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1. INtEIOING 

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 altijd met behulp van de NC-EOlTOR van het 
RWT-systeem gedaan. Met name deze NC-EOITOR wordt in de hierna 
volgende hoofdstukken uitgebreid behandeld, 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 bepaaide CNC-machine. ledere 
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 aan de programmeerplaats sneller en 
gemakkelijker zal zijn dan aan de machine zelf, omdat de NC-EOITOR een 
aantal routines in zich heeft die dit programmer en ondersteunen en 
kontroleren. 
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,. INLOGGEN 

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 geeft men 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: GROEP1 <return> 
Antwoord: 

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

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

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

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

PRAKTlKUM / GROEP1 

moet delen. 

- Bet systeem kan men verlaten met: 

Ingave: BYE <return> 
Antwoord: Have a Good Afternoon 

28-0CT-84 14:40 TT6: logged off RSX11M 

- Netschakelaar uitzetten 
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3. NC-EDITOR 

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-EPITOR 

Men kan de NC-EDITOR aktiveren met: 

Ingave: NCE <return> 

Op het beeldscherm verschijnt nu: 

+-------------------------------------------------------------+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 

Irwt NC-EPITOR V4.0q 

ALTER PROGRAMM-NAME: 

KENNZ.D.PROGRAMMART (A/O/L, ... ) : . MASCHINENTYP:----
PROGRAMM-NAME:------------------------
VORH.PROGRAMMLAENGE: .... BLOECKE 

NEUER PROGRAMM-NAME: 

KENNZ.D.PROGRAMMART (A/O,L, ... ) : . MASCHINENTYP:----
PROGRAMM-NAME:------------------------
ERFORDERLICHE BLOCKANZAHL:100 

+-------------------------------------------------------------+ 
Dit 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 en/of 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,O,L, ... ) (1 LETTER) 

Betekenis: 

<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. 

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

4 

F: de F komen we nog 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 = Gildemeister REF 280 draaibank 
WElL = Weiler Commodor NC draaibank 
MH4P = MAHO 400 P freesmachine 
MH5C = MARO 500 C freesmachine 
MH7C = 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 aIle 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 als 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 per soon te achterhalen. 

5. 

Heeft men de naam van een oud programma ingegeven, dan wordt 
gekontroleerd of dit programma inderdaad aanweziq is. Bij een juiste 
inqave 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 qelijk 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. 

Foutmeldinqen: 

Bij het ingeven van de naam kunnen de volqende foutmeldingen o~ het 
scherm verschijnen: 

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

PROGRAMM NICHT VOORHANDEN: dit geeft aan dat de naam van het inqeqeven 
proqramma niet aanweziq is, misschien heeft u een typfout qemaakt. 

In beide qevallen worden de inqave velden schoon gemaakt, en moet men 
opnieuw de hele naam inqeven. 
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3.2 Toetsen met een bijzondere betekenis 

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 zijn onderstreept. 
Afhankelijk van de funktie waarmee men bezig is kunnen de toetsen een 
andere uitwerking hebben. 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

a 
a 
a 
II 

II 

6 . .I 

Bet VT100 toetsenbord 

II 
11111111 
11111111 
111111 _II 

"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 

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

<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. II 
9. • < A > 

10. II 

11. II 
12. I 
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indien ingedrukt worden letters als hoofdletters weer
gegeven (noodzakelijk bij ingave van bevel en , 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. 
AE eindigen van EDITOR-akties, 
AA weergeven van informatie (menu's). 
AR rekenfunkties 

tussen voegen van tekst in een bestaande regel, 
dit gebeurt vaar de cursarpasitie. 
( PF1 indrukken, tekst tussen vaegen, PF1 indrukken) 

. 
leegmaken van een ingave-veld. 

heeft de zelfde werking als <ret>. 

7 
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3.3 NC-editor-funkties 

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

Irwt NC-editor V4.0q 

P - PROGRAMMIEREN 
B - BILDSCHIRMANZEIGE 
D - PROGRAMM DRUCKEN 
# - AUSGABE EINSTELLEN 
R - DATEl ElNLESEN 
F - DATE I ABSPEICHERN 

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

.l.fKI.l . I ( A A=INFO. ) 

tfunktieveld 

SYO: <naam> 

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

- TECHNOLOGlE 
& - 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 f
toets 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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De funkties die men vaak nodig heeft, zullen hierna in het kort worden 
besproken, hoewel de bij de meeste funkties horende vragen voor zich 
spreken. 

3.3.1 P - PROGRAMMIEBEN (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 om te werken 
in het NC-format van de besturing die bij die machine hoort. 

" 

Ten aanzien van de funktie P kan men opmerken dat: 
- de inhoud van de regel aItijd 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 

<ret>, ook lege regels, 
regel, 
f-

(weergave op het beeldscherm) 

De in het 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: AE 

3.3.3 D - PROGRAM" DRUCKEN (programma printen) 

De in het werkgeheugen 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: AE 
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3.3.4 # - AU5GABE EIN5TELLEN (wijze van weer gave instellen) 

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

ze kunnen worden qewijziqd door een waarde in te geven, 
- de ·TABELL1ERUNG· heeft betrekkinq op het weerqeven volqens 

de tabellerinq van het gekozen NC-format, 

pag. 

- bijzondere cijfers bij "ANZ. ZEILEN PRO 5E1TE" (aantal reqels 
per pagina) zijn: 
0: aIleen programmaregels (zonder kop), aaneengesloten, 
1: met kop, proqrammareqels aaneengesloten, 

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

3.3.5 R - DATE1 E1NLE5EN (proqramma inlezen) 

In het werkprogramma kan een ander programma, of een deel daarvan, 
dat op disk of diskette staