tweede
en de eerste meldingen worden tijdens het programmeren gedaanj
de tweede indien een labelnummer groter dan 255 gebruikt wordt,
de eerste indien een oproep met label 0 wordt gedaan. Label 0
is in feite geen label maar een afsluitingsteken dat het einde
van een onderprogramma aangeeft. Label 0 heeft geen betekenis
indien een label wordt aangeroepen in een herhaalprocedure,
alles tussen het opgeroepen label en de oproep wordt herhaald,
een tussenliggende label 0 (niet gebruikelijk) wordt genegeerd!
De beslissing herhaling of onderprogramma ligt in de
oproepregel. De tweede dialoogvraag moet beantwoord worden met
een 0 indien de labeloproep bedoeld is als oproep van een
onderprogrammaj antwoordt men met een getal (kan 1 tim 65535
zijn) dan is daarme tevens aangegeven dat de oproep een
herhalingsopdracht is waarbij label 0 niet bekend is en geen
betekenis heeft. .
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Ret aantal herhalingen wordt in de oproepregel aangegeven,
waarbij, tijdens de programma-afloop, achter een schuine streep
wordt bijgehouden hoeveel herhalingen van het programma-onderdeel
nog moeten worden uitgevoerd. Wil men een onderprogramma, dat
buiten het hoofdprogramma kab liggen, n maal herhalen, dan moet
de oproep van het onderprogramma in een herhalingsopdracht vervat
worden. Voor de oproep wordt dan een label gezet, dat na de
oproep van het onderprogramma, met een herhaalopdracht (n-l) maal
herhaald moet worden. In Fig.6. is een verdere mogelijkheid met
onderprogramma's aangegeven.

LBL3

J
CALL LBL4

~
LBLO

Fig. 6. Onderprogramma's

De onderprogramma's zijn als kant en klare pakketjes getekend
buiten het hoofdprogramma. Onderprogramma 1 is "ingeklemd"
tussen LBL 1 en LBL 0, onderprogramma'2 is afgebakend met
LBL 2 en LBL 0 enzovoort·. Ret bijzondere in de geschetste
situatie is, dat onderprogramma 1 wordt opgeroepen in het
hoofdprogramma, onderprogramma2 wordt als onderdeel van
onderprogramma 1 in onderprogramma 1 opgeroepen enz.
De manier van programma's "verpakken" wordt ook weI "nesting"
(Engels) of "verschachtein" (Duits) genoemd; op deze wijze
kunnen maximaal 8 onderprogramma's " verpakt worden. In de
Fig is de programma-afloop geschetst voor 4-voudig verpakte
onderprogramma's, hierbij wordt het laatste programma in feite
het eerste afgesloten. Label 0 markeert het einde en is tevens
de opdracht tot terugkeer in het programma-onderdeel van
waaruit gesprongen is naar het afgewerkte onderprogramma. In de
programma-afloop van onderprogramma 3 zit altijd opgesloten de
tussentijdse afloop van onderprogramma 4. Zo ook zit
onderprogramma 3 in de afloop van onderprogramma 2 enz. Worden
bij het programmeren meer dan 8 programma's in elkaar verpakt,
dan wordt tijdens de programma-afloop de volgende foutmelding
gedaan: > 8 UNTERPROGRAMME VERSCHACRTELT.
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Ret zetten van een label.

2.21

De dialoog wordt gestart door de toets label set te bedienen,
waarna de dialoog voIgt: LABEL-NUMMER? ; SATZ VOLLSTAENDIG.
De vraag moet beantwoord worden met ingave van een labelnummer
van 0 -255, daarna voIgt de melding dat de regel af is en dus
met de entertoets ingegeven kan worden in het hoofdprogramma
geheugen. De foutmeldingen die mogelijk zijn en de betekenis
van label 0 zijn in de voorgaande tekst voidoende besproken.
De regel ziet er als voIgt uit:

LBL

I
regelnummer

...
I

labelnummer

Ret oproepen van een onderprogramma.

Ret openen van de dialoog gebeurt met de toets labelcall.
Dialoog:

LABEL-NR? (1)
UNTERPROG.=O (2)
WIEDERH.REP= ••• ?
SATZ VOLLSTAENDIG (3)

Op de eerste vraag wordt geantwoord. met het nurnmer (1-255)
behorende bij het onderprogramma dat men wenst op te roepen.
De tweede vraag moet beantwoord worden met ingave van het
cijfer 0, ten teken dat de oproep een onderprogramma betreft.
De oproepregel z~et er als voIgt uit:

CALL

I
regelnummer

...
I

labelnummer

REP

Ret herhalen van een programmadeel.

Ret begin van een te herhalen dee I van een programma wordt met
een label aangegeven. AIle programmaregels tussen dit label en
de herhaalopdracht, zoals hieronder beschreven, worden herhaald.
Bij de herhalingsprocedure is label 0 onbekend en komt normaal
niet voor in een te herhalen programmadeel; een abusievelijk
geplaatste label 0 wordt genegeerd! De dialoog wordt geopend
met de toets label call:

LABEL-NR? (1)
UNTERPROG .=0
WIEDERH.REP= ••• ? (2)
SATZ VOLLSTAEDIG (3)
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Vraag 1: in te geven het Iabelnummer.
Vraag 2: door het aantal herhalingen op te geven (1 ~ max. 65535)

wordt gekozen voor de herhaalprocedure. Dit aantal
wordt in de regel weergegeven, terwijl daarachter,
achter een schuine streep, tijdens de programma-afloop
wordt bijgehouden hoeveel maal de herhaling nog moet
worden uitgevoerd.

De regel ziet er als voIgt uit:

...
I

Iabelnummer

...
I

regelnummer

CALL LBL REP ••• / •••

I
aantal nog uit te
voeren herhalingen

aantal herhalingen
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stopregel toerental hoofdspil omw./min. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

STOP H•• bereik 1 (.:lit) : 50-400 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52·..
bereik2(groen):400-3150 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65gereedschapdefinitieregels

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78·.. TOOL DEF. 00 L......
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91·.. TOOL DEE' •.•• R.....
92 93 94 97 100 102 105 108 112 115 118 121 125

gereedschapoproepregel 128 132 136 140 144 149 154 160 . 164 169 174 180 184·.. TOOL CALL ••• X/Y/Z S •••• 189 194 200 205 211 217 224 230 236 243 250 257 264

272 280 288 297 306 315 324 334 344 355 365 376 388cyclusoproeprcgel
400 412 424 437 450 462 474 487 500 514 529 544 560·.. CYCL CALL M••
576 593 611 630 649 668 689 710 731 753 776 800 823

label set regel 848 873 900 924 948 974 1000 1028 1058 1088 1120 1151 1183·.. LBL ... 1216 1250 1286 1323 1361 1400 1447 1496 1547 1600 1648 1697 1748

onderprogrammaoproepregel 1800 1848 1897 1948 2000 2057 2116 2177 2240 2302 2366 2432 2500

2572 2646 2722 2800 2884 2970 3059 3150 3246 .3344' 3445 3550 3657·.. CALL LBL ...
3768 3882 4000 4119 4242 4369 4500 4620 4743 4870 5000 5143 5291

herhaalopdracht 5443 5600 5767 5939 6117 6300 6491 6888 6890 7100 7315 7536 7764... CALL LBL ... REP .../ ... 8000 8239 8485 8738 9000 9240 9488 9740 9999

cyclusdefinities code yoar de funet1e act1v.r1nget7dat1p... CrCL DEF 1.0 TIEFBOHREN ... CrCL DEF 4.0 TASCBENFRAESEN .xtra funet10 t.o.y.progr.regel

CYCL DEF 1.1 ABST CYCL DEF 4.1 ABST yoor na... .. .. ... ....
CYCL DEF 1.2 TIEFE CYCL DEF 4.2 TIEFE MOO programmaetop,spiletop X·.. ·... ... .... koelvloeietof u1t·.. CYCL DEF 1.3 ZUSTLG •••• ... CYCL DEF 4.3 ZUSTLG•••• M02 eiude van bet programma... CYCL DEF 1.4 V.ZEIT •••• ... CYCL DEF 4.4 X/Y/Z .... boofdepil etop,koelvloeistof .it X... CrCL DEF 1.5 F .... ... CYCL DEF 4.5 X/Y/Z .... ter.gsprong naar programmaregel e.G

CYCL DEF 4.6 F .... MO} bootdepil aan,recbtaom XCYCL DEF 2.0 GEWINDEBOHREN ...·.. M04 hootdep11 eaa,l1nksom X... CYCL DEF 2.1 ABST' .... ... CYCL DEF 5.0 POL
XCYCL DEF 2.2 TIEFE CYCL DEF 5•.1 A/I X/YIZ M05 boofdspil atop... ·... ... ....

XCYCL DEF 2.3 V.ZEIT •••• CYCL DEF 5.2 AlI X/y/Z 1108 koelvloe1etot &AD... ... .... (werkt alleoo met draslaode "pill... CYCL DEF 2.4 F ·... CYCL DEF 6.0 POLAR-KOORD tl09 koelvloeletof u1t X...·.. CYCL DEF 3.0 NUTENFRAESEN ... CYCL DEF 6.1 AlI PoRe .... Hn hootdspil saD rsebtaom I
CYCL DEF 3.1 ABST CYCL DEF 6.2 A/I PoW • koolvloelstor aaD·.. .... ... ....
CYCL DEF 3.2 TIEFE CYCL DEF 6.3 F •••• ·M•• H1~ bootdspl1 san l1llkeom X... .... ... koelvloeistof san·.. CYCL DEF 3.3 ZUSTLG ••••
CYCL DEF 3.4 X/Y/Z ... CYCL DEF 9.0 VERWEILZEIT l!}O einde pODSband (einde programma) X... .... CYCL DEF g.1 V.ZEIT •••• verdere functlee a16 by 1102
CYCL DEF 3.5 X/Y/Z ...... .... M99 oproep van ~e laatst gedatin1eerdo' X... CYCL DEF 3.6 F .... bewerkingscycluo IV

IV
W
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THE P.t;'.Q~~.¥.~:,:,:t:~~.1~ Datum: Bladnr.:..
IWPB Opspanning: van:

TOOLDEF,TOOL CALL PARAMETER Gereedschap

HR.
LBL.CALL LBL. STOP A/I,X/Y/Z X/Y/Z,S
CVCL OEF, CVCL CALL L/R.REP P.R./P.W. M..

All I xlvlz +/- ........ R+!R-/Ro F +/- ........
1 I

2 I I

3 I ,
4 I I

5 I I

6 I I

7

8 I I

9 I I

0
.

I I

1 I

2

3
I

4 I I

5

6
1

7 I

8 I .
9

0
I

1
I I

2
I I

3 I

4 I I

5 . I
I

6

7 I

8 I

9 I 1

0 I I

1 I I

2 I I

3 I

4
I

5 I

6
I

7
I

8
I

9 I I

0
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Voorbeeld.

'/IrE-if I) 1/13 f6, 2114"'4 t:r",1
60" II}() $T. ell"(£J. 15":/,,,,1

AIle bewerkingen met spiebaanfrees 6mm rondo

Toerental S 3150 omw/min.

Aanzet F 160 mm/min.
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THE P.~.Q~~.¥.¥~;o:':t:~~~~
• We~k~ ~£,t k

WPB
TOOLDEF,TOOL CALL

NR LBl,CALL LBl, STOP
• CV.CL DEF, CVCL CAll

All I xlvIz +/-

1 -rtJtJL .. TJEF

-MAHO MH400P-

. ,
Datum: rfA" 83

PARAMETER
AJI,X/Y/Z XfY/Z,S
L!R,REP P.A·/P.w.
R+/R-/Ro F +/-oo .. oo ..

f .J.. I (')

2.26

Bladnr.: f

ven: .l

GerMdschao

Moo

4 . A I V +IO/)~.. I J=. Qtltl4 ,MD3

8 F" ., ~.I 11 Ac.:.. •
9 •• I" q.2. 77EF£

10 ...' I" ~. 3 ZVSJ;.~~.

1 , ." 't.1.J I X
2 ., .• 'I. S- I Z
3 I. 4 q, J, I ;:::

,5 A , :z +~D. /<,.. I F

8 F It 10 :l.1 AAsr
9" II .3.2 T/EGE

1 " I" !. '7 I X
2 ... I,. 3. S I :z
3 " . I" 3.{, I 1=
4 A I X .!4~ ~ I?- I .JC

9' I ,. . 1. t ADs];
3 0 J~ I _ '1.2 TIE'~G

4 f":.V cL I 7)G'F s: () "POI..
5 '" I" ~.I A I )(

7 rALL I L.13L 1 R~P I

8 CVCL ,7J£F 5".0 'Pol.
9'" I ~ S,I A I X

Lf0" " 5", 2. A z

- 2.0
-Cl.o
-/.~

-2.D

-~.o

o
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THE p.~~~~.¥.¥~:-:r.~!;.~
. :'3Datum: ';Il'" Bladnr.: :l.• we,.kft,l;", k

IWPB OplpaMing: I van: 1-

TOOL OEF,TOOL CALL PARAMETER G.,..dschaD

HR.
LBL,CALL LBL, STOP AJI,X/Y/Z XlV/Z,S
CVCL OEF, CVCL CALL L/R.AEP P.R./P.w. M•.

All I X/vIz +/- .... .. . .. .. . R+/R-/Ro F +/- ..............
J.j1 L~l. 1 1

2 CV~L ,7YEF ~.tJ 1)()L,AJ( kOtJAD
3

,
t.1 A Rll +;!J S-" ,

"4 " . I " 1.2.. A I .4'.~ .J. 30
5 II . I 1# hi .~ I J: .9~~~ Jr1g~

6 L~L I 2-
7 CV~L I 7)G~ ~.l) 'PoLAJt,)('opltD
8

I

.(.1 A p.~ r;2.S"41 , N I

9 it I " ~.~ J' I "P. JIK -I- 60
50

.
~. 3 .J: A_ - H~q1# I II I

1 CALL LA.L 2. /(EPI 41
2 L~L a
3 A V -J-JDtJ. ~o I 'P. .a4aa 1'-1/)S"

4 A
. , '

}l"
-.,.., .#

I Z -I- 5'D ~ ~AA"

55 A X - S-I"J A.... F
..,..,.., ...

. 1'131:)I , ~4Q~

6 V<J"J,
I

7 I

8

9

0
I

1

2
I I

3
I I

4 I I

5
I I

6
I .

7 I

8 I

9 I I

0 I I

1 I

2
I

3 I

4
I

5

6 .
I

7 I I

8
I

9 I

0
--
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ROOFDSTUK 3

MARO 500 CNC.

De MARO 500 CNC is een universele frees en boormachine t

uitgerust met een contourbesturing CNC 432 van de firma
Philips.
Volgens de DIN norm ligt de Z-as parallel aan de hoofdspil.
Aangezien MARO devertikale kop als een toebehoren beschouwt,
is de hoogte-as bij de MARO 500 de Y-as.
De machine beschikt voor het positioneren in de assen X, Y
en Z over drie lineaire meetsystemen.
Ret oplossend vermogen, dat betekent de kleinste meeteenheid,
van deze meetsystemen bedraagt 0.001 mm.

Technische gegevens.

Afmetingen: langs
vertikaal
dwars

X-as
Y-as
Z-as

500 mm
400 mm
300 mm

Roofdspilaandrijving:
gelijkstroommotor

toerentallenreeks
toerentallen

5.0 kW (6.5 KW bij 60%
inschakeltijd)

20-4000 omw/min
trappeloos regelbaar binnen 4
reeksen.

Freesspillen: gereedschapsconus ISO 40
gereedschapsopspanning hydro-mechanisch

Vertikale slag van de pinole: 50 mm

gelijkstroomaandrijving t per as
Aanzet aandrijving:

indi viduele
regelbaar.
voedingreeks

IJIgang:

in X,Y en Z
B-AS

in X,Y en Z
B-as

1-3000 mm/min
1-3000 graden/min
5 m/min

13.9 omw/min

Meetsysteem: X,Y en Z-as
B-as

Oplossend vermogen: X,Y en Z-as
B-as

Inkrementeel, lineair.
Inkrementeel, rote rend •
0.001 mm.
0.001 graad.

Tafel: Vaste hoektafel 700 x 350 mm.

Besturing:

Gewicht:

Contourbesturing met beeldscherm Philips CNC 432

Machine compleet ong. 1750 kg.
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9 12 11 10 7 8 15 13

De MAHO 500 CNC

1. Gelijkstroommotor hoofdspil
2. Schakelkast toerental
3. Horizontale slede
4. Vertikale freeskop
5. Kolom
6. Gelijkstroommotor Z-as
7. Gelijkstroommotor Y-as
8. Gelijkstroommotor X-as
9. Vertikale opspantafel
10.Kruissupport
11.Voet
12.Koelvloeistof reservoir
13.Besturing
14.Bediening en beeldscherm
15.Regelkast voor de motoren
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prnE]] 14
1m 5m 9~ [[]1"-14'~1
2~ 6[GD .immmi ~ 138~81310 =
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14

~----
-

23 24 25
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Bedieningspaneel.

1 Geheugenvergrendeling.
2 Gereedschapskorrektie

geheugen.
3 Onderprogramma-geheugen.
4 Roofdprogramma-geheugen •.
5 Gegevensingave van externe

gegevensdragers.
6 Gegevensafgifte naar externe

gegevensdragers.
7 Rekenoperaties, +, - *, :,

voor parameters.
8 Cijfertoetsen.
9 Wistoets van gegevensingave,

foutmelding, cyclus.
10 Ingave ='teken.
11 Gegevensovername in het

woordgeheugen.
120pslaa~ in geheugen.
13 Toetsen voor adreskeuze met

cursor (verlicht merkteken)
links/rechts.

14 Toetsen voor regelkeuze met
cursor vooruit of terug in
het programma

14.1 Regel of programma zoeken.

15
16

17
18

19
20

21

22

23
24

25

26
27
28
29
30
31

Gereedschapmagazijn draaien
Toerental hoofdspil.
omlaag in procenten.
Gereedschap lossen en spannen
Toerental hoofdspil omhoog in
procenten.
Koelmiddel aan of uit.
Ret op nul zetten van de
besturing.
Richtingskeuze van de assen
in handbediening.
Beinvloeding van de voeding
zowel met de toetsen als
met het handwiel.
Gegevensingave met de hand.
Regel na regel afloop van
het programma.
Automatischaflopen van het
programma.
Bedrijfswijze handbediening.
Menue oproe p.
Regel wissen.
Programma onderbreking.
Programma en voeding stop.
Start toets.



Programmawoorden.

. -HARO 500 CNC-

Algemeen

3.4

Bij de CNC 432 wordt het ingaveformaat in adres-schrijfwijze
gebruikt. dat wil zeggen dat elk woord van een regel bestaat
uit een adresletter en een getal van meerdere cijfers.

Voorbeeld:

Betekenis:

X +42.16

X het adres
+ het voorteken

42 waarde voor de decimaalpunt
• de decimaalpunt.

16 waarde na de decimaalpunt.

Leidende nullen kunnen bij aIle woorden weggelaten worden. Bij
w90rdent die met een decimaalpunt geschreven worden vervallen
de daarna komende nullen. Indieo eeo dergelijk woord zonder
decimaalpuot geschreven wordt t wordt aangenomeo dat de
decimaalpunt zich bevind na het laatst ingegeven getal.

De woorden van een programma-regel dienen ineen bepaalde
volgorde ingegeven te worden.

De besturing verwerkt variabele regel-Iengten. Dit betekent t
dat het aantal woorden per regel verschillend kan zijn. AIle
adressen met uitzondering van N, P t en E mogen telkens
slechts eenmaal in een regel voorkomen.

Er zijn woorden die meerdere regels werkzaam blijven en weI
zolang ze niet door een woord dat in de zelfde groep hoort
wordt opgeheven. Dat wordt uitgedrukt door te zeggen; dat
woord is MODAAL.

Woorden die niet modaal zJ.JOt dus aIleen per regel werkzaam t
moe ten in elke regel waar ze nodig zijn opnieuw geprogrammeerd
worden.

De woorden t die weginformaties inhouden bestemmen de
gereedschapsbaan. Deze woorden kunoen-een voorteken (+ of -)
bevatten. lodien geen voorteken geprogrammeerd iS t wordt
aangenomen dat de waarde positief is.

In de navolgende tabel zijn de adressen weergegen. De gegevens
hebben betrekking op metrische maatingave.
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Adres aanduiding voor
teken

aantal
cijfers voor

het dec. teken

aantal
cijfers na

het dec. teken

N Programmanummer 7
N Regelnummer 4
G Wegvoorwaarde 2
P Puntdefenitie 2
X Weginformatie X-as +/- 4 3
Y Weginformatie Y-as +/- 4 3
Z Weginformatie Z-as +/- 4 3
B Weginformatie 4-as +/- 4 3
R Radius cirkelboog 4 3
I Middelpunt X-as +/- 4 3
J Middelpunt Y-as +/- 4 3
K Middelpunt Z-as +/- 4 3
L Lengte polarkoordinaat +/- 4 3
F Voeding in mm/min 4 1
F Voeding in mm/omw 2 3
S SpindeItoerental 4
T Gereedschapnummer 2
M Hulp/schakel funkties 2
E Parameternummer 2
C Machinekonstante 7

Deelprogramma-nummer

Het is mogelijk meer dan een deelprogramma in het geheugen op
te slaan. Elk programma moet met een nummer groter dan 9000
beginnen, bijvoarbeeld N 9001, N9010, N 9925 enz. Zij worden
voor het nummeren van een programma gebruikt.
Een onderprogramma of MACRO wardt op dezelfde manier
geindentificeerd. Ook de regelnummering gebeurt op dezeIfde
manier als bij een deelprogramma.
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Regelnummer N.

Ret eerste woord van een regel is het regelnummer. Elke regel
moet een eigen regelnummer hebben. Ret is niet toegestaan
hetzelfde regelnummer vaker in hetzelfde programma te gebruiken.
Regelnummers kunnen in ieder gewenste volgorde gebruikt
worden. De afwerking van een programma geschiedt in de
volgorde waarin de regels ingegeven worden.
Bij programma-ingave aan CNC 432 wordt na ingave van het
eerste regelnummer de navolgenden automatisch door de
besturing bereikt; bijvoorbeeld na NIO voIgt automatisch Nll.
Ret hoogste regelnummer, dat geprogrammeerd kan worden is
N 8999.

Voorbeeld van een regel:

TlM3N20 Gl X14 262.5 F300 S200

regelnuLer I~
wegvoorwaarde
weginformatie
voeding ......-.J

toe ren tal--------- --l

hul pfunktie ----------- ......J

ge reed sehap-n r ------------- .J

Wegvoorwaarden

Ret tweede woord van een regel is de wegvoorwaarde. Rier
worden informaties over. gereedsehapbewegingen, verklaring van
het gebruiktekoordinatensysteem enz.' gegeven.
De wegvoorwaarden behoren tot een bepaalde groep woorden, die
onderling elkaar niet beinvloeden. Er is altijd maar eeu
funktie van een groep werkzaam. Een funktie wordt uitgesehakeld
indien een andere funktie uit dezelfde groep geprogrammeerd
wordt.
Bij het inschakelenvan de besturing wordt telkens een
wegvoorwaarde uit elke groep automatisch ingesteld. Die
betreffende funkties zijn in de programmeersleutel aangegeven.
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Programmeersleutel voor }~HO CNC 432

ADRES CODE BETEKENIS EN VERKLARING

3.7

% PM

N 9001-999999
N 1-8999

programmabegin en geheugentoevoeging

deel- en onderprogrammanummer
regelnummer

G o
1
2
3

* ijlgang
rechte interpolatie
cirkelinterpolatie, rechtsom
cirkelinterpolatie, linksom

-----------~

G 4 ** pauze (0.1 983 sec on de )

G

G

11 **

14 **

polarkoordinaten, hoekafronding,
fase-overgang

sprongbevel en herhaalfunktie

G 17
18
19

* vlakkeuze XY, horizontaal
vlakkeuze XZ, vertikaal
vlakkeuze YZ, horizontaal 90 gedraaid

G

G

G

22 **
29 **

40*
41
42
43
44

51
52

onderprogramma oproep
beperkt sprongbevel in onderprogramma

geen radiuskorrektie
radiuskorrektie, links
radiuskorrektie, rechts
radiuskorrektie, tot
radiuskorrektie, over

wissen van G-52 .
verschuiving RESET AXIS aktiveren

G

G

G

53
54
55
56
57
58
59

70
71

72
73

*

*

*

nul-punt verschuiving wissen
nul-punt verschuiving 1
nul-punt verschuiving 2
nul-punt verschuiving 3
nul-punt verschuiving 4
nul-punt verschuiving 5
nul-punt verschuiving 6

inch maat ingavesysteem
metrisch maat ingavensysteem

geen spiegelbeeld-bewerking
spiegelbeeldbewerking

G 77 **
78 **

gatencirkeldefinitie
puntdefinitie

------------ -----------~---------------------------



ADRES

G

G

CODE

79 **
81
83
84
85
86
87
88
89

-MARO 500 CNC':'

BETEKENIS EN VERKLARING

Cyelusoproep

booteye1us
diepbooreyelus
tapeyelus
ruimcyelus
uitdraaieyelus
kamerf reese ye Ius
spiebaanfreeseyclus
c i rkelkamerfreeseyc Ius

3.8

G

G

90
91

92
93

* absoluut programmeren
inkrementeel programmeren

nulpuntverschuiving inkrementeel
nulpuntversehuiving absoluut

G { 94 *95
----- ------~-----

X + 9999.999
Y + 9999.999
Z + 9999.999
B + 9999.999
R + 9999.999
I + 9999.999
J + 9999.999
K + 9999.999

voeding in mm/min
voeding in mm/omw

weginformatie in mm.
weginformatie in rnm.
weginformatie in mm.
weginformatie in graden
eirkelradius in mm.
cirkelmiddelpunt in X-riehting
eirkelmiddelpunt in Y-richting
ei~kelmiddelpunt in Z-riehting

p

F

S

T

o - 99

o -- 3000

20 - 4000

o - 99

puntdefinitie

voeding in mm/omw. of mm/min.

hoofdspiltoerental in omw/min.

gereedsehapkorrektienummer

M o
3
4
5
6
8
9

13
14
30
66

**

**

**
**

programma-stop
hoofdspil rechtsom
hoofdspil linksom
hoofdspil stop
gereedsehapwissel met terugtrekking
koelmiddel aan
koelmiddel uit
spil reehtsom koelmiddel aan
spil linksom koelmiddel aan
einde programma
gereedsehapwisseling

E o - 99 parameters in het onderprogramma

teken verklaring: * Inschakelpositie
** = aIleen per regel werkzaam
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Koordinaten en bewegingsrichtingen.

3.9

Ais we het rechthoekig koordinaten-systeem be~ijken lijkt het
betrekkelijk eenvoudig te bepalen in welke richting de
hoofdassen bewegen. Op een NUBE-freesmachine zijn er echter
bepaalde afspraken nodig om de bewegingsrichting van de
hoofdassen eenduidig vast te kunnen stellen.
Een technicus is gewend am voor de machine te staan en van
daaruit te bepalen wat links en rechts is. Dat is het eerste
wat moet veranderen. Bij een NUBE-freesmachine staan we achter
de machine, of beter gezegd we kijken vanuit het gereedschap.
Vervolgens beweegt het gereedschap niet altijd, in de X-as
en de y-as beweegt de freestafel. De volgende afspraak, am
eenduidig de bewegingsrichting vast te kunnen stellen is, dat het
gereedschap aItijd relatief beweegt ten opzichte van het
werkstuk.
Ais we daarvan uit gaan en het koordinaten systeem op
bovenstaand figuur bekijken, zien we dat de X-as positief naar
rechts, de Y-as positief naar boven en de Z-as positief naar
achteren beweegt.
In de tekening staan de bewegingen van de freestafel als
accent-bewegingen, X' is zo'n tafelbeweging. Het wordt dan oak
weI duidelijk waarom bovenstaande afspraken zo belangrijk
zijn.
De draaiing van de B-as is getekend als een B' beweging, het
gereedschap Ifdraai t If de· andere kant op !!!
De positieve relatieve draairichting is dus linksom, tegen
de wijzers van de klok in.



De koordinaten.
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Behalve de askeuze en richting wordt ook de weg die moet
worden afgelegd geprogrammeerd.
Voor de beweging van een as wordt het voorteken en adres
X, Y, Z of B aangevuld met een waarde. De ingave wordt in
mm. respectievelijk in graden decimaal geschreven.
Een geprogrammeerde waarde van X - 1.23 betekent een
verplaatsing van de X-as naar de positie - 1.23 mm.
De kleinste afstand die geprogrammeerd kan worden is
0.001~. De grootste afstand 9999.999 mm.
Bij draai-assen (B-as) is de kleinst programmeerbare weg
0.001 graad en de grootste waarde 9999.999 graden. De maximale
waarde komt. overeen met c. a. 27 omwentelingen.

Inch/metrische ingave.

De mogelijkheid bestaat geometrische waarden in inches of
millimeters in te geven. De hiervoor noodzakelijke
berekeningen worden door de besturing automatisch uitgevoerd.
De funk ties zijn modaal werkzaam.

Ze worden aangeroepen door de volgende G-funkties:
G 70: De geprogrammeerde koordinaten z1Jn in inch maten.
G 71: De geprogrammeerde koordinaten zijn in millimeters

aangegeven

Opgelet

Ret hele programma moet met het eenmaal gekozen eenhedensysteem
uitgevoerd worden. Een verandering binnen het programma is niet
geoorloofd.
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Maatingave absoluut ( G90 ).

Bij absolute maten, ook weI kantmaten genoemd, wordt het
eindpunt van de ger?edschapsbaan ingegeven ten opzichte van
het gekozen koordinaten-nulpunt. De koordinatenwaarde kan
voor elke as in het plus- of min-bereik liggen.
De maximum te programmeren waarde is afhankelijk van het
werkbereik van de machine en de positie van het gekozen
koordinaten-nulpunt.

Absolute maatingave wordt door de wegvoorwaarde G90
vastgelegd. Deze G-funktie is modaal en kan aIleen door G91
worden opgeheven. Bij het programma-begin wordt G90
automatisch aktief.

Voorbeeld voor absolute maatingave.

6
+y

5

4 P1 P2
----

/
/

3 /
I

I
2 /

/
I P4

7 P3

13
I

10Po 1 2 4 5 6 7 8 9

W •+X

Startpunt PO, gereedschapbeweging in ijlgang naar PI en
met voeding via P2, P3 en p4 naar Pl.

Programma: NI G90
N2 GO X3 Y4
N3 GI X8 FIOO
N4 YI
N5 X3
N6 Y4

3.11

,
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Inkrementele maatingave ( G9l ).

Bij inkrementele maten, ook weI kettingmaten genoemd, wordt bij
ingave de eindpositie van het gereedschap bepaald vanuit de
aktuele (huidige) gereedschappositie. Het voorteken geeft de
richting van de asbeweging aan.

Inkrementele maatingave wordt door de wegvoorwaarde G91
aangegeven. Deze G-funktie is modaal en blijft werkzaam tot
zij door G90 wordt opgeheven.
De besturing werkt intern met absolute maten, die betrekking
hebben op het in het programma vastgelegde nulpunt. Hierdoor
bestaat de mogelijkheid om binnen een programma zovaak ais
nodig van de' inkrementele op de absolute maatvoering en
omgekeerd, over te gaan.

Voorb~eld van inkrementele,maatingave.

6

+y
5

4 P1 P2------
I

3 /
/

I
2 I

/
/

I P4 P37-----
I r

2 13 5 6 17 8 9 10

• tX

Startpunt PO gereedschap in ijlgang naar PI en met voeding
via P2, P3 en P4 naar Pl.

Programma: Nl G90 XO YO
N2 G91
N3 GO X3 Y4
N4 Gl X4 FlOO
N5 Y-3
N6 X-4
N7 Y3
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Nulpunten en nulpuntverschuivingen.
-----------------------------------

Symbool:

Symbool:

Machinenulpunt.

Machine refentiepunt.

Symbool:

fr------~~

~M ,~-

2

1

3 Werstuk/programmanulpunt:

Voor het deelprograrnma zijn drie punten aan de machine van
belang:

r.~M

11w
F'

z, t ;;~
W

.4r-.
XW \.. II"R

X'

Machine referentiepunt - Machine nulpunt.

Bij het starten van de machine moeten eerst de referentie
nulpunten op het.meetsysteem gepasseerd worden voordat er met
de machine gewerkt kan worden. In de besturing kunnen weI
programma's ingegeven worden.
Als de referentie-punten worden bereikt, wordt, in de besturing
het nulpunt bepaald. De software eindschakelaars worden
ingesteld samen met het werkbereik van de machine.
De referentie-punten liggen bij iedere as op het maxima Ie
bereik zodat bij het bereiken van de referentie-punten de
machine in aIle assen op zijn grootste positieve waarden
staat.
Bij levering van de besturing worden de afstanden van het
refentie-punt tot het machine-oulpunt bepaald en in het
machine -kon stan tegeheugen opgeslagen.
Deze waarden , X=490, Y=390 en Z=290 IDm, bij de MARa 500,
worden nu door de besturing overgenomen. Het machine-nulpunt
ligt op die afstanden van het referentie-punt verwijderd.
De besturing verekend die waarden en het machine-oulpunt
is bekend.



-HAHO 500 CNC-

Programmanulpunt - Werkstuknulpunt.

3.14

Na het opspannen van het werkstuk wordt het "nulpunt " bepaald.
Dat gebeurt door het werkstuk in aIle assen te toucheren.
De waarden die op dat moment in de digitale uitlezing van het
meetsysteem staan, zijn de verplaatsingen die plaats moeten
vinden, immers aIle waarden zijn op dat moment nogaangegeven
ten opzichte van het machinenulpunt.
Om met de tekeningmaten te kunnen werken moeten we nu de
oorsprong van het koordinatensysteem, wat nog op het
machinenulpunt ligt, verschuiven naar het werkstuknulpunt.
Voor iedere as moeten nu de betreffende koordinaatwaarden
in het "nulpunt-geheugen" ingegeven worden.
In dat geheugen zijn 9 plaatsen beschikbaar om
nulpuntverschuivingen te benoemen.

G-s3:
Daarin staan vaste koordinatenwaarden:
X 0 Y 0 Z 0 B O.
Hiermee kunnen in het programma geaktieveerde
nulpuntverschuivingen worden teruggezet naar het
machinenulpunt. Daarmeewordt kenbaar gemaakt dat de
nulpuntverschuiving in aIle assen nul is, dus
werkstuknulpunt is machinenulpunt. Bij het opstarten
van de machine wordt G-53 aktief.

G-54/G-59:

Hebben allemaal dezelfde funktie. De koordinatenwaarden
van de nulpuntverschuiving worden in het
nulpuntgeheugen ingegeven door middel van het
toetsenbord. B.v. • .
G54 X 174.672 Y 83.596 Z 123.4 B 45.
be betekenis is duidelijk, voor aIle assen zijn de
afstanden gedefinieerd van het werkstuknulpunt ten
opzichte van het machinenulpunt. .
Die ingevulde waarden kunnen in een programma aktief
gemaakt worden door het gedefinieerde adres G-54 op te
roe pen •
De besturing verrekent dan de koordinaatwaarden die in
dat adres ingegeven ziJo. Het machinenulpunt wordt op
dat moment verschoven naar het bepaalde werkstuknulpunt.
Deze verschuiving is modaal en blijft aktief zolang het
door het oproepen van een van de adressen G55-G59
wordt veranderd of door G53 wordt opgeheven.



G-92/G-93:
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Werkstuknulpunten die benoemd z1Jn door G53 tot en met
G59 kunnen verschoven worden door de adressen G92 en
G93. De getalwaarden van de verschuiving moeten met het
adres in het deelprogramma worden geschreven.
G92 is een inkrementele verplaatsing en heeft betrekking
op het voorgaande nulpunt.
G93 is een absolute verplaatsing en heeft altijd
betrekking op het werkstuknulpunt.

G-51 :

De verschuiving van G52 wordt gewist en
teruggezet naar het machinenulpunt. De koordinaten
waarden bij G51 zijn:
G51 X 0 YO ZO BO •
Dat zijn vaste waarden en kunnen niet veranderd worden.

G-52:

Nulpuntverschuiving voor handbediend werken.
Bij het toucheren van werkstuk am de positie van de
nulpunten te bepalen kunnen de koordinatenwaarden
direkt in de besturing worden gezet door de toets
< RESET AXIS> te bedienen. De nulpuntverschuiving is
direkt aktief en de waarden worden automatisch' in het
nulpuntgeheugen onder het adres GS2 opgeslagen.
Deze verschuiving kan niet in een programma worden
opgero.epen
Bij het opnieuw inschakelen van de machine kan G52
geaktiveerd worden door het adres GS2 in de TEACH IN
mode (gegevens ingave zander geheugen opslag) op te
roepen. Als voorheen een nulpunt verschuiving GS4-G59
is geaktiveerd is G52 vanaf die verschuiving werkzaam.
Zorg dat bij het bepalen van het werkstuknulpunt
via de toets < RESET AXIS> dat G53 altijd aktief is.
Opletten!!! G52 kan niet door GS3 opgeheven worden,
na het gebruiken van G52 altijd G51 aktiveren!!!
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Gereedscha~skorrektie.

3.16

Om met tekeningmaten te kunnen werken en daarbi j onafhankeli jk
te zijn van de gereedschapsmaten t is de besturing uitgerust met
een gereedschappengeheugen t waarin gereedschapslengte en -radius
onder een T-nummer ingegeven en opgeslagen kunnen worden.
T is een afkorting van het Engelse woord TOOL wat gereedschap
betekent.
In het programma wordt door het aanroepen van het T-adres met
bijbehorend nummer de gereedschaps-afmetingen overgenomen uit
het gereedschappen -geheugen en verekend met de ingegeven
bewegingsopdrachten.
Om de lengte van gereedschap~en te kunnen bepalen t wordt de
spilneuslengte a genoemd.
Die O-waarde wordt gevonden door bij het bepalen van het
werkstuknulpunt in de hoogte-as met de spilneus het werkstuk te
toucheren en de waarde die het meetsysteem dan aangeeft in het
nuipuntgeheugen in te geven (G54-G59).
Als we de hoogte-as Y noemen en we programmeren nu Y= 0
dan zou de spilneus het werkstuk net raken.
Vervolgens kunnen we nu de gereedschappen die we willen
gebruiken in de spilneus zetten en de afstand meten van de
spilneus tot aan de punt van het gereedschap.
Dit kan met speciaal meetgereedschap of met de digitale
uitlezing van het meetsysteem gebeuren.
Die gemeten waarden zijn de korrekties die in het
gereedschapgeheugeningegeven en opgeslagen worden.
In het gereedschapgeheugen kunnen de afmetingen van
99 gereedschappen worden opgeslagen.

Vlakkeuze t G17 t GI8 tG19.

Als we het rechthoekig koordinatensysteem bekijken en parallel
langs een as kijken t zien we een vlak.
Beschouwen we die as als de as waarin het gereedschap zit t
dan is het vlak het bewerkingsvlak.
De ~l1AHO 500 is een horizontale machine t met de
mogelijkheid om een vertikale freeskop te gebruiken en die
vertikale kop ook nog eens 90 graden te verdraaien. We kunnen
dus in drie vlakken werken.
Zo hoort bi] de Z-as het X-Y vlak t GI7

Y-as het X-Z vlak t GI8
X-as het Y-Z vlak. GI9
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Deze vlakkeuze zullen we in het begin van ieder programma
moeten maken, om de besturing te laten weten hoe het de
gereedschapscorrektie moet verrekenen. In het vlak de radius
en in de gereedschapsas delengte van de frees.

Bewegingsopdrachten.

Bewegingsopdrachten behoren tot een groep van vier bevelen
namelijk:

GO: positioneren in ijlgang,
Gl: lineaire interpolatie,
G2: circulaire interpolatie negatief,
G3: circulaire interpolatie positief.

Ieder bevel uit deze groep is modaal en kan aIleen door een
bevel uit dezelfde groep worden opgeheven.
Bij het opstarten van de machine of een programma is GO
aktief.

,

3.17



Positioneren GO
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GO is een bewegingsopdracht am van de huidige positie in
ijlgang te verplaatsen naar de volgende positie.
Ingegeven waarden kunnen inkrementeel of absoluut zijn
naargelang het gekozen maatsysteem.
Dekoordinaten van aIle assen kunnen in een regel geschreven
worden, b.v. GO XsO YI00 Z80 B4s.
Aangezien de besturing in ijlgang maar twee assen gelijktijdig
beweegt is er in de besturing een voorkeur van bewegings
volgorde ingebouwd, in het kort "positionerings-Iogica".
De volgorde van bewegen is zo gekozen dat er een minimum aan kans
bestaat op botsingen tussen gereedschap en werkstuk of
opspanmiddellen.
De vaste bewegingsvolgorde hangt af van de richting waarin
de gereedschapas zich beweegt, positief of negatief.

a) de gereedschapas beweegt positief. Positioneringslogica:

Bewegings- G17 G18 G19
volgorde

1 B-as B-as B-as

2 X en Y X en Z Y en Z

3 Z-as Y-as X-as

b) de gereedschapas beweegt negatief. positioneringslogica:

Bewegings- G17 G18 G19
volgorde

1 Z-as Y-as X-as

2 X en Y X en Z Y en Z

3 B-as B-as B-as

In beide gevallen wordt bij gelijktijdig verplaatsen van de
2 assen in het hoofdvlak liniair geinterpoleerd.
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Voorbeeld:

N.B. Bij het definieren van een punt wordt aItijd gewerkt
volgens een vaste volgorde die overeenkomt met de volgorde
van het alphabet b.v. in PI (20,30,15) is X20, Y30, Z15.

3.19

10

20

Z-as

30 40 50 X-as

I

I
I
I
P2

G18 is werkzaam, het gereedschap bevindt zich in de Y-as

Ret gereedschap wordt van PI naar P2 gepositioneerd. Bij
absolute maatingave wordt deze verplaatsingsbeweging als
voIgt geprogrammeerd:

N40 GO X50 YI0 Z25
De gereedschap-as beweegt in negatieve richting van Y30
naar YlO.
Aan de machine worden de volgende bewegingen uitgevoerd:
- Een simultane verplaatsing van de X-as en de Z-as van

punt 1 naarpunt 2.
- Een beweging in de Y-as naar YI0.

Bij positionering van P2 naar PI is de programmaregel:
N50 GO X20 Y30 Z15

Nu zijn de bewegingen:
- Een beweging in de Y-as naar Y30
- Een geIijktijdige beweging in de X-as en de Z-as van

punt 2 naar punt 1.
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Lineaire interpolatie. (Gl)
---------------------------

Bij lineai re interpolatie. geprogrannneerd door de funk tie Gl,
beweegt het gereedschap zich op een rechte baan van de
huidige positie tot bet geprogrannneerde eindpunt. De ingegeven
waarden kunnen inkrementee1 of abso1uut zijn afhanke1ijk van
het gekozen maatsysteem. De vereiste voedi ng 1angs de rech te
baan wordt me~ het adreswoord F geprogrammeerd.
Maximaal 3 koordinaten kunnen in een GI regel worden
geprogrammmeerd. Als de drie hoofdassen. X. Y en Z,
geprogrammeerd zijn wordt een rechte baan in de ruimte
geinterpoleerd (driedemensionale interpo1atie). De
geprogrammeerde voeding is gelijk aan de snelheid waarmee die
baan wordt afgelegd. Bij een draaias verrekent de besturing de
voeding in graden/min.
'Opmerking: Er mogen nooit meer dan 3 assen geli jkti jdig
geprogrammeerd worden.

Voorbeeld 3D interpolatie.

10

5
y

302520

/
/

/
/

/
/

1510

/

<:y
____ J/ ~P2

I /
(101 /

I /
1/

__V2

Ret gereedschap beweegt zich met een voeding van 100 mm/min.
van punt PI (10.5.10) naar punt P2 (30,10,20). Bij absolute
maatingave wordt deze verplaatsings beweging als voIgt
geprogrammeerd:

N9 X30 YIO Z20 FI00
De drie assen worden tegeIijk verplaatst en bereiken hun
geprogrammeerde eindpunt tegelijkertijd.

r
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Circulaire interpolatie.

Bij circulaire interpolatie, geprogrammeerd door de adres
woorden G2 en G3 beweegt het gereedschap van de huidige
positie in een circelboog naar de geprogrammeerde positie.
De voeding wordt met het adreswoord F geprogrammeerd.
Een regel voor cirkelinterpolatie dient de volgende
informatie te bevatten:
- de bewegingsrichting (G2/G3)
- het eindpunt van de cirkelboog
- de radius van de cirkel of,
- het cirkelmiddelpunt.
In het laatste geval wordt de cirkelradius uit de posities
van het middelpunt en het beginpunt berekend.
De maximale radius die geprogrammeerd mag worden bedraagt
9999.999 mm.

Bewegingsrichtingen.

3.21

De cirkelinterpolatie wordt steeds in een vlak uitgevoerd
dat parallel loopt ten opzichte van een hoofdvlak, b.v. het
XY-vlak, XZ-vlak of het YZ-vlak.
In de beschrijving van het rechthoekig, rechtsdraaiend
assenstelsel is al aandacht besteed aan draairichtingen.
Draairichtingen worden in een programma aangegeven door de
adreswoorden G2 en G3.
Kijkend vanuit het gereedschap naar het bewerkingsvlak, en
er vanuitgaande dat het gereedschap aIle bewegingen uitvoert,
staat G2 voor rechtsdraaiend (met de wijzers van de klok mee)
en G3 voor linksdraaiend (tegen de wijzers van de klok in).
Dit lijkt tegenstrijdig met het assenstelsel, immers bij'een
rechsdraaien assenstelsel was de afspraak dat we vanuit de
oorsprong in positieve richting van een as zouden kijken en
de draaing rechtom positief is.
Als we de Y-as als hoogte-as kiezen en dan vanuit het
gereedschap langs die as kijken blijkt dat we in de negatieve
richting langs de Y-as op het XZ-vlak kijken. Leggen we de
draaiings-as op het XZ-vlak, dan is de positieve draaiing
linksom.
Dat is nu wat in de praktijk geldt:

G2 Draairichting negatief (-); met de wijzers van de klok
mee.

- G3 Draairichting positief (+); tegen de wijzers van de klok
in.



Cirkeiradius (R).
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voor een cirkel in het XY-viak
voor een cirkel in het XZ-viak
voor een cirkel in het YZ-viak

De radius van een cirkelboog met een hoek kleiner dan 180 graden
kan direkt zonder voorteken met het adreswoord R geprogrammeerd
worden.
Ais de hoek van de cirkelboog groter is dan 180 graden kan men of:

- de cirkelboog in stukken verdelen met hoek en < 180 graden
- gebruik maken van de cirkelboog-defintie met opgave van

het cirkeimiddelpunt.

Voorbeeld:
----------.

45
0 C

35

25
,,<:)

B

15 Y A

X
w 15 25 35 45 55 65

De cirkelboog wordt ais voIgt geprogrammeerd:

NI GO X55 YI5
N2 GI Y25 F200
N3 G3 X45 Y35 RIO
N4 GI X25

Verklaring:
NI punt A is het beginpunt
N2 eindpunt van de rechte Iijn, punt B, tevens beginpunt

van de cirkelboog
N3 cirkelboog tegen de klok in ( G3) met het eindpunt C en de

radius 10
N4 eindpunt D van de rechte Ii jn.

Cirkeimiddelpunt-koordinaten (I, J, K).

De koordinaten van het cirkeimiddelpunt worden met de woorden
I, J, of K geprogrammeerd. I is de positie van het middelpunt
in X, J in Y en K in Z.
Bij absolute maatingave worden de koordinaten van het cirkel
middelpunt ten opzichte van het werkstuknulpunt geprogram
meerd. Bij inkrementele maatingave worden de afstanden van het
beginpunt van de cirkelboog tot het cirkeimiddelpunt
geprogrammeerd.
Er moeten t~vee cirkeimiddelpunt-koordinaten geprogrammeerd
worden:

I en J
I en K
J en K
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Voorbeeld:

3.23

40

30
25--

20

10
y

G03

K (35; 25)

A (42.5; 10.867)

B (19; 251

Bij absolute maatingave wordt de cirkelboog als voIgt
geprogrammee rd :

NIO
NIl

GI
G3

X42.5
Xl9

YlO.867
Y25 135 325

F200

Verklaring:
NIO punt A is het beginpunt van de cirkelboog
NIl: cirkelboog tegen de wijzers van de klok in, met eindpunt

B en cirkelmiddelpunt K

Bij inkrementele maatvoering:

NIO
NIl
Nl2

GI
G91
G3

X42.5

X-23.5

YIO.867

YI4.133 1-7.5 314.133

F200

Verkla ri ng:
N10 punt A, het beginpunt van de boog met absolute

maten geprogrammeerd
NIl bevel voor inkrementele maatvoering
Nl2 een cirkelboog tegen de wijzers van de klok in, met

eindpunt B. Door de inkrementele maatvoering zijn de
koordinaten van eindpunt en middelpunt gegeven ten
opzichte van punt A, het voorteken bepaalt de
richting.

Rele cirkel.

Een heIe cirkel wordt geprogrammeerd door aIleen de cirkel
middelpunten op te geven. Ret beginpunt (waar het gereedschap
op dat moment staat) is ook het eindpunt.
De radius wordt door de besturing automatisch uit het begin
punt en middelpunt berekend.
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Voorbeeld:

r------120
--

x
W1-41---60

y

2=0

Frezen van een he1e cirkel zonder radiuskorrektie.

M3

M30

S1000
FlOO

22
2-10

. 2100

Y95
J60
Y90

M6
Y90

T1
X60

I60G3
G1
GO

G17
GO
G1

De in het figuur getoonde ronde gat moet met een frees
van 20 mm gefreest worden, er is a1 voorgefreest.
Retdeelprogramma kan er a1s voIgt uitzien:
%PM
N9001
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

Verklaring:
N1 V1akkeuze XY, gereedschap T1 moet nog in de hoofdspi1

gezet worden (M6).
N2 Roofdspi1 wordt aangezet, draairichting rechtsom met een

toerenta1 1000 omw/min en het gereedschap beweegt in
ij1gang naar de startpositie

N3 Gaat met voeding in de diepte
N4 Ret gereedschap nadert de kontour. Let er op dat het

freesmiddelpunt berekend en geprogrammeerd is.
NS De hele cirkel wordt linksom gefreesd.
N6 Ret gereedschap verwijdert zich van de cirke1.
N7 Ret gereedschap wordt uit de boring teruggetrokken.
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Gereedschapsradius-korrektie.

Bij het frezen moet de gereedschapshaan gedefinieerd worden.
De programmeur moet bij verplaatsingsbewegingen de
gereedschapsbaan berekenen en in het deelprogramma schrijven.
Door middel van de gereedschapsradiuskorrektie van de besturing
is het mogelijk tekeningmaten te programmeren en de berekening
van de gereedschapsbaan aan de besturing over te laten.
Grondslag voor deze berekeningen is de in het
gereedschapsgeheugen opgeslagen radius van het gereedschap.
De feitelijke waarde van de gereedschapsradius wordt niet in
het programma opgevoerd, zodat elke gewenste radius kan worden
gebruikt.

geen radiuskorrektie
AIle geprogrammeerde posities zijn posities van
het gereedschapmiddelpunt.
Funktie G40 wordt automatisch werkzaam bij:
- het inschakelen van de besturing
- het bedienen van de toets CLEAR CONTROL
- zodra een vaste werkcyclus geprogrammeerd is
- programma-einde M30
radiuskorrektie links
Ret gereedschap blijft links van de.kontour,
kijkend in de richting waarin het gereedschap
beweegt.
radiuskorrektie rechts
Ret gereedschap blijft rechts van de kontour.

G41

G42

Vijf funkties van de afstandvoorwaarden, G40, G41, G42, G43 en
G44, staan voor de radiuskorrektie ter beschikking en vormen
samen een gemeenschappelijke groep.
De eventueel aktieve funktie is modaal en blijft werkzaam tot
zij door een andere funktie van dezelfde groep opgeheven
wordt.

G40 :
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G43 radiuskorrektie "tot"
Vermindert de af te leggen weg met de radius van
het gereedschap.

G44 radiuskorrektie "over"
Vermeerdert de af te leggen weg met
de radius van het gereedschap.

Punt A : Startpunt gereedschap.
Punt B : Geprogrammeerd eindpunt.
Punt B': Positie van het gereedschapmiddelpunt.

Opmerkingen:

1. Door de funktie G17, G18 en GI9 wordt het vlak waarin de
freesradiuskorrektie werkzaam is bepaald.

2. De gereedschapsradius wordt altijd positief ingegeven.
3. Indien de gereedschapsbaan met een bepaalde

gereedschapsradius berekend wordt, kan ook nog een
korrektiewaarde voor de radius in het geheugen ingegeven
worden. Deze korrektiewaarde kan "+" zijn bij een
gereedschap met overmaat en ,,_It bi j een gereedschap met
ondermaat.

4. Bij G43/G44 moet de hoek tussen de gereedschapsbeweging
en het eerste element van de kontour altijd 90 graden zijn,
dit om fouten bij het begin van de kontour te voorkomen.

Begin van de radiuskorrektie.

De beide funties G43 en G44 worden gebruikt om het bereiken
van de kontour met korrektie van de gereedschapsradius
mogelijk te maken en vanuit die positie met G4I of G42 de
kontour te frezen.
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Bij het bevel G43/G44 vindt er geen verplaatsing plaats, die
moet na het aanroepen van G43/G44 met koordinaat-waarden
ingegeven worden. Die verplaatsing wordt naargelang het
verpaatsingsbevel wat aktief is met GO of GI uitgevoerd.
Het gereedschap moet bij het aanroepen van G43/G44 meer dan
de afmeting van de radius van de kontour verwijderd zijn, de
korrektie wordt met de af te leggen weg verrekend.

Voorbeeld:

~-------120

8

~-------+---;)

x
W

~-,35

~Y

a
L.f')

Fig. Benaderen van de kontour met G43.

Het programma voor het bereiken van de kontour bij punt B.
Freesdiameter 20 mm.:

N40
N4I
N42
N43
N44

GO
G43
GI
G4I

XI20

X3S
XIS

Y-IS
Y20

YSO

Verklaring:
N40:

N41:

N43:

Het gereedschap beweegt zich naar het
beginpunt A
progammering van het gereedschapmiddelpunt
wordt opgeheven en het gereedschap beweegt
zich "tot" aan het werkstuk.
de freesbewegingen links van de kontour
beginnen •.
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Gereedschapsbaan - overgangen.

Bij direkt gebruik van de funktie's G41-G42 onstaat er een
beweging van het ongekorrigeerde startpunt naar het
gekorrigeerde eindpunt.
Lineair ontstaan de volgende bewegingen:

G4CVG41 G40/G42

Bij een cirkulaire beweging wordt het cirkelmiddelpunt
"aangepast en ·onstaat de volgende beweging:

- -

G40/G42

M

-1-Mcor.

-fMcor.
M

G4Q!G41

,.,
/

I
I
{

Bij het beeindigen van de radiuskorrektie vindt er een
beweging plaats van het gekorrigeerde start punt naar het
ongekorrigeerde eindpunt.
Lineair ontstaan de volgende bewegingen:

G4VG40 G421G40
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Bij een cirkulaire beweging wordt het cirkelmiddlpunt
aangepast en ontstaat de volgende bew'eging:

3.29

,GL.lIG40

Berekening van de gereedschapsbaan.

GL.2/GI.O

De gereedschapsbaan wordt door de besturing automatisch als een
baan berekend die parallel loopt aan de geprogrammeerde baan.
De figuren verklaren de berekeningen van de gereedschapsbaan.
Bij deze figuren verloopt de geprogrammeerde baan van A via B
naar punt C. Punt E stelt het snijpunt van de banen voor, die
parallel tot AB respectievelijk parallel tot BC verlopen.
R is de gereedschapsradius.

E

c

GL.2

Fig. Overgang rechte - rechte
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Als bij buitenkontouren de hoek tussen de beide rechten of
cirkels kleiner is dan 44 graden dan beschrijft het
gereedschap een radius om het snijpunt. Die hoek is als
machinekonstante in het geheugen vastgeIegd.

3.30

c

Overgang rechte - rechte
> 45 graden

G1.1

Overgang
cirkel-cirkel

E

~41

GI.l Gl.2

G42

Overgang
rech te -c i rkel

Gl.l

c

G 42
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Wissen van de radiuskorrektie.

3.31

De automatische berekening van de gereedschapsbaan wordt door
de funktie G40 opgeheven. Ret bevel G40 heeft geen verplaatsing
tot gevolg. Als G40 werkzaam wordt moet er een positie van het
gereedschapsmiddelpunt geprogrammerd worden. Ret gereedschap
beweegt zich via het laatste gekorrigeerde bevel, dat als
snijpunt is berekend, direkt op het gereedschapmiddelpunt dat
als eindpunt is geprogrammeerd.

Verklaring fig.:
Tijdens het frezen is de radiuskorrektie G41 (links) aktief.
De besturing berekent het snijpunt van de gereedschapsbewegingen
AB en BE en het gereedschap gaat naar dat punt- toe. Bij" punt B
wordt de korrektie gewist en het gereedschap beweegt direkt
met zijn middelpunt naar punt E.

Drie mogelijkheden voor het wissen van de radiuskorrektie:

1 2 3

N3 GO XO YO ZO N3
N4 G43 Y30 N4
N5 G41 N5
N6 G3 XO Y30 IO JO N6
N7 G40 N7 G1
N8 G1 XO YO N8 G40 XO YO

N3
N4
N5
N6
N7 G1 XO YO
N8 G40
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N6
N7
N8
N9
NlO:

1. Na de cirkelbeweging wordt de radiuskorrektie uitgeschakeld.
de besturing berekent geen snijpunt op punt 2 en freest met
bet gereedschapsmiddelpuDt naar dit punt.

2. Na de" cirkelbeweging wordt op punt 2 een snijpunt berekend.
In regel N8 wordt de radiuskorrektie gewist en het gereed
scbap gaat terug naar bet cirkelmiddelpunt.

3. Na de cirkelbeweging blijft G41 aktief en bet gereedscbap
gaat links van de punten 2 en It naar punt 4.

Voorbeelden voor radiuskorrektie.

Voorbeeld 1 : omtrekfrezen.

Van bet afgebeelde werkstuk wordt de omtrek gefreesd.
Ret deelprogramma luidt:

%PM

N9001
Nl G17 Tl M6
N2 GO X200 Y-20 2-5 5500 M3
N3 G43 X150
N4 Gl Fl50
N5 G42 Y80
N6 XO
N7 YO
N8 X150
N9 G40
NI0 GO 2200 M30

Verklaring:
Nl Ret gereedschap wordt ingespannen
N2 in ijlgang naar de startpositie (punt A)
N3 het gereedschapmiddelpunt bereikt punt 1
N4 de voedingsbeweging begint t voeding 150 mm/min.
N5 . het gereedschap beweegt zich rechts van de kontour en

gaat voorbij Y80
bet gereedschap beweegt in X-richting en gaat voorbij XO
het gereedschap beweegt in Y-richting en gaat voorbij YO
bet gereedscbap beweegt in X-ricbting en gaat voorbij Xl50
einde van de radiuskorrektie
in ijlgang terug en programma-einde.
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Voorbeeld 2: Vormfrezen.

3.33

De kamer is al voorgefreesd en moet aIleen nog nagefreesd
worden. Voor de afloop van het programma moet de radius van
het gereedschap 1 (lOmm) in het gereedschapgeheugen ingegeven
worden. Ook onontbeerlijk voor de afloop van het programma is
het werkstuk of programmanulpunt, wat we tot nu toe nog niet
gebruikt hebben. In dit geval zetten we de koordinaten van het
programmanulpunt onder G54 in het nulpuntgeheugen.

In het programma wordt in regel 1 het gereedschap in de
hoofdspil gezet en in rege1 2 het werkstuknulpunt doorhet
aanroepen van G54 aktief gemaakt. Daarna wordt het gereedschap
in ijlgang naar de startpositie bewogen. De hoofdspil start met
1000 omw/min. (rechtsomdraaiend M3). Voor het invoeren en
verla ten van de kontour maken we gebruik van een cirkel.
In regel 4 beweegt het gereedschap naar het beginpunt van de
invoercirkel. Van regel 7 tot regel 20 beweegt het gereedschap
rechts van de kontour. De gereedschapskorrektie wordt in regel
21 gewist en het gereedschap uit de kamer teruggetrokken.
Bet programma wordt met M30 afgesloten.

Bet programma:
--------------

%PH
N9003
NI G17 Tl M6
N2 G54
N3 GO X80 Y25 20 S1000 M3
N4 GI 2-10 F500
N5 G43 XI05
N6 G42
N7 G2 X80 YO R25
N8 GI XIS
N9 GZ XO YI5 RI5
NIO G1 Y75
NIl G2 XIS Y90 RI5
NI2 GI X60
NI3 YI35
NI4 G2 X75 Y150 R15
NI5 G1 XI04.737
NI6 G2 XII7.728 YI42.5 RI5
N17 G1 X182.68 Y30
NI8 G2 X165.36 YO R20
N19 Gl X80
N20 G2 X55 Y25 R25
N21 G40
N22 GO Z200 M30
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VOORBEELD 2
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Sprong en herhaalfunktie: G14.

3.35

Met de funk tie G14 kan een sprong naar elk gewenst regelnummer
in het deelprogramma uitgevoerd worden. daarna wordt een
bepaald aantal regels herhaald en weer naar de oorspronkelijke
regel teruggesprongen. Ret aantal herhalingen kan gekozen
worden.
Regelopbouw: NlOO G14 Nl=lO N2=20 J2

Verklaring

G14 herhalingsopdracht
Nl het eerste regelnummer van de herhaling
N2 het laatste regelnummer van de herhaling
J aantal van de herhalingen.

Voorbeeld: gatenpatroon centeren en boren.

o 5x10

w It---------------......~~---I.._. x

-1 10 6 X 10

Z
Ret deelprogramma kan er als voIgt uitzien:

%PM
N900l
Nl G18 T1 (c enterboor) M6
N2 G54
N3 G8l Y2 2-2.5 FIOO SlOOO M3
N4 G79 XlO YO 28
N5 G9l
N6 G79 XlO
N7 G14 Nl=6 J5
N8 G79 28
N9 G79 X-lO
NlO G14 Nl=9 J5
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NIl G79 Z8
N12 G14 Nl=6 N2=10 Jl
N13 G90
N14 T2 (spiraalboor Smm) M6
N15 G8l Y2 Z-10 Fl50 81200 M3
N16 G14 Nl=4 N2=13 Jl
N17 YlOO M30

Verklaring:
-----------

Nl vlakkeuze XZ en centerboor spannen
N2 Werkstuknulpunt aktief
N3 boorcyclus gedefinieerd
N4 boorcyelus oproepen en eerste positie boren
NS omschakelen op inkrementele maatvoering
N6 verplaatsing in X ingeven en tweede positie boren
N7 sprong naar regel 6 en 5 maal herhalen
N8 verplaatsing in Z en boring uitvoeren
N9 verplaatsing in X en boring uitvoeren
NI0 sprong naar regel 9 en 5 maal herhalen
NIl verplaatsing in Z en boring uitvoeren
N12 sprong naar regel 6 en 1 maal inelusief regel 10

herhalen
N13 omsehakelen naar absolute maatvoering
N14 centerboor wisselen voor spiraalboor
NlS boorcyclus gedefinieerd
N16 hele eye Ius herhalen met spiraalboor
N17 gereedsehap terugtrekken en einde programma.

3.36

Opmerking: - Als er maar een regel herhaald wordt kan de ingave
---------- N2= weggelaten worden.

- G14 kan tot 3 maal "verpakt" worden, dat wi!
zeggen dat in een herhaling een nieuwe herhaling
geschreven kan worden.

8piegelen: G72, G73.

Met de funktie G73 kan in aIle vier assen gespiegeld worden
door de funktie G73 met de overeenkomstige as en negatief
voorteken in te geven. Door verschuiving van de assen
(werkstuk-nulpunt) kan op iedere willekeurige plaats van het
werkstuk gespiegeld worden.

X-I spiegelen in X
Y-l spiegelen in Y
2-1 spiegelen in 2
B-1 spiegelen in B
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De spiegelfunktie ka~ opgeheven worden door:

- per as met G73 en de overeenkomstige as met positief
voorteken.
b.v. G73 X+l

- met G72 voor aIle assen geIijktijdig.

Voorbeeld:

y

3.37

G 73 X-l

d
G 72

L=J
----------+------------X

G 73 X-l,Y-l

Ret boren van 2 gatenpatronen.

y

G 73 Y-1

o
(T)

-.,~ '$~+- --+----.-

-+- +-~I -l-------+------L-

w

1:- 25

x
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%PM
N9001
N1 G17 Tl M6
N2 G54
N3 G81 Y2 Z-10 Fl50
N4 G79 X10 Y30 20
N5 G79 X25 Y30 ZO
N6 G79 X25 Yl5 ZO
N7 G79 X10 Y15 ZO
N8 G73 X-I
N9 G14 N1=4 N2=7 J1
N10 G72 2100

Verklaring:
-----------

S1000 M3

M30

3.38

N1
N2
N3
N4-N6
N8
N9

N10

gereedschap gewisseld
Werkstuknulpunt aktief
boorcyclus gedefinieerd
de vier gaten worden na elkaar geboord
spiegelen in de X-as
Sprong naar regel 3 en 1 maal inclusief regel 6
herhalen. De X-adressen worden nu in spiegelbeeld
uitgevoerd.
spiegelen uitgeschakeld, gereedschap terugtrekken
en einde programma.
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Hulpinformaties.

3.39

Hulpinformaties ZlJn 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 hulpinformaties behoren voeding (F), toerental (5),
gereedschap (T) en schakel funkties zoals gereedschapwissel,
draairichting hoofdspil, koelmiddelbevelen enz. (H).

Voeding: F in mm/min.(G94),
-------- of mm/omw.(G95).
De waarde die aan een voeding wordt gegeven wordt onder het
adreswoord F benoemd.
Afhankelijk van de G-funktie die aktief is kan de F-waarde twee
betekenissen hebben: G94 F20 geeft een aanzet van 20 mm/min

G95 F20 geeft een aanzet van 20 mm/omw
Bij het wisselen van G94 naar G95 en omgekeerd moet in
dezelfde regel een nieuwe voedingswaarde (F) geprogrammeerd
worden.
Opmerkingen:

Bij het opstarten van een programma is G94 aktief.
Grootste voedingswaarde bij G94 is 3000 mm/min,
bij G95 '30 mm/omw.
Kleinste voedingswaarde bij G94 is 0.1 mm/min,
bij G95 0.001 mm/omw.

- Bij het bewerken van binnencirkels (G2/G3) met
radiuskorrektie, wordt de voeding aan de kontour omgerekend.
Bij buitencirkels vindt geen omrekening plaats en is de
voeding gelijk aan de verplaatsingssnelheid van de
middelpuntsbaan

Toerental hoofdspil (5).

Het toerental wordt onder het adres 5 met een getal van maximaal
4 cijfers geprogrammeerd. Voorafgaande nullen kunnen worden
weggelaten.
Ret toerental wordt direkt in omw/min ingegeven (hele waarden).

Haximum toe rental 5 4000
Minimum toerental 5 20

Gereedschap (T).

Ret gereedschap wordt onder het adres T met een getal van
maximaal 2 cijfers geprogrammeerd. Ret gereedschapnummer (T)
wordt op 2 manieren gebruikt:

- Voor het opslaan van de gereedschapsmaten in het
gereedschapgeheugen.

- Om in het deelprogramma aan te geven met welk
gereedschap gewerkt wordt.

In het gereedschapgeheugen moet de lengte en de radius van het
gereedschap benoemd worden, b.v. T 12 L 30.023 R 11.96.
Er kunnen 99 gereedschappen in het gereedschapgeheugen worden
opgeslagen.
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Hulp- funkties (M).

MO : stopbevel.

Programmaonderbreking en stoppen van de machinebewegingen,na
hetbeeindigen van de regel waarin MO is ingegeven.
Hoofdspil en koelmiddeltoevoer worden gestopt. Het programma
loopt na het indrukken van de starttoets weer verder, met
hoofdspil en koelmiddel aa~.

M3 : Rechtsomdraaien van de hoofdspil.

3.40

Wordt meestal samen met het S-woord (toerental) in het begin
van een programma in een regel geprogrammeerd.
Voordat de eventuele gereedschapsbewegingen in dezelfde regel
uitgevoerd worden, zal het toerental rechtsomdraaiend
uitgevoerd worden.
M3 is modaal en kan aIleen door een ander spilbevelopgeheven
worden.

M4 : Linksomdraaien van de hoofdspil.

Heeft dezelfde werking als M3 in tegenovergestelde
draai richting.

MS : Spilstop.

Deze funktie stopt de hoofdspil als aIle bevelen in dezelfde
regel afgewerkt zijn. Het bevel blijft aktief tot het door een
ander bevel opgeheven wordt.

M6 : Wisselen gereedschap op een vaste positie.

De funktie M6 wordt samen met het T bevel gebruikt om de
gereedschapsas in ijlgang terug te trekken op het
gereedschapswisselpunt. Dat punt ligt op de grootste positieve
waarde van de gereedschapsas. Er wordt dan ruimte geschapen om
het gereedschap te kunnen wisselen.
Welke as de gereedschapsas is, is bepaald door de vlakkeuze
GIl, GI8 en GI9.
Ret programma wordt dan onderbroken en de hoofdspil gestopt.
Met de hand kan er dan een gereedschap gewisseld- resp. in de
hoofdspil gezet worden. De besturing verlangt een wissel en
de klemming van het gereedschap moet gelost en weer geklemd
worden voordat de besturing het programma vrij geeft voor
verdere afloop.
Na het wisselen kan het·programma vervolgd worden door de
starttoets te bedienen.
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M66 : Wisselen gereedschap op een geprogrammeerde positie.
----------------------------------------------------------

3.41

Bij het aanroepen van M66 heeft er geen verplaatsing plaats.
De plaats waarop de gereedschapswissel gebeurt wordt in de
voorgaande regel geprogrammeerd.
Verder zijn aIle condities hetzelfde als M6.

M8 : Koelmiddel aan.

Deze H-funktie stelt de koelvloeistoftoevoer' in werking.
Bij gereedschapswissel wordt de toevoer tijdelijk onderbroken.
M8 is modaal en blijft werkzaam tot de funktie M9 (koelmiddel
uit) wordt geprogrammeerd.

M9 : Koelmiddel uit.

De koelmiddeltoevoer wordt afgesloten als aIle verplaatsingen
in dezelfde regel zijn uitgevoerd.

M13 : Rechtsomdraaien hoofdspil en koelvloeistof aan.

Gezamelijke opdracht van M3 en MS.

M14 : Linksomdraaien hoofdspil en koelvloeistof aan.

Gezamelijke opdracht van M4 en M8.

H30 : Programma einde.

Programmaeinde en stopzetten van de machinebewegingen, nadat
de programmaregel, waarin M30 is ingegeven, is afgewerkt. Ret
programm: springt terug naar het begin.

Puntdefinitie G78.

Punten ap een tekening kunnen symbolische betekenissen gegeven
worden zaals: PI, P2 enz. tot en met P99.
Van deze betekenissen wordt een lijst gemaakt samen met hun
absolute koordinaatwaarden in X, Y ,2 en B, betrakken op het
werkstuknulpunt.
Bij het definieren kan er per regel maar een punt ingegeven
worden b.v. N5 G78 PI XIOO YSO ZOo
De symbolische betekenis van PI wordt met de koordinaat
waarden opgeslagen in het geheugen.
Later in het programma kunnen de ingegeven posities
geprogrammeerd worden door aIleen het P-nummer ap te roepen,
maximaal 4 per regel, b.v. Nl2 Gl PI P6 P14 P2.
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De opgegeven punten worden in de volgorde waarin ze
geprogrammeerd zijn afgewerkt.
Hetzelfde geldt voor G79 (cyclusoproep), de cyclus wordt aan
aIle punten in volgorde"van ingave afgewerkt.
Bij G77 (gatenpatroon op een cirkelboog) kan het middelpunt
door een P-woord gedefinieerd worden.

Voorbeeld:
De vier gaten in het figuur worden met PI, P2, P3 en P4
aangeduid.

3.42

~t.O-~
, 3. _f.xMf.x 10

l,
-1 4+-

6
Y

1 f? R\
~~w X

60 Z=Q

Deelprogramma:

Nl G78 PI X60 Y40 ZO
N2 G78 P2 X60 Y80 ZO
N3 G78 P3 XlOO Y80 ZO
N4 G78 p4 XIOO Y40 20
NS G17 Tl M6
N6 GS6
N7 G8l Y2 2-2 FlOO 5500. M3
N8 G79 PI P2 P3 P4
N9 T2 M6
NIO G81 Y2 2-15 F200 SlOOO
Nll G79 P4 P3 P2 PI
Nl2 T3 M6
Nl3 G84 Y5 Z-lO F390 5560
Nl4 G79 PI P2 P3 P4
N15 2200 M30
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Verklaring:

3.43

NI-N4
NS

N6
N7
N8

N9
NIO
NIl
NI2
NI3
NI4
NIS

De punten PI tot en met P4 worde~ gefefinieerd.
Vlakkeuze GI7 en centerboor in de hoofdspil zetten
met gebruik van het vaste wisselpunt.
Werkstuknulpunt aktief.
De boorcyclus wordt gedefinieerd voor de centerboor.
Boorcyclus oproepen en de centergaten worden in
volgorde van ingave geboord.
Wisselen gereedschap.
De cyclus voor het boren definieren.
Vier gaten boren in volgorde van ingave.
Boor wisselen voor tap M4.
Tapcyclus definieren.
Gaten tappen.
Terugtrekken gereedschap en programma-einde.
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Een eye Ius is een complete bewerkingsopdraeht in een regel.
Dikwijls terugkerendebewerkingen zijn als eyeli ondergebraeht
in G-funkties.

Voor boorbewerkingen zlJn de volgende eyeli besehikbaar:
G8l Boren.
G83 Diepboren.
G84 Tappen.
G8S Ruimen.
G86 Nabewerken (kotteren).

Voor freesbewerkingen:
G87 Kamer (reeht met afgeronde hoeken).
GB8 Spiebaan.
G89 Kamer (cirkelvormig).

Deze eyeli kunnen bij het programmeren veel tijd en moeite
besparen omdat ze zorgen voor de:

gewenste bewerkingsvolgorde met een G-funktie
bewegingsopdraehten voor het gereedsehap
eventueel benodigde teehnologie.

Met de funktie G79 kan de gedefinieerde eye Ius opgeroepen
worden. De positie waarop de eyelus uitgevoerd wordt moet met
koordinaat-waarde in dezeIfde regel geprogrammeerd worden,
b.v. G79 X8S Y54 ZO

Een G79-regel wordt als voIgt afgewerkt:

- positioneren van het gereedsehap op het punt dat in de
G79-regel is geprogrammeerd

- uitvoeren van de eye Ius in de gereedsehapsas, als die
positie bereikt is.

De cyelus kan, zoveel als nodig, met G79 opgeroepen worden
op iedere gewenste positie.
Bij het gebruik van meerdere eyeli in een programma wordt door
de G79-funktie de laatst geprogrammeerde eyelus verwerkt.
De programma opbouw moet zo zijn, dat er tussen de eyeIus-·
oproep en eyelusdefinitie die verwerkt moet worden, geen
andere eyelus staat.

De woorden in een bevelenset van een definitieregel kunnen een
andere betekenis hebben als in het deelprogramma.
20 is bijvoorbeeld bij de booreyclus:

X pauzeti jd
I boorstapdiepte
J terugtrekafstand
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Ook is de betekenis van een woord in aIle cycli eenduidig en
onafhankelijk van het vlak waarin gewerkt wordt.
Bi j G87 (kamerfrezen) wordt de diepte van de kamer alti jd met
net Z-woord aangegeven en de afmetingen van de kamer met het
X-woord en het Y-woord.
Dit is geheel volgens de vlakkeuze GI7 (gereedsehap Z-as).
Als we eehter in GI8 (gereedsehap Y-as) werken is de
bevelenset hetzelfde en zijn de bewegingen anders n.l.:

X is parallel aan de X-as
Y is parallel aan de Z-as
Z is parallel aan de Y-as

Voor aIle cycli geldt dat het Z-woord betrekking heeft op de
diepte. Voor de betekenissen van aIle andere woorden wordt
verwezen naar het eyeli overzicht op blz.3.47 en 3.48.

Voorbeeld : Cyelus G87 (kamerfrezen).

De freeseyelus G87 wordt gebruikt om een reehthoekige kamer te
frezen. In een G79 regel wordt de eye Ius opgeroepen en het
kamermiddelpunt geprogrammeerd. Bij de afwerking van deze
regel gaat het gereedsehap naar de geprogrammeerde positie en
begint met het uitfrezen van de kamer.

-jB

X

J1 ~ J-1
t

( . ""'J I

>-
r:-~ .- .-
\... ,../

I

R

"

De volgende woorden heeft men in een G87-regel nodig am de
kamer en zijn bewerkingsafloop te definieren.
De uitleg heeft betrekking op vlakkeuze GI7 (gereedschap 2-as).
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X-woord

Y-woord

Z-woord

B-woord
I-woord

J-woord

K-woord

R-woord

afmeting parallel aan de X-as. Ret X-woord heeft
geen voorteken.
afmeting parallel aan de Y-as. Ret Y-woord heeft
geen voorteken.
totale diepte van de kamer, gemeten vanaf het
oppervlak. Ret voorteken bepaalt de bewegings
richting, meestal negatief.
veiligheidsafstand gemeten vanaf het oppervlak.
snijbreedte van de frees in %. 175 betekent, dat
maximum 3/4 van de freesdiameter gebruikt wordt.
Indien geen I-woord geprogrammeerd is wordt 183
aangenomen (machinekonstante).
Jl of niet geprogrammeerd betekent meelopend frezen.
J-l is tegenlopend frezen.
diepte van een enkele snede, als de kamer in
meerdere sneden bewerkt moet worden.
radius van de hoeken, het is duidelijk dat de
freesradius gelijk of kleiner moet zijn dan de
R-waarde.

Andere woorden zoals F, S, T en M kunnen in een G87-regel
bijgevoegd worden.
Als bij het oproepen van de cyclus in de G79-regel een hoek
wordt gedefinieerd onder het B-woord, zal de kamer onder die
hoek worden gefreest, b.v. G79 X85 Y45 ZO B45.
De draaiing vindt plaats om het kamermiddelpunt.

Een overzicht van de woorden die een an~ere betekenis hebben
bij het werken in verschillende vlakken:

X-woord
Parallel aan

Y-woord
parallel aan

Z-woord
parallel aan

G17
G18
G19

X-as
X-as
Z-as

Y-as
Z-as
Y-as

Z-as
Y-as
X-as



-l-fAHO 500 CNC- 3.47

3.3 Bohrzyklus G8l mit Zyklu5aufruf G79

.,. PM

N9003

NI GI7 Tl 10166
N2 G54
N3 G81 Y2 Z-33 F200 51200 "'3
N4 G79 X65 Y20 ZO
N5 G79 X27 Y53
N6 GO ZIOO
N7 XO YO M 30

G81- Selz . - c: p If
IGal (lillJ~~2Q~.~S-M..~ 'IT

. abstand absta~ I [ ..J
VerM!ilzeit Bohrungsti." Zll ~_

3.4 Tieflochbohren G83. .
Fur das Tieflochbohren stehen 2 MOglichkeiten zur Verfugung: (ID]

I. Vollstiindi~r Ruckzug aus der Bohrung (Ent~nenl

Erkennung,; 1m G83-Salz ist kein J-werl programmierl.

G83 - Salz:

IN...G83 Y2 Z-27 1,3 KlO~ .. s... M... l
I~I

siehe G81 Reduzierwert Tiefe der ersten
Bewegung

~ ,
Z

~~ ~) Ejnzclhejt A'
K

K-I 17- "~YK-z.[ 21-
1 :11- " /1 27

~g um einen P.Logrammierlen Abstand ( J - Wert I

G 83 - Salz:

IN:.. G83 Y2 Z-27 13 J,5 Kl0 F... S...M... !
jeweiliger

Ruckzugsabsland

'~,","m"m""'''''''t=

A~"

N3 G8l...
N4 G79 X65 Y20 ZO
N5 G79 X27 Y53 (ZO)
N6...

Bohrzyklus G8l

Zy.klusaufruf G79
1m G79-Satz ....itd die f'bsilion proglQmmiert.
an W&lcher def·zuletZ1 angegebene Zyklus
abgearbeilel _den soil:~1 -

ZO i--
.y,

0 I~

.Z/..... ·X
0

71

_.Itott
GGG"l

3.5 Gewirldebohrerl G84
,

G84-5alz (ohne X und Bl: cmm
N... G84 Y5 Zj 30 F665 S9~

~. eb ~~, umsdlalten
der

Beachten 5ie: Drehric:hl~

CD Gtollen!r 5icherhettsabsland Y 10 ..::>,/
als bei G811 G83

a> 5 - Wert ergibt siell aus d und v 1144
(Gewindesellneiden: v. 10n\ll;1 I

<»1 F - Wert • Gewindesleigung lC Orehzahl I=e> F = O,7mm· 950;;t,;

- F.665~

2!;.

2D- R
_II .... An den Positionen ~ und Pz sollen

.y 1016 - Qewindebahrungen (durchgehendl
angeblQellt -rden.

0

·Zp-..·X Sletlen S;c das Teileprogramm auf

o 12 - ~.p (ohne Zentrierenl :
10 D

"10""

N9006

N I Gl7 TlIS.......~mml "'6lI
NZ GS4

N] GU 12 Z - Z7 I I JO.1 K8 Fl00 51200 "'3

N4 G79 XIZ V ZO ZO

NS G79 X3D Y2~

N6 T2 1"'6 • Gewindotl......1 '" 6

N1 GlI4 V~ Z - 30 F~30 SSJO

NI G79 X30 V25 ZO

N9 G79 XII VZO

NIO GO ZIOO
Nil GO XO VO "'30

3,7 IBohrungen auf einem Lochkreis: Zyklus 077 ,

In einem G77 - 5atz werden Bohrungen definiert, die sich r:mm
in einem gleichbleibenden Abstand auf einem Lochkreis befinden.

G77 - 5atz ("Vollkreis"):

IN...G77 X~QT"lQ Rl~ J~
I<reismittel- Werkstuck- St~
punkt in X ebene winkel

I<reisrnitlel- Rodi"s des Anzahl der
punkt in Y Krelses Bohrungen

_·t- "loP"1-49 N9008

42~~. .~ NI GI7 rt "'66
NZ GS4\-+.'.,( N3 GIl vz Z-8 FIOO 5800 "'3

.Y N4 G77 X30 V4Z ZO RIS 10 J6

N~ GO Z2llC

0
N6 XO VO '" 30

.X I
0 3D

G77 - Satz (aUgemein!:

IN ...G77 x...y... z... R... 130J511@J
~. I

Start - Endwi nkel
winkel••••.• I • .

-t~-+
\ I /
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"

byklus Teil 2
(Umfangsbewegung)

Tiefe jedes
einzelnen

Sc:hnilles

.dann

Sicher
heits

abstand

Nutenfroszyklus Gaa - -

* In dem G79 - Salz word der Emttlttspunkl programmrerl !

4.3

parallel zur Achse iegt

OfoPM
N9015
Nl 017. T1 M56
N2 GS4
N3 G88 XIS Y3S Z-15 82 KS FIOO S9S0 MI3
N4 G79* X20 YI8 ZO
NS GO Z100
N6 XO YO M30

181~-+--+

60

Taschenfroszyklus GB7

1/ ~9-

-I
~I 51-~

.y

'" /

-
·X

3S

,s 20

",",vorsCIllobge!>dl... lndlgkelt • ..2!..!!9~

*In dem G79-Satz wild del' Taschenmlttelpunklprogrammlerl!

N. GB7 X60 YSO Z-20 82 Rl0(I 70)(J-l1 K5 F...5...M..... .-- -...,...., r-=;- '" ,,- -- 
::":~~~:g ~~:~Ie .::e.T:~~~us {kel':J~u;;~~
porallel lur (R • Wert GI~c;:hlautfrQ..enJ
)( Acn.. • Fraserradiul !I

Abmessung del' Taachl Sichetheitl- S~nil~b~eite des fiete Jedes
parallel zur YAthse IIbsland Frasers ,n 'I. des _ eintetnen

G18' Ikeinl·Wert:J:83) Schnittes
arallel lur Z Ach.e I

./. PM
N9013 .
Nl 017 .- _.. -.--_.- ... --- _._------ 0!,_,,!56_ . ._------_ .. _- -.-
142 G54

~- 087 X60 Y50 Z- 20 82 RIO K5 F60 S500 M13
-g<i X45 - Y3S ZO

"~ ~~-
145 GO Z100
N6 XO YO M30

'&foPM
N9017
NI GI7 T1 M66

1----
G54~

f-~!. G89 Z,15 82 R20 KS F80 5800 M13

~ G79* X35 Y 35 ZO
~----

Z100N5 g.Q-1----- "va-N6- XO M30

ProgrammierschlOssel MAHO CNC 432
G-Funktlonen M-Funktionen

G 0 £ilgang M 0 Programm Stop
1 Geradeninterpolallon ., M 3 ArtleilSspiMel-Rechtslauf
2 KrlllslnterpolallOn 1m Uhrwg8lSinn . 4 Arbeitsspindel-linkslauf
3 Kreisinrerpolalion 1m Gegenuhrzelgersmn 5 Artleilsspindel-Stop

G 4 Verweilzeit M 6 WertlZeugwechsel mit automalischem
G14 Sprungbetehl und Wiederholfunktion Riickzug
G17 £bene XV, horizonlal M 7 Kiihlminel Nr. 2Ein

18 EbeneXZ vertikal 8 Kiihlmittel Nr, 1Ein
19 Ebene xi 9 Kiihlminet Aus

G22 Unlerprogramm-Autruf Ml0 NC-Rundlischgeklemml
29 Bed/ngter Sprungbefehlim UP 11 NC-Rundllsch gelOst

G40 Keine Radiuskorreklur M13 Arbeilsspindel-Rechlslaul
41 Aadiuskorrek1ur links und Kiihlmittel Ein
42 Aadiuskorrektur rechts 14 ArbeilsspindeJ.Linkslauf
43 Radiuskorrektur bis und Kiihlminel Ein
44 Aadiuskorrektur tiber M19 Orienlierter SpiMeislop

G53 Keine gespeichene Nullpunktvelschiebung (nur Maschinen-Center)
54-57 GespeiClleneNP-Verschiebungen 1-4 M20 zusatzlicheM-Funktion

G70 Zoll-EingatJesyslem (maschinenspezifisch)
71 Melrisches Eingabesystem M30 Programm-£nde

G72 Keine Spiegelbildbearbeilung M46 Wer1<Zeugwechsel bei beliebiger Posilion
73 Spiegelbildbearbeilung 60 Palettenwechsel

G77 Lochkreisdefinition 66 WertlZeugwechsel von Hand
78 Punktdefinition 67 Wer1<Zeugkorrek1urwec:llSel

G79 lyklusaufruf
Gal BohrzYklus

83 Tieflochbohrzyklus
84 Gew/ndebohrzyklus
85 Aeibzyl(lus
86 Ausdrehzyldus

G87 Taschenlrliszyklus
88 Nutentraszytdus
89 KreistasCllenlr3sZyklus

GOO Bezugsma6-Programmierung
91 Kenenma6-Programmierung

. G92 NP-Verschiebung Inkrementell
93 NP-Verschiebungabsolul

G94 Vorschub in mm/min
95 Vorschub in mmiU

·z
o3S

*'n dem 079- 5atz wlrd der Tasc:henm,ttelpunkt programm,ert I

3S

I 4.4 I Kreistaschenfroszyklus GB9 ..I
G89· Satz mIl

,IN,.. Ga9 Z- 15 ~2 R20 (lZ~~; 1) KS F. .. s...M... 1

7SiC:herheits-1 siehe G;1, abstand ,117 I
Gesamttiefe Radius Tiefe jedes
.def Tasc;he . der Tasc:he einzelnen

I Z auc:h be; Gl8 I Sc:hnilles.

40
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Onderprogramma (MACRO).

3.49

Een onderprogramma is een apart programma dat, eenmaal
geprogrammeerd, in een daarvoor gereserveerd gedeelte van het
geheugen wordt opgeslagen. .
Het onderprogramma kan aktief gemaakt worden als het in een
deelprogramma wordt opgeroepen.
Een onderprogramma is herkenbaar door het symbool %MM.

Een onderprogramma begint met een programma-nummer >9000.
AIle regels die normalerwijze in een gewoon programma
geprogrammeerd kunnen worden, kunnen ook in een onderprogramma
geschreven worden.

Een onderprogramma wordt in het deelprogramma of in een ander
onderprogramma via de funtie G22 en het gewenste
onderprogramma-nummer opgeroepen.
Bijvoorbeeld: NSO G22 N=9001
Het onderprogramma met het nummer 9001 wordt opgeroepen.

In een regel waarin een onderprogramma wordt opgeroepen mogen
geen andere funkties worden ingegeven.

Onderprogramma's kunnen maximum 8 keer "verpakt" worden, dat
betekent dat in een onderprogramma een ander onderprogramma
opgeroepen wordt en in deze weer een ander onderprogramma enz.

Schematische voorstelling van het samenstellen van 3
onderprogramma's.

- -- -- t t ,
HOOFD

PROGRAM.
MACRO 1 MACRO 2 MACRO 3

G22N=
G22N= G22N=

~

..... I I I

Verklaring:

In het hoof dprogramma wordt de eerste Macro opgeroepen. 0

Deze Mac ro wordOt tot de volgende Mac ro-oproep afgewerkt en
dan naar de tweede Mac ro gesprongen. De tweede Mac ro-oproep
wordt afgewerkt tot de derde Macro wordt opgeroepen.
Als de derde Macro beeindigd is wordt er naar de tweede
Macro teruggesprongen, tot het einde afgewerkt, naar de
eerste teruggesprongen en als die afgewerkt is terug naar het
hoofdprogramma dat dan verder afgelopen wordt.
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HOOFDSTUK 4

Gildemeister NEF 280.

De Gildemeister NEF 280 is een 2-assig bestuurde draaibank met
een Fanuc MATE L besturing.
Uiterli]K is deze draaibank niet veel verschillend van de z.g.
conventionele draaibanken, aIleen de handwielen ontbreken.
Daarvoor in de plaats is er op de besturing een handwiel
gekomen waarmee langs- en dwarsslede in beide richtingen
verplaatst kunnen worden worden in stappen van O.Olmm.
De machine is uitgerust met kogelomioopspillen en kunststof
geleidingen.
Voor het positioneren in de X en de Z-as beschikt de
Gildemeister over twee Iineaire meetsytemen, met een
oplossend vermogen van O.Olmm.

Technische gegevens.

Hoof dgegevens:
centerhoogte
werkstuklengte tussen de centers
draaidiameter boven de leibanen
draaidiameter boven de dwarsslede
gewicht 1700 Kg
afmetingen 2700 * 1700 * 1000 mm

150 mm
750~mm

280 mm
110 mm

Hoofdaandrijving:
vermogen
toerentallen

5.6 Kw
71 - 3550 omw/min

Hoofdspil:
spilneus
inwen di ge conus
spil doorlaat

DIN 55022
MC 5
32 mm

Losse kop:
werkslag van de pinole
diameter van de pinole
inwendige conus

Slede:

120 mm
50 mm

MC 3

werkslag van de langsslede 750 mm
werkslag van de dwarsslede 160 mm
maximale aanzetkracht langssnede 2500 N

Bei telhouder:
multifix
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Besturing Fanuc MATE L.

4.3

antwerp +/- 1979. Gezien de stormachtige ontwikkelingen in
numerieke besturingen is deze besturing verouderd.
De MATE L beschikt niet over een konstante snijsnelheid,
de neusradius-korrektie ontbreekt, geen beeldscherm en het
aantal geheugenplaatsen is beperkt.
Aantal programmeerbare regels: 250 ( 1 bevel per regel).
Aantal assen: 2
IJlgang instelbaar als machine constante: 3000 tot 6000 mm/min.
Positioneernauwkeurigheid: 0.01 mm
Maatingave in eenheden van 0.01 mm, 1234 betekend 12.34 rom.

Programmeersleutel voor Gildemeister NEF 280.

ADRES CODE BETEKENIS EN VERKLARING

X +/- 1 tot 999 999 bewegingsopdracht dwarsslede
Z +/- 1 tot 999 999 bewegingsopdracht langsslede

G 1 Iineai re interpolatie
G 2 ci rkel draa fen binnen een kwadrant

geometrisch linksom
G 3 cirkel draaien binnen een kwadrant

geometrisch rechtsom
G 4 pauze tijd
G . 12 k'Wart c i rkel geom. linksom
G 13 kwart cirkel geom. rechtsom
G 25 sprongbevel en herhaalfunktie
G 31 draadsnijden .
G 77 langsdraaien met snedeopdeling
G 78 vlakdraaien tnet snedeopdeling
G 92 nulpunt en gereedschapkorrekties

F 1 tot 2047 aanzet in 0.01 mm/omw.
F 100 tot 409500 spoed draadsnijden in O.OOOlmm/omw

S 63 tot 2240 uitlezing spiltoerental en
programmastop

T 0-99 Uitlezing. gereedschapnuinmer en·
programmastop

H 00 programmastop -M 3 spil rechtsom
M 4 spil linksom
M 5 spilstop
H 6-14 schakelfunktie toerental
M 30 programma einde
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Bij de adressen X en Z moet voor de keuze van het maatsysteem
op het besturingspaneel de keuzetoets ~inkrementeel>worden
gebruikt. Toets niet aktief is absoluut, toets aktief is
inkrementeel.
Hetzelfde geldt voor ijlgang. Als bij een verplaatsing ijlgang,
gewenst is dient bij het ingeven van het programma de
ijlgangtoets bediend te worden.
Ook is er een mogeli]Kheid om fase overgangen te maken van 45
graden, ook hier moet bij ingave van het programma de toetsen
<+45> of <-45> bediend worden.

Ret is duidelijk dat deze besturing niet voldoet aan de DIN
normen. Daarom wordt in .deze cursus voor het maken van een
programma voor de Gildemeister NEF 280 gebruik gemaakt van een
extern programmeersysteem (RWT) , waarmee volgens DIN
geprogrammeerd kan wotden.
Deze programma's kunnen met de grafische mogeli]Kheden van het
RWT-systeem gemaakt en op het beeldscherm gecontroleerd worden.
Ret op deze manier gemaakte programma kan dan via een z.g.
vertaler omgezet worden in de bevelen set die de besturing
MATE L verstaat.

Nulpunt en nulpuntverschuivingen.

De Gildemeister NEF 280 beschikt niet over een machinenulpunt
of een referentiepunt.
Bij het opstarten van de machine is de startpositie automatisch
bet nulpunt. Dat nulpunt is te verzetten naar een door de
programmeur gekozen punt, het werkstuknulpunt.
Daarvoor moeten we als voIgt te werk gaan.
Ret materiaal wordt ingespannen op de juiste lengte. Met het
eerste gereedschap,b.v. een mesbeitel, wordt in handbediening
in de Z-richting een snede van het materiaal gedraaid. De
positie van de slede in X wordt nu niet meer veranderd.
Op de digitale uitlezing van de besturing staat nu een waarde
die aangeeft hoever deze positie verwijderd is van de
startpositie. Met een meetgereedschap, b.v. een micrometer,
wordt de maat van het afgedraaide gedeelte bepaald en deze
maat wordt in de besturing door middel van de cijfertoetsen
en de toets <nulpunt> als X-waarde ingegeven. Op de digitale
uitlezing is nu de werkelijke maat af te lezen.
Hetzelfde wordt herhaald voor de Z-as.
Hiermee ligt het werkstuknulpunt vast.
Omdat een werkstuk meestal met meer dan 1 gereedschap
gefabriceerd moet worden, moeten de verschilmaten van de
andere gereedschappen t.o.v. het eerste gereedschap bepaald
'"Jorden.
Dat kan gebeuren met een meetopstelling of door met de
volgende gereedschappen het afgedraaide gedeelte te toucheren,
de maat op de digitale uitlezing af te lezen en van dit getal
de werkelijke maatwaarde af te trekken. Deze waarde wordt met
het adres G92 als X en Z in het programma ingegeven na een
gereedschap wisselbevel.
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Gereedschappositie bij het ingeven van het werstuknulpunt.

Bewegings-richtingen.

De asrichtingen bij een draaibank zijn zo gekozen dat altijd
geldt:

X-as is de diameter
Z-as is de lengte

waarbij de richtingen zo gelegd zijn dat:
hoe groter de diameter, des te groter de X-waarde
hoe groter de lengte, des te grater de Z-waarde

Ret werkstuknulpunt Iigt altijd op het hart van het werkstuk,
waaruit voIgt dat voorbij het midden de X-waarde negatief
wordt.

r ._._.
+Xt --oo<Drw---'

Gereedschap 1 X40
Gereedschap 2 = X-4
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In de Z-richting kunnen we op 2 manieren het werkstuknulpunt
kiezen:

+z•

40
65

35
60

+z...

100 100

Alle Z-maten zijn positief.
Z= 40
Z= 65
Z= 100

AIle Z-maten zijn negatief.
Z=-35
Z=-60
Z=-100

Door de symmetrie van het draaiwerkstuk wordt maar een helft
geprogrammeerd.

x .Z

1-Z ----------
PI 0 0
P2 15 '0
P3 15 -15
P4 25 -15

Pi
.~1-. I ~ ~I 'I

T ~ IV I
I I ;.)(

I P3 1
P2. I

\

:"'4 T
5
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c;80

f?~ - - e-- .
~
,

[}4>40 <P30

<P7O
1/

r

./

7.5 30 45 65 70

VOORBEELD.
---------

Bij dit voorbeeld zijn 2 programma's gernaakt, een volge,ns DIN
eneen volgens de taal van de FANUC MATEL besturing~

Het programma" volgens DIN:

NOI Tl M3 5900
N02 GO XIOO Z100
N03 GO XO 290
N04 Gl 270 FlBO
NOS Gl X30
N06 Gl X40 265
N07 Gl Z50
N08 G2 XSO 245 ISO KO
N09 Gl X60
NIO G3 X70 240 10 K-5
NIl Gl 230
N12 Gl X80 27.5
N13 Gl ZO
N14 GO . XI00 Z100 M30

Op de volgende bIz. staat het programma voor rechtstreekse
ingave aan de machine.



-GILDEMEISTER NEF 280- 4.8

THE II'{ P.~Q~~:~N1~A
Blad: i Inklemming:

PT Voo I'" bee leI
-1van: van:

Cfi/cI~rnei s/er NellUo.

J,~
+45

0

N functie num.waarde f\J\ 0 commentaar
-45

0 T j H~shf!!i t~ /
1 F 1.0 ---
2 f1 3 --
3 f1 6 7O~yen fa. / StQVlri .3

4 )( /ooo~ X
5 7 /OOOQ )( S tQ r t pas i I-/e
6 )( a >(

7 Z. Q-ooo l(' - .
8 Z. '7000

9 )( 300n

10 )( 4000 - a./ sehv/n In q ~'S'0
v

1 Z 5 Oar'>

2 G 2-
3 )( 5000

4 z.. 4 ~-c>o
..

S P ~-oo

6 f 0
7 X 6 D6C)

8 cr '3
9 X :t-ooo

20 7 t, 000

1 P 0

2 P - ~()O

3 Z. .~ OI'lt'1

4 6- 1-
s X 8000 -
6 Z "7S"O
7 Z 0

8 X 10000 X

9 7.- /0000 X
jO H 3c

1

2

3

4

5

6
...

7

8

9



5.1
HOOFDSTUK 5.

HANDLEIDING VERTALERS.

INLEIDING.

Bij het programmeren van bewerkingsmachines die niet met DIN regels
werken zijn van het RWT programma aIleen het formaat en de tekst
verwerkings faciliteiten te gebruiken.De krachtige hulproutines zoals
radiuskorrektie en kontour zijn helaas niet direkt te gebruiken.Deze
hulproutines zijn weI te gebruiken als de programmeur bereid is de NC
regels met de hand te vertalen in de regels die de desbetreffende
bewerkingsmachine nodig heeft.Vooral voor geometrisch moeilijke
werkstukken kan het programmeren zonder de hulproutines erg lastig
zijn.Gebruikt men echter de hulproutines weI dan zal men de tijdrovende
vertaling met de hand moeten uitvoeren.Om deze redenen is besloten am
vaar twee bewerkingsmachines,de Weiler (Sinumerik mate tg besturing)
en de Gildemeister (Fanuc mate 1 besturing),vertaalprogramma's te
schrijven, waarvan wij de Gildemeister vertaler zullen gebruiken.
Er zijn tevens vertaalpragramma's gemaakt die bewerkingsmachineregels
kunnen vertalen in DIN regels, zodat oak deze bewerkingsprogramma's
grafisch kunnen worden weergegeven met behulp van het RWT programmma.
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GEBRUIK VAN DE VERTALERS

VERTALING VAN DIN REGELS NAAR BEWERKINGSMACRINE REGELS

5.2

Maak met behulp van het programma NCE (het RWT programma) een
bewerkingsprogramma .Ret is absoluut noodzakeli jk dat u ti jdens het
maken van di t bewerkingsprogramma het formaat van de desbetreffende
bewerkingsmachine,geladen hebt.
Dit is vooral van belang voor de Gildemeister omdat aIle maten die u in
millimeters ingeeft met 100 vermenigvuldigd moeten worden.
Als u het formaat geladenhebt,gebeurt dit automatisch voor u.
De vertalers zijn aIleen in staat om GOO,GOl,G02 en G03 opdrachten te
vertalen in de voor de machine equivalente opdrachten.Het alvast invullen
van technologische gegevens zoals voeding en spiltoerental dient dan
ook te worden afgeraden.De vertaler kan hierdoor fouten maken.
In het bewerkingsprogramma mogen geen regelnummers staan.De vertalers
zetten zelf in elke regel,waarin een regelnummer moet komen,NO neer.
Als uw bewerkingsprogramma klaar is en het programma is opgeslagen,
gaat u uit het RWT programma.
Hierna kunt u de vertaler oproepen.

VERTALING VAN BEWERKINGSMACHlNE REGELS NAAR DIN REGELS

De vertalers vertalen aIle machineregels die in GOO,G01,G02 of G03
opdrachten te vertc:·1en zijn.Niet verwerkt worden ,draadsnycycli,
gereedschapscorrecties,insteekcycli,sprongbevelen en technologische
gegevens.Alle bewerkingsprogramma's die geschreven zijn met het
Gildemeister - of.Wei1erformaat (zoa1s deze er op 21-12-1984 uitzagen)
zijn vertaalbaar.
Na de verta1ing zult u echter moeten hernummeren.De oorzaak hiervan is
dat de bewerkingsmachines vaak slechts 1 opdracht (coordinaat) per
rege1 toestaan terwijl DIN regels veel meer opdrachten (coordinaten)
per regel toestaan.
Opmerking:door een beperking in een van de gebruikte subroutines
voor het Gildeme~ster vertaalprogramma is het NIET mogelijk dat de
absolute coordinaten die in een bewerkingsprogramma voorkomen groter
zijn c.q worden dan 327,67mm (in een Gildemeisterprogramma staat dan
32767).Met dit laatste dient men,vooral bij het werken met inkrementele
maten,rekening te houden.
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OPROEP VAN DE VERTALERS

ALGEMEEN GEDEELTE VAN DE VERTALER OPROEP

Om de vertalers op te roepen hoeft u aIleen maar in te tikken
NCV return.
U krijgt dan het volgende op het beeldscherm te zien:

rwt NC-EDITOR V4.0g

ALTER PROGRM~1 - NAME

KENNZ. D. PROGRM1MART (A,Q,L, ••• ):_ MASCHINENTYP: __
PROGRAMM-NAME:

VORH. PROGRAMMLAENGE: •••• BLOECKE

NEUER PROGRAMM - NAME

KENNZ. D. PROGRAMMART (A,Q,L, ••• ):_ MASCHINENTYP:
PROGRAMM-NAJ.'1E:

.ERFORDERLICHE BLOCKANZAHL

u de naam in van het bewerkings-- NAME vult
vertalen.
- NAME vult u de nieuwe naam in van het bewerkings
andere naam dan u ingevuld heeft onder ALTER

Onder ALTER PROGRfu~1

programma dat u wilt
Onder NEUER PROGRM1M
programma,liefst een
PROGRAMU - NAME.
Achter ERFORDERLICHE BLOCKANZAHL vult u het aantal blokken in dat u
nodig denkt te hebben.
Als u dit beeldscherm volledig hebt ingevuld verschijnt het volgende
menu(het hoofdmenu) op het beeldscherm.
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het hoofdmenu

5.4

------~-----------------------------------------------------------------------
rwt NC-EDITOR V4.0g SYO:VOORBEELD

-------------------------------------------------~---- ------------------------

P - PROGRM·1M IEREN
B - BILDSCHIRMANZEIGE
D - PROGRAMM DRUCKEN
U - AUSGABE EINSTELLEN
R - DATEI EINLESEN
F - DATEI ABSPEICHERN

A- AENDERN
E - EINFUEGEN
L - LOESCHEN
U - SAETZE UMSPEICHERN
T - TEXT SUCHEN
X - TEXT TAUSCHEN
N SATZNUMERIERUNG
AE - ABBRUCHZEICHEN

A Dit is het funktieveld

Q - GEOMETRIE-DEFINITION
Z - NC-FORMAT EINLESEN
G - GRAFIK
* - KONTURBERECHNUNG
@ - UNGERICHTETE GEOMETRIE
J - GEOM. UMWANDLUNGEN
= - STEUERUNGSSPEZ. UMWANDLUNGEN
C - RADIUSKORREKTUR
V - MAKRO
Y - KONTURSCHRUPPZYKLUS
% - TASCHENFRAESEN

- TECHNOLOGIE
& - VARIABLEN-DEFINITION
W DREHZYKLEN
M - SPLINE INTERPOLATION

A Deze regel heet de funktieregel

WAARSCHUWING:
Van dit hoofdmenu zlJn slechts een aantal funkties te aktiveren.
NIET geaktiveerd zijn : * KONTURBERECHNUNG

@ - UNGERICHTETE GEOMET~IE

C - RADIUSKORREKTUR
V - MAKRO
Y - KONTURSCHRUPPZYKLUS
% - TASCHENFRAESEN
! - TECHNOLOGIE
W - DREHZYKLEN
M - SPLINE INTERPOLATION

Als u een van deze toch aktiveert leidt dat ~ot een 'crash' en uw
terminal is daarna niet meer in staat opdrachten voor u uit te voeren.
Mocht het u toch een keer overkomen waarschuw dan een van de
systeemspecialisten en vraag hem om uw terminal weer te aktiveren.

Om de vertalers te aktiveren kiest men nu: = STEUERUNGSSPEZ. UMWANDLUNGEN
Hierna verschi jn t het beeldscherm da t hoort bi j de GEOMETRIE DEFINITION.
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------------------------------------------------------------------------------
rwt NC-EDITOR V4.0g SYO:VOORBEELD

------------------------------------------------------------------------------

+D
!
!
!
!

!-----~------------ +z

FORMAT (AA = DIALOG):

FKT = (AA=INFO.)

ACHSENANWAHL:

VERTlKALE ACHSE: +D
HORIZONTALE ACHSE: +Z

KREISKENNUNG:

Voor zowel de Gildemeister als de Weiler vult men hier voer de vertikale
as in -D en voor de horizon tale as +Z.
Bij FORMAT kunt u met return antwoorden.
Achter KREISKENNUNG moet men veor de Gildemeister 1 invullen
(middelpuntscoordinaten inkrementeel ten opzichte van beginpunt cirkel)
en voor·de Weiler dient hier +R te staan (radius achter de R en het
cirkelsegment is kleiner dan 180 graden).
Opmerking: voor het vertaalprogramma zelf is het niet van belang wat
u invult in dit beeldscherm; als u.echter de GRAFIK wenst te gebruiken
dan is het weI van belang dat u dit beeidscherm correct invult.
Als u dit beeldscherm hebt ingevuld verschijnt het heofdmenu van de
vertalers.

hoofdmenu vertalers

nvt NC-EDITOR V4.0g

1 - ZINSER CNC 900
2 - ESSI-FOR..¥u\T
3 - FANUC MATE L
4 - SINUMERIK MATE TG

h Dit is het funktieveid

SYO:VOORBEELD

h Deze regel heet de funktieregel
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De ZINSER eNC 900 en de ESSI z1Jn numeriek bestuurde snijbranders.
Beide bewerkingsmachines zi jn niet op de T.H aanwezig.
FANUC MATE L (3) is de besturing van de Gildemeister.
SlNUMERlK MATE TG (4) is de besturing van de Weiler.
Als u nu 3 intikt wordt de Gildemeister vertaler geaktiveerd.(Hfdst 3.2)
lndien u 4 intikt wordt de Weiler vertaler geaktiveerd.(Hfdst 3.3)

DE GlLDEMElSTER VERTALER

Als u in het vertaler hoofdmenu een 3 heeft ingevuld in het funktieveld
dan wordt de Gildemeister vertaler geaktiveerd.Rechtsonder in de
funktieregel komt dan FANUC MATE L te staan en het volgende menu
(het Gildemeister hoofdmenu) verschijnt.

Gildemeister hoofdmenu

rwt NC-EDITOR V4.0g SYO :VOORBEELD
-----------------------------~------------------~----- ------------------------

1 - DIN (ABS)--> MATE L (GILDEMEISTER) (ABS)
2 - MATE L --> DIN (ABS)

FKT • (-A=INFO.)

DIN (ABS) --> MATE L

FANUC MATE L

Als u in het Gildemeister hoofdmenu een 1 intikt worden de DIN regels
vertaald in Gildemeister machine regels.
Op het beeldscherm ziet u de vertaling 'live' gebeuren.
De eerste regel na de horizon tale streepjes is de DIN regel die vertaald
wordt.De volgende regel(s) tot voor de volgende horizontale streepjes
is/zijn de vertaalde regel(s).
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Als de vertaling klaar is springt de cursor weer naar bet funktieveld.
U bent dan weer op bet niveau van bet boofdmenu aangeland.
Opmerking:Een ijlgang die niet evenwijdig aan een van de assen
plaatsvindt wordt vertaald in eerst een ijlgang in D ricbting en dan pas
in de Z riebting.Als u toch in een bepaalde riehting en niet evenwijdig
aan een van de assen een ijlgang wenst te programmeren dan kunt u dit
oplossen door een GOI te gebruiken met een verhoogde voeding. Vergeet
niet na deze GOI de voeding weer omlaag te zetten.

MATE L --) DIN (ABS)

Als u in bet Gildemeister boofdmenu een 2 intikt worden de Gildemeister
machine regels vertaald in DIN regels.Deze vertaler vertaalt een aantal
regels niet.Regels die niet vertaald worden zijn de regels waarin een
M,T,S of F voorkomen of meerdere regels die samen een eyelus vormen
zoals G4,G25,G3l,G77,G78,G92.
Als de regels vertaald worden staat de DIN regel voor ae borizontale
streepjes.Alle regels die na de vorige borizontale streepjes staan
zijn de regels die vertaald zijn in de DIN regel.De regelnummers die
u vooraan ziet staan zijn de regelnummers van het te vertalen
bewerkingsprogramma.
Als de vertaling klaar is springt de cursor weer naar het funktieveld.
U bent dan weer op bet niveau van het boofdmenu aangeland.
U kunt nu bet vertaalde programma bijvoorbeeld op het beeldscberm
bekijken maar ~ok grafiacb weergeven met bebulp van de GRAFIK.
OPMERKING:indien u in de eerste verwerkbare regel inkrementeel werkt
dient u er rekening mee te bouden dat de beginwaarden voor D en Z
gelijk zijn aan nul.

SLOTOPMERKINGEN

Het beeindigen van bet gebruik van de vertalers gebeurt door etrl E
in te drukken.Dit is dus volledig identiek aan het NeE programma.
Ook bet tussentijds opvragen van menue's is betzelfde: etrl A.
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1. INtEIDING

NCE editor 6.1

Het RWT 1561 NC programmeersysteem stelt'ons in staat om programma's te
maken, welke geschikt zijn om op numeriek gestuurde werktuigen te
worden ingelezen, om daarna te worden gebruikt om werkstukken te
fabriceren. Het voorbereiden van deze programma's gebeurt, buiten het
gereedschapswerktuig om, op een zo geheten programmeerplaats
(terminal).

Het programmeren zelf wordt aItijd met behulp van de NC-EDITOR van het
RWT-systeem gedaan. Met name deze NC-EDITOR wordt in de hierna
volgende hoofdstukken uitgebreid behandeId, omdat deze voor de
gebruiker altijd centraal staat ..

Is het programma geschreven en gekontroleerd, dan is men in staat dit
programma, vanaf een machine die gekoppeld is aan het RWT 1561 NC
systeem, op te roepen en vervolgens uit te voeren.

Bij het gebruik van het programmeersysteem moet men goed beseffen dat
men een programma schrijft voor een bepaalde CNC-machine. Iedere
CNC-besturing heeft zijn eigen gebruiks mogelijkheden, maar vooral
onmogelijkheden, en voordat men een programma voor een bepaalde machine
wil schrijven, zal men eerst deze besturing en de machine waarop men
wil werken terdege moeten kennen. Pas daarna zal men in staat zijn om
op het programmeersysteem programma's te maken welke geaccepteerd
worden door die betreffende besturing.

Het is weI zo dat het programmeren
gemakkelijker zal zijn dan aan de
aantal routines in zich heeft die
kontroleren.

aan de programmeerplaats sneller en
machine zelf, omdat de NC-EDITOR een
dit programmeren ondersteunen en
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2. INLOGGEN

NCE editor 6.2

In dit hoofdstuk vindt u beschreven hoe u toegang kunt krijgen tot het
RWT systeem. De volgende handelingen moeten achtereenvolgens worden
uitgevoerd:

- Netschakelaar van de terminal aan.
(schakelaar bevindt zich op de linker achterzijde van de terminal)

- Ingave:
Antwoord:

HELLO <return>
ACCOUNT OR NAME:

- Als antwoord geeftmen hier de door de instructeur aangegeven
naam in b.v.

Ingave:
Antwoord:

PRAKTIKUM <return>
PASSWORD:

- Hier vult men het het door de instructeur bekend gemaakte
wachtwoord in b.v.

Ingave:
Antwoord:

GROEP1 <return>

****************************************
****************************************
**
** WELKOM BIJ WPB/CTD/NLO rwt 1561
**

**
**
**

****************************************
****************************************

>

Men is nu toegelaten tot de computer van het RWT systeem, en weI
gebruikersgebied dat u samen met de andere gebruikers die
ingelogd onder:

PRAKTIKUM / GROEP1

moet delen.

- Het systeem kan men verlaten met:

in een
hebben

Ingave:
Antwoord:

BYE <return>
Have a Good Afternoon
28-0CT-85 14:40 TT6: logged off RSX11M

- Netschakelaar uitzetten
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3. NC-EDITOR:

NCE editor 6.3

De NC-EDITOR is een programma dat de programmeur behulpzaam kan zijn
bij het schrijven van NC programma's voor een gereedschapswerktuig met
CNC besturing. Tevens kan men met de NC-EDITOR programma's, die van
een CNC-werktuig naar het RWT systeem zijn gezonden, oproepen daarna
eventueel wijzigen en uitprinten.

3.1' Oproepen van de NC-EDITOR

Menkan de NC-EDITOR aktiveren met:

Ingave: NCE <return>

Op het beeldscherm verschijnt nu:

+-------------------------------------------------------------+
I I
I Irwt NC-EDITOR V4.0t !
I I
I ALTER PROGRAMM-NAME: I
I I
I KENNZ.D.PROGRAMMART (A,Q,L, ... ) MASCHINENTYP:----- I
I PROGRAMM-NAr~E: ------------------------ ·1
I VORH.PROGRAMMLAENGE: .... BLOECKE I
I I
I NEUER PROGRAMM-NAME: 1

I I
I KENNZ.D.PROGRAMMART (A,Q,L, ... ) : . MASCHINENTYP:----- I
I PROGRAMM-NAME:------------------~----- I
I ERFORDERLICHE BLOCKANZAHL:100 I
I / I
I I
+-------------------------------------------------------------+

nit menu is in een aantal ingave velden verdeeld, en in feite wordt
hier gevraagd of het een oud of een nieuw programma is dat men wil
"editten" (bewerken) en wat de naam van het programma is enjof moet
worden. Binnen de NC-EDITOR heeft men· gekozen voor een getrapte
naamgeving van een gebruikersprogramma, daarom kan (moet) men
achtereenvolgens ingeven:

1. KENNZ.D.PROGRAMMART (A,Q,L, ... )

Betekenis:

(1 LETTER)·

<return>: hiermee geeft men te kennen dat men geen oud programma
op wil roepen, dit blok wordt overgeslagen, en de cursor
springt naar het blok voor de nieuwe programma-naam.

A: deze letter gebruikt men voor Algemene programma's.

L: de L wordt gebruikt om aan te geven dat men een z.g.n.
ponsband-programma (L=Lochstreifen) voor een machine
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besturing gaat bewerken.

6.4

V:

F:

de V wordt gebruikt om programma's welke door een machine
zijn verzonden naar het RWT systeem, te bekijken.

de F komen we nag tegen bij het oproepen van een NC-FORMAT
behorende bij een bepaalde besturing.

2. MASCHINENTyP:-----

Betekenis:

Indien men bij de PROGRAMMART een L, V of F heeft ingegeven, dan
springt de cursor naar dit veld. Men heeft daarmee namelijk aan
gegeven dat men een programma voor een specifieke machine wil gaan
bewerken. Voor de THE kan men kiezen uit een van de volgende
machines:

GILD
WElL
MH4P
MHSC
MH7C

=
=
=
=
=

Gildemeister NEF 280 draaibank
Weiler Commodor NC draaibank
MAHO 400 P freesmachine
MAHO 500 C freesmachine
MAHO 700 C freesmachine

3. PROGRAMM-NAME:-----------------------

Hier maakt men weer onderscheid tussen A of L/V programma's.

L/V programma's:

Bij L/V programma's waarbij een juiste machinenaam is ingegeven
wordt door de NC-EDITOR toegang gezocht tot een speciaal
geheugen gebied, waar voor die machine all~ L en V programma's
worden opgeslagen. Aangezien deze programma's aan de machine
aIleen met een 4 cijfer code kunnen worden opgeroepen of
weggezonden betekent dit dat ook de naam van het programma
slechts uit deze 4 cijfer code kan bestaan.
Gaat u dus een dergelijk programma maken of van de machine
wegzenden, dan moet u eerst de instrukteur vragen welke(e)
nummer(s) u is (zijn) toegewezen. Het zelf kiezen van een
nummer zou doublure van een programma-naam op kunnen leveren
met aIle gevolgen vandien.

A programma's:

Bij het schrijven van een A-programma, waar in feite als
voorbereiding altijd mee wordt begonnen, heeft men een veel
grotere vrijheid in het kiezen van de naam. De naam is in
dit geval ais voIgt opgebouwd:

max. 9 letters
en/of cijfers

max. 3 letters
punt en/of cijfers
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voorstel:
Gebruik de eerste 9 plaatsen voor de eigen naam. De plaatsen
achter de . kunnen dan worden gebruikt voor een eigen volg
nummer of eigen volg-code.
Omdat er meerdere gebruikers van een bepaald geheugen gebied
zijn, is het op deze manier veel eenvoudiger de programma's
van een bepaalde persoon te achterhalen.

Heeft men de naam van een oud programma ingegeven, dan wordt
gekontroleerd of dit programma inderdaad aanwezig is. Bij een juiste
ingave wordt onder NEUER PROGRAMM-NAME: de volledige programmanaam
herhaald. De cursor staat achter KENNZ.D.PROGRAMMART, geeft men hier
een <return> dan wordt de nieuwe programmanaam gelijk aan die van het
oude programma. Geeft men een letter in dan kan men een nieuwe
programmanaam aanmaken op de zelfde wijze als hiervoor beschreven.

Foutmeldingen:

Bij het ingeven van de naam kunnen de volgende foutmeldingen op het
scherm verschijnen:

MASCH.-NR. NICHT GEFUNDEN: dit betekent dat men een MASCHINENTYP
heeft ingegeven welke niet bekend is.

PROGRAMM NICHT VOORHANDEN: dit geeft aan dat de naam van het ingegeven
programma niet aanwezig is, miss chien heeft u een typfout gemaakt.

In beide gevallen worden de ingave velden schoon gemaakt, en moet men
opnieuw de hele naam ingeven.
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3.2 Toetsen met een biizondere betekenis

5Het VT100 toetsenbord

Binnen de NC-editor hebben een aantal toetsen van de terminal een
bijzondere betekenis. Naast het intypen van gewone tekstregels zal men
vaak bepaalde gegevens in moeten vullen in "ingave-velden". Deze
ingave-velden hebben een lichte achtergrond, of Zl]n onderstreept.
Afhankelijk van de funktie waarmee men bezig is kunnen de toetsen een
andere uitwerking hebben .

•
~~.~~~;;r;·T T:~i"~, -:·i-'·-~i···~~·~·: ~ :°

1111
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~ , 1Pt' CUM....,.-v .... ftICMD.I 1'ItMtIIII1' aetJWE ,a"1J1 .
;-ciua '.M. 'P'M -...... .,. 110 ....0 ..... ClDt.UIat' ....,__B_HOBBOOD a_ __a_

.aaaaaamamaDD _
cv----. .~ .1111111111111111111111 '. 111111
.~ aa aBBB _
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1.

2.

3.

4.

a
a
II
a

a. de cursor springt naar het begin van de tekst,
b. de cursor springt 1 regel naar boven.

a. de cursor springt naar het einde van de tekst,
b. de cursor springt 1 regel naar beneden.

a. de cursor springt 1 positie terug,
b. de cursor springt terug naar het funktieveld.

a. de cursor gaat een positie naar rechts,
b. de cursor verlaat het ingave-veld naar rechts, de

reeds ingegeven tekst wordt verwijderd,
c. alternatieve parameters in het NC-formaat kunnen

worden gekozen,
d. bij de vraag "VON: ... SIS: ... " of

"EINFOEGEN VOR: ... " wordt de funktie tot het einde
van de tekst uitgevoerd.

5. <del) a. als de cursor rechts naast een tekst staat wordt het
karakter links van·de cursor verwijderd,

b. staat de cursor' op een tekst karakter, dan wordt dat
karakter verwijderd, de tekst schuift automatisch
in elkaar.

<ret> afsluiting van een ingave, en sprong naar het volgende
veld (ingave-velden welke men volledig invult worden
automatisch overgenomen, indrukken van <ret) is dus
niet noodzakelijk).
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7. -
8. '.'.
9. I' < " )

10. •
11 . II
12. I

indien ingedrukt worden letters ais hoofdletters weer
gegeven (noodzakeIijk bij ingave van bevelen, file
namen in ingave-velden)

de uitgave op het beeldscherm wordt vastgehouden.
Opnieuw indrukken om de uitgave weer te laten lopeno

slechts aktief in kombinatie met een gelijktijdig
ingedrukte letter.
"E eindigen van EDITOR-akties,
"A weergeven van informatie (menu's).
"R rekenfunkties

tussen voegen van tekst in een bestaande regel,
dit gebeurt voor de cursorpositie.
( PF1 indrukken, tekst tussen voegen, PF1 indrukken)

leegmaken van een ingave-veld.

heeft de zelfde werking als <ret).
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3.3 NC-editor-funkties

NCE editor 6.8

Indien men op de in 3.1 aangegeven wijze een programmanaam heeft
ingegeven, dan verschijnt het volgende menu op h~t scherm:

Irwt NC~editor V4.0t

P - PROGRAMMIEREN
B - BILDSCHIRMANZEIGE
D PROGRAMM DRUCKEN
# - AUSGABE EINSTELLEN
R - DATEI EINLESEN
F - DATEI ABSPEICHERN

A - AENDEREN
E - EINFUEGEN
L - LOESCHEN
U - SAETZE UMSPEICHERN
T - TEXT SUCHEN
X - TEXT TAUSCHEN
N - SATZNUMMERIERUNG
AE - ABBRUCHZEICHEN

! FKT I . I ( AA=INFO. )

tfunktieveld

SYO: (naam>

Q - GEOMETRIE-DEFINITION
Z - NC-FORMAT EINLESEN
G GRAFIK
* - KONTURBERECHNUNG
@ - UNGERICHTETE GEOMETRIE
J - GEOM. UMWANDLUNGEN
= - STEUERUNGSSPEZ. UMWANDLUNGEN
C - RADIUSKORREKTUR
V - MAKRO
Y - KONTURSCHRUPPZYKLUS
% - TASCHENFRAESEN

- TECHNOLOGIE
& - VARIABELEN-DEFINITION
W- DREHZYKLEN
M - SPLINE-INTERPOLATION

...
~ funktieregel

Een NC-editor-funktie kan men aIleen oproepen als de cursor op het
funktieveld staat (is meestal al het geval). Met behulp van de ~

toet! kan men de cursor naar dit funktieveld sturen.

Na het ingeven
funktieregel, in
hebbende vraag.
uitwerking.

van de gewenste funktiecode, verschijnt onder de
het ingavebereik, een op die funktie betrekking

In het veld boven de funktieregel verschijnt de
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<ret>, oak lege regels,
regel,
~

De funkties die men vaak nodig heeft, zullen hierna in het kart worden
besproken, hoewel de bij de meeste funkties horende vragen voor zich
spreken.

3.3.1 P ~ PROGRAMMIEREN (programmeren)

NC-programma's - maar ook willekeurige teksten - worden via deze
funktie regel voor regel ingegeven.
In principe kan dit op twee manieren gebeuren:
a. zonder een NC-format, hierbij moet men zelf de gewenste regel

in zijn geheel ingeven,
b. onder kontrole van een NC-formaat, dat men met funktie Z heeft

opgeroepen, hierbij geeft men eerst de naam van een cyclus
(max. 3 karakters) in, waarna men slechts een menu invult om
de NC-regel compleet te maken. De NC-regels, of een set van
NC-regels worden dan vanzelf gegenereerd.

Bij het maken van een NC-programma is het raadzaam am te werken
in het NC-formatvan de besturing die bij die machine hoort.

Ten aanzien van de funktie P kan men opmerken dat:
- de inhoud van de regel altijd wordt geplaatst in de eerste

vrije regel na de reeds ingegeven tekst,
- het weergegeven regelnummer [ED-Nr] dient slechts voor de

verwerking in de computer, en is dus geen bestanddeel van
het NC-programma,

- iedere regel afsluiten met
- maximaal 148 tekens op een
- P-funktie beeindigen met:

3.3.2 B - BILDSCHIRMANZEIGE (weergave op het beeldscherm)

De in !let werkgeheugen opgeslagen tekst wordt op het beeldscherm
weergegeven.
- gehele inhoud weergeven: VON <ret> BIS <ret> of ~

- gedeelte van de tekst weergeven:
VON [ED-Nr] (ret> BIS [ED-Nr] (ret>

- uitgave tijdelijk stoppen met: <NO SCROLL>
doorgaan met: (NO SCROLL>

- weergave afbreken: "E

3.3.3 0 - PROGRAMM DRUCKEN (programma printen)

De in het~erkgeheugen opgeslagen tekst wordt op de printer afgedrukt.
- gehele tekst printen:

VON <ret> BIS (ret> of ->
tekstgedeelde printen:
VON [ED-Nr] <ret> BIS [ED-Nr] (ret>
afbreken van het printen: "E
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3.3.4 "- AUSGABE EINSTELLEN

NCE editor

(wijze van weergave instellen)

6.10

Met deze funktie kan de wijze van weergave op beeldscherm of
printer worden gewijzigd.
- de 4 ingave velden kunnen met <ret) worden overgenomen, of

ze kunnen worden gewijzigd door een waarde in te geven,
- de "TABELLlERUNG" heeft betrekking op het weergeven volgens

de tabellering van het gekozen NC-format,
- bijzondere cijfers bij "ANZ. ZEILEN PRO SElTE" (aantal regels

per pagina) zijn:
0: aIleen programmaregels (zonder kop), aaneengesloten,
1: met kop, programmaregels aaneengesloten,

72:, normale aantal regels, met een kop op iedere nieuwe pagina.

3.3;5 R - DATEI EINLESEN (programma inlezen)

In het werkprogramma kan een ander programma, of een deel daarvan,
dat op disk of diskette staat worden toegevoegd.
- naam van het toe te voegen programma ingeven,

eerste regelnummer [ED-Nr] hiervan ingeven,
laatste regelnummer [ED-Nr] hiervan of ~ ingeven,
van het werkgebied het regelnummer ingeven waarvoor het
programma moet worden tussen gevoegd, of ~ voor toevoegen
aan het einde,
beeldscherm weergave stoppen met "E.

3.3.6 F - DATEI'ABSPEICHERN (programma opslaan)

Het werkprogramma, of een deel daaruit, kan onder
naam worden opgeslagen op de disk of diskette.
- gehele tekst opslaan: VON <retY BIS <ret) of
- tekst gedeelte opslaan: VON [ED-Nr] <ret) BIS
- gewenste naam ingeven,
- 1:1 ABSPEICHERN (J/N)? J

een op te geven

~

[ED-Nr] <ret>

Indien men hat programma wenst op te slaan onder de bij het
oproepen van de NCE-editor ingegeven naam, heeft men de
F-funktie niet nodig, maar geeft men in het funktieveld de AE
funktie in.

3.3.7 A - AENDERN (tekst veranderen)

Met deze funktie kunnen aanwezige teksten in het werk programma
worden gewijzigd.
- in de funktieregel het gewenste regelnummer ingeven, dan <ret),

de opgeroepen re<]el verschijnt in het in<]avebereik,
de te veranderen tekst met ~ of f- aangeven,
veranderingen ingeven met overschrijven, <del>, PF1 of PF4,
overname van de veranderde regel met <ret>,
moet ook de vol<]ende tekstregel verandert worden dan: <ret>
ander nieuwe regelnummer ingeven en <ret>.
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3.3.8 E- EINFUEGEN

NCE editor

(regels tussenvoegen)

6.11

Tussen twee tekstregels in het werkprogramma kunnen met deze funktie
nieuwe regels worden tussengevoegd.
- regelnummer ingeven waarvoor de regel(s) tussengevoegd moet(en)

worden, dan <ret>
- de ingave van de nieuwe regels gebeurt op de zelfde wijze ais bij P.

3.3.9 L - LOESCHEN (regels verwijderen)

Afzonderlijke of meerdere bij elkaar horende regels worden uit het
werkproqramma verwijderd.
- regelnummers in geven (VON ... BIS ... ) in de funktiergel, afsluiten

met <ret>
moet slechts een regel worden verwijderd, dan twee keer het gelijke
regelnummer ingeven,
de te verwijderen regelsworden boven de funktieregel weergegeven,
verwijderen of tach beheuden aangeven met J of N
regeigewijs verwijderen is magelijk met:
VON [ED-Nr] BIS + (oplopend)
VON [ED-Nr] BIS (aflopend)
bij iedere regel de vraag "J/N?" beantwaorden.

3.3.10 U - SAETZE UMSPEICHERN (regels copieren)

·Een of meerdere regels uit het werkstukprogramma worden op een andere
plaats in het programma gecopieerd.
- regelnummers van het te copieren deel ingeven (VON ... BIS ... J <ret>
- regelnummer ingeven waarvoor het te copieren deel geplaatst moet

worden. Indien regels aan het elnde van het programma moeten worden
toegevoegd, dan ~ ingeven,

- ais de gecopieerde regels op de oorspronkelijke plaats moeten worden
verwijderd, dan na het copieren funktie-L aanroepen.

3.3.11 T - TEXT SUCHEN (zoeken van tekstenl

Teksten in het werkprogramma kunnen met deze funktie worden opgespoord,
en eventueel worden veranderd zo vaak ze worden weergegeven in het
ingavebereik.
- regelnummer ingeven vanwaar gezocht meet worden,
- de te zoeken tekst (max. 14 tekens) ingeven, dan <ret>
- regels waarin de gezochte tekst staat worden in het ingavebereik

getoond, en kunnen eventueel worden gewijzigd,
- wenst men de tekst te behouden dan <ret> ingeven,
- het zoeken van teksten wordt voortijdig afgebroken met "E.
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3.3.12 X - TEXT TAUSCHEN

NCE editor

(teksten verwisselenl

6.12

Tekstdelen in het'werkprogramma worden gezocht en verwisseld met
eenandere ingegeven tekst.

de te vervangen tekst (max. 14 tekens) en de nieuwe tekst (max. 40
tekens) ingeven,

- regelnummers van het gebied waarbinnen gezocht moet worden ingeven
(AB .. , BIS ... l, dan (ret)

- met "J" of "N" aangeven of iedere tekstverwisseling moet worden
getoond.

3.3.13 N - SATZNUMMERIERUNG (nummeren van de NC-regels)

Het automatisch nummeren van NC-programmaregels is zowel bij het
ingeven van de programma regels, maar ook naderhand mogelijk.
Men moet dit aangeven door de vraag "AUTOM. SATZNUMMERlERUNG BEl
PROGRAMMERSTELLUNG (J/N)?" met J of N te beantwoorden.
- met het ingeven van de eerst uit te geven NC-regelnummer wordt

ook het maximaal aantal posities van die regelnummers vastgelegd.
V.b. N10: max. 2 posities, N0010: max. 4 posities, Nw _lO: ook
max, 4 posities.

- als sprong zijn getallen tussen 1 en 99 toelaatbaar.

3.3.14 Q - GEOMETRIE-OEFINITION (definitie van de geometrie)

Met deze funktie wordt de weergave van de assen, het toegelaten
format van de getallen en de wijze van cirkel-programmering. vast
gelegd. Indien men een NC-format (fun~tie Zl heeft opgeroepen, dan
liggen deze definities reeds vast, en hoeft men Q niet te gebruiken.
- voor de vertikale as kan men ingeven: +/-0, +/-X, +/-1 en +/-Z

(D betekent dat de X-koordinaat in een NC-programma betrekking
heeft op de diameter van het werkstuk),
voor de horizontale as is aIleen tX, tY en tZ mogelijk,
de formaten voor koordinaten en maten worden door kentallen weer
gegeven, deze kunnen als de cursor in het ingave-veld voor het format
staat via de AA toets in dialoog worden ingegeven,
voor de cirkeldefinities zijn een aantal kentallen en letters aan-
wezig, ook deze kunnen weer met AA worden opgeroepen:

programmeren met I,J en K:
1 = inkrementeel beginpunt --+ middelpunt
2 = inkrementeel middelpunt --+ beginpunt
3 = altijd positief, cirkelsegment < 180 graden
4 = middelpunt wordt weergegeven in absolute koordinaten
-1,-2,-3,-4 = als boven, maar dan g02 en g03 verwisseld
programmeren met radius R:
+R = radius staat onder adres R, indien waarde ) 0, dan is

het cirkelsegment ( laO graden,
-R = radius staat onder adres R, indien waarde ( 0, dan LS

het cirkelsegment ( 180 graden,
inplaats van R mag men oak andere letters gebruiken.
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3.3.15 Z - NC-FORMAT EINLESEN

NCE editor

(inlezen van het NC-format)

6. 13

Met behulp van een Ne-format vaor een bepaalde besturing is het
mogelijk am opdraehten voor zorn besturing (NC-regels) op een
eenvoudige wijze, en met minder kans op fouten, in te geven.
Kiezen van een NC-format:

geef bij "KENNZ. D. PROGRAMMART (A,Q,L, ... ): "de letter Fin,
- geef bij "MASCHINENTYP:-----" in: GILD voor Gildemeister NEF280,

WE~L voor Weiler Commodor SONe,
MH4P voor MAHO MH400P freesbank,
MH5C voar MAHO MH500C freesbank,
MH7C voor MAHO MH700C freesbank.

- bij "PROGRAMM-NAME:----------" geeft men voor de draaibanken in: FMT
en voor de freesbankenafhankelijk van het vlak dat men op die bank.
bewerkt: FXY voor het XY-vlak .

FXZ voor het XZ-vlak
FYZ voor het YZ-vlak.

Wil men op een gegeven moment zander NC-format werken, dan kiest men
weer funktie Z, en geeft daarna At in.

Het ingeven van NC-regels met een NC-format gaat als voigt:
NCE-funktie P af E ingeven,
in het ingavebereik versehijnt een nieuwe regel met een ingave-veld
van drie posities, hierin moet men de naam van een eyclus invullen,

- een lijst met eye Ius namen kan men met AA oproepen,
- heeit men een cyclus-naam ingegeven dan verschijnt er een regel

met pragrammawoorden in een liehte aehtergrond, en aIleen de
bijbehorende waarden moeten worden ingevuld.
Men springt naar een volgend veld met <ret>,
met de +- kan men weer terug naar een vorig veld.
rnsommige velden moet men een waarde ingeven anders kan men hier
niet voorbij.
Een regel wordt over genomen na een (ret) in het laatste veld, of
na een AE in een willekeurig veld.

- aan de rechterkant van de funktieregel kan kommentaar verschijnen
die betrekking heeft op het anderhavige ingave-veld,

- wil men een tekst of NC-regel zander format ingeven dan:
<ret) aan het begin van een regel,

- de tabellering kan met de funktie # worden uitgeschakeld.

3.3.16 Overige funkties

Binnen de NCE-editor zijn nog een aantal krachtige hulproutines
tot onze beschikking, daar deze in het kader van het praktikum
niet kunnenworden toegepast, zullen ze oak niet worden beschreven.



RWT 1561 NC

4. Beschikbare NC-formaten

4.1 NC Format voor de MAHO 400P

NCE editor 6.14

Afhankelijk van de geometrie van het werkstuk, en de mogelijkheden van
het verspanen, zal men de bewerkingen uitvoeren in een XY, YZ of XZ
vlak. Omdat het definieren van . cycli en het oproepen van
gereedschappen gebonden is aan het vlak waarin de bewerkingen worden
uitgevoerd,is voor ieder van deze vlakken een NC-Formaat aanwezig.

Oproep: In de NC-editor roept men een formaat op door in het
funktieveld de Z in te geven.
Vervolgens geeft men in:

KENNZ. D. PROGRAMMART (A,Q,L, ... ):
MASCHINENTYP: -----
PROGRAMM-NAME: ---------------------

of
of

F
MH4P
FXZ
FXY
FYZ

<ret>
<ret>
<ret)
<ret)
<ret)

Het formaat voor de MAHO 40PP wordt nu geladen en men gaat het
programma ingeven in de Programmeer-mode ( P ).

Binnen het formaat zijn de volgende cycli op te roepen:

STA : start
Hiermee maakt men de eerste programmeerregel van zijn programma.
Naam en datum worden ingevuld.
Vervolgens gaat men terug naar het funktieveld met de f- en
moet men met de funktie N het nummeren van de regels verzorgen.
Als eerste regelnummer dient men in te geven: 001 of __1
De sprong in regelnummers dient 1 te zijn.
Hierna gaat men met P weer naar de programmeer-mode.

C1 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN
cyclus voor het boren van een gat.

C2 CYCL DEF 2.0 GEWINDEBOHREN
cyclus voor het tappen van draad in een gat.

C3 CYCL DEF 3.0 NUTENFRAESEN
cyclus voor het frezen van een spiebaan.

C4 CYCL DEF 4.0 TASCHENFRAESEN
cyclus voor het frezen van kamers.

C5 CYCL DEF 5.0 POL
cyclus voor het vastleggen van het middelpunt van een polair
koordinaten systeem, in absolute of inkrementele maten.
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C6A : CYCL DEF 6.0 POLAR-KOORD
eyeIus voor het aangeven van posities in een polair koordinaten
systeem, waarbij de beginhoek absoluut wordt opgegeven.

C61 Als CGA, aIleen wordt de poolhoek nu inkrementeel opgegeven.

C9 CYCL OEF 9.0 VERWEILZEIT
eyclus waarin men een wachttijd kan definieren.

TD TOOL DEF
hierin definieerd men een gereedsehapnummer, zijn lengte en
de diameter.

TC TOOL CALL
een gereedschap wordt opgeroepen en het toerental ingegeven.

LBS LBL
een label wordt gedefinieerd.

LBC CALL LBL
het verwijzen naar een label, en het aantal herhalingen opgeven.

X verplaatsing in x, Y of Z richting, absoluut of inkrementeel,
Y waarbij radiuskorrektie, voeding en hulpfunktie wordt ingegeven.
Z

STO STOP
programma afloop kan hiermee tijdeIijk worden onderbroken.

CC CYCL CALL -
oproep van de laatst benoemde cyclus (i.p.v. M99).
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4.2 NC Format voor de MAHO SOOC

NCE editor 6.16

Afhankelijk van de geometrie van het werkstuk, en de mogelijkheden van
het verspanen, zal men de bewerkingen uitvoeren in een XY, YZ of XZ
vlak. Omdat het definieren van cycli en het oproepen van
gereedschappen gebonden is aan het vlak waarin de bewerkingen worden
uitgevoerd,is voor ieder van deze vlakken een NC-Formaat aanwezig.

Oproep: In de NC-editor roept men een formaat op door in het
funktieveld de Z in te geven.
Vervolgens geeft men in:

KENNZ. D..PROGRAMMART (A,Q,L, ... ):
MASCHINENTYP: -----
PROGRAMM-NAME: ---------------------

of
of

F
MH5C
FXZ
FXY
FYZ

<ret>
<ret>
<ret>
<ret>
<ret>

Het formaat voor de MAHO SOOC wordt nu geladen en men gaat het
programma ingeven in de Programmeer-mode ( P ).

Binnen het formaat zijn de volgende cycli op te roepen:

STA : Start
Hiermee maakt men de eerste programmeerregels van zijn programma.
Achtereenvolgens moet men nu ingeven:
naam en datum,
programma nummer,
nummer van het gereedschap waar men mee begint,
start positie van het programma (X, Y, Z en B(indien aanwezig)),
spindeltoerental en bijbehorende M-funktie.

TXT Tekst
Kan gebruikt worden om het programma van kommentaar te voorzien.

END Einde
De afsluitende programma regel wordt gemaakt.

GO IJlgang.

G1 Beweging langs een rechte lijn.

G2 Cirkel interpolatie in de klokrichting.
G3 Cirkel interpolatie tegen de klokrichting.

G4 Verblijftijd.

G11Polaire koordinaten, hoekafronding en faseovergang.

G14 Sprongbevel met herhaling.

G22 Oproep van een onderprogramma.
G29 Voorwaardelijke sprong in een onderprogramma (MAKRO).
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G40 Radius correktie wordt opgeheven.
G41 Radius correktie, gereedschap blijftlinks van de contour.
G42 Radius correktie, gereedschap blijft rechts van de contour.
G43 Radius correktie, gereedschap gaat tot aan het contourpunt.
G44 Radius correktie, gereedschap gaat over het contourpunt.

G51 Opheffen van G52
G52 Verschuiving van "RESET AXIS· aktieveren.

G53 De nulpuntverschuiving van G54 tIm G59 opheffen
(Een eventueel aanwezige G52 blijft aktief).

G54 Nulpunt verschuiving 1
G55 Nulpunt verschuiving 2
G56 Nulpunt verschuiving 3
G57 Nulpunt verschuiving 4
G58 Nulpunt verschuiving 5
G59 Nulpunt verschuiving 6

G72 Spiegelbewerking wordt opgeheven.
G73 Bewerking wordt uitgevoerd in gespiegelde koordinaten.

G77 Definieren van een cirkel met gatmiddelpunten.
G78 Definieren van punten.

G79 Cyclus oproep, uitvoeren in aangegeven koordinaten.
P79 Cyclus oproep, uitvoeren in aangegeven'punten (max. 4).
G81 Boorcyclus.
G83 Boorcyclus voor diepe gaten.
G84 Cyclus voor het draadtappen in een gat.
G85 Ruimcyclus.
G86 Uitdraaicyclus.
G87 Cyclus voor het frezen van een rechthoekige kamer.
GS8 Cyclus voor het frezen van een spiebaan.
G89 Cyclus voor het frezen van een cirkelvarmige kamer.

G92 Nulpuntverschuiving - inkrementeel.
G93 Nulpuntverschuiving - absoluut.

G Vaor het ingeven van enkelvoudige G-funkties zoals:

G25 Vaedings % knop is werkzaam (standaard).
G26 De voeding is 100% (van de ingegeven waarde).

G27 De vaedingsbeweging verloopt gelijkmatig (standaard).
G28 De vaedigsbeweging stopt in de opgegeven punten.

G70 Maatvoering wardt gevoerd in inches.
G71 Maatvoering wordt gevoerd in mm. (standaard).

G90 Programmering in absolute koordinaten (standaard).
G91 Programmering in inkrementele koordinaten.

G94 Voeding in rom/min (standaard).
G95 Voeding in mm/omw.
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STM Ret ingeven van een programma regel met 5, T of M.

S Spindel toerental in omw/min.

T Gereedschapcorrektie nummer.

M Machine funktie:

MO Programma stop
M3 Gereedschapspil laapt rechtsom
M4 Gereedschapspil laapt linksam
MS spil stoppen
M6 Gereedschapwisseling met automatisch terugtrekken
M8 Koelmiddel in
M9 Koelmiddel uit
M10 NC-randtafel klemmen
M11 NC-randtafel lossen
M13 Spindel rechtsom, en koelmiddel in
M14 Spindel linksom, en koelmiddel in
M30 Programma einde
M46 Gereedschapwisseling op willekeurig punt

XYZ Het ingeven van een programmaregel met een X, Y, Zen/of B.
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4.3 NC Format voor de GILDEMEISTER NEF280

Bij de GILDEMEISTER is de orientatie van het assenstelsel zoals
weergegeven in onderstaande figuur. Een grotere X betekent dus een
grotere diameter van het werkstuk. Bovendien is de X niet de afstand
tot de hartlijn, maar de diameter van het werkstuk. Ter voorkoming van
misverstanden zijn in de figuur tevens een aantal mogelijke orientaties
van cirkelbogen weergegeven.

+-_-itI--1IX

----------~13

lit

+O,+X

Oproep: In de NC-editor roept men een formaat op door in het
funktieveld de Z in te geven.
Vervolgens geeft men in:

KENNZ. D. PROGRAMMART (A,Q,L, ... ):
MASCHINENTYP: -----
PROGRAMM-NAME: ---------------------

F
GILD
FMT

<ret>
<ret)
<ret>

Het formaat voor de GILDEMEISTER wordt nu geladen en men gaat het
programma ingeven in de Programmeer-mode ( P ).

Binnen het formaat zijn de volgende cycli op te roepen:

STA : Start
Deze oproep verzorgt de eerste programmaregels, men geeft
achtereenvolgens in:
Naam en datum, begin positie, gereedschapnummer met correktie.

END Programma einde, eindpositie ingeven.
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EX In ijlgang naar een positie X bewegen.
X Beweging naar positie X (absoluut).
EZ In ijlgang naar een positie Z bewegen.
Z Beweging naar positie Z (absoluut).

IX Inkrementele beweging in X.
IZ Inkrementele beweging in Z.

/X+
/Z+
/X
/Z-

G1

Beweging naar X (abs. of inkr. ) onder 45 gr. in de +Z-richting.
Beweging naar Z (abs. of inkr. ) onder 45 gr. in de +X-richting.
Beweging naar X (abs. of inkr. ) onder 45 gr. in de -Z-richting.
Beweging naar Z (abs. of inkr. ) onder 45 gr. in de -X-richting.

Kegeldraaien naar opgegeven X en Z (abs. of inkr.).

G2 Cirkelboog, de draairichting is linksom.
Het eindpunt X,Z wordt abs. of inkr. opgegeven, het middelpunt
van de boog wordt inkrementeel weergegeven.

G3 Cirkelboog, de draairichting is rechtsom, verder als G2.

G4 Wachttijd

G12 Kwartcirkel-boog, de draairichting is linksom naar opgegeven
X en Z positie (abs. of inkr.).

G13 Kwartcirkel-boog, de draairichting is rechtsom naar opgegeven
X en Z positie (abs. of inkr.).

G25 Programmadelen kunnen met deze opdracht een aantal keren
worden herhaald.

G~1 Draadsnijden met snedeopdeling.

G77 Langsdraaien met automatische snedeopdeling.
G78 Dwarsdraaien met automatische snedeopdeling.

G92 Ingave van een gereedschapscorrektie
I

M M-funktie ingeven.
T Gereedschapsnummer ingeven.
F Voeding ingeven.
S Spindeltoerental ingeven.
N Regelnummer ingeven, bijvoorbeeld voor onderprogramma's

die men met een vooraf gekozen regelnummer wil laten beginnen.
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4.4 NC Format voor de WEILER COMMODOR NC

Bij de WEILER COMMODOR NC is de orientatie van het assenstelsel zoals
weergegeven in onderstaande figuur. Een grotere X betekent dus een
grotere diameter van het werkstuk. Bovendien is de X niet de afstand
tot de hartlijn, maar de diameter van het werkstuk. Ter voorkoming van
misverstanden zijn in de figuur tevens een aantal mogelijke orientaties
van cirkelbogen weergegeven.

+Z

I
I

I

+0, .x

~z~XRZ ~---....!...!..~

~ xcz
~----~cx

Oproep: In de NC-editor roept men een formaat op door in het
funktieveld de Z in te geven.
Vervolgens geeft men in:

KENNZ. D. PROGRAMMART (A/Q/L, ... ):
MASCHINENTYP: -----
PROGRAMM-NAME: ---------------------

F
WEIL
FMT

<ret>
<ret>
<ret>

Het formaat voor de WEILER COMMODOR NC wordt nu qeladen en men qaat
het programma ingeven in de Programmeer-mode ( P ).

Binnen het formaat zijn de volgende cycli op te roepen:

STA : Start
Deze oproep verzorgt de eerste programmaregels, men geeft
de naam en datum in.

END Programma einde.

NO Regelnummer ingeven, bijvoorbeeld voor onderprogramma's die
men met een veoraf gekezen regelnummer wil laten beginnen.
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RXZ In ijlgang naar positie X,Z (Rapid X,Zl.
RAX In ijlgang naar positie X (Rapid in Xl.
RAZ In ijlgang naar positie Z (Rapid in Z).

X Beweging naar positie X (absoluut).
U Beweging in X (inkrementeel)
Z Beweging naar positie Z (absoluut).
W Beweging in Z (inkrementeel).

XZ Kegeldraaien naar opgegeven X en Z (abs. of inkr.).

OWE Rusttijd (sec). (DWELL)

M M-funktie ingeven.
T Gereedschap- en correktie-nummer ingeven.
F Voeding ingeven (mm/omw.).
S Stand van het toerental bereik opgeven (01 02 03 of 04).

RET Referentiepunt aansturen.

PRE Nulpuntverschuiving (PRESET).
PRX Nulpuntverschuiving in de X-richting.
PRZ Nulpuntverschuiving in de Z-richting.

OCA Holleboog aan de buitenzijde (Outer Concave Arc).
ICA Holle boog aan de binnenzijde (Inner Concave Arc).
OVA Bolle boog aan de buitenzijde (Outer Convex Arc).
IVA Bolle boog aan de binnenzijde (Inner Convex Arc).

XCZ Fasedraaien: eerst in X, dan fase C en vervolgens naar Z.
ZCX Fasedraaien: eerst in Z, dan fase C en vervolgens naar X.

XRZ Afronding: eerst in X, dan afronding R en vervolgens naar Z.
ZRX Afronding: eerst in Z, dan afronding R en vervolgens naar X.

COP Herhaling van een programma deel (COPY).
BRA Sprong naar een programma regel (BRANCH).

SRC Contour-afdraaicyclus met snedeopdeling (Stock Removal Cycle).
PRC Patroon-afdraaicyclus met snedeopdeling (Pattern Repeat Cycle).

Oeze cyclus wordt toegepast bij het bewerken van voorgevormde
werkstukken.

FC Nadraaicyclus (Finishing Cycle).

GIX Insteekcyclus in dwars-richting (Grooving In X-axis).
GIZ Insteekcyclus in langs-richting (Grooving In Z-axis).

TCC Oraadsnijcyclus (Thread Cutting Cycle).
TC .' Oraadsnijd~n (Thread Cutting).
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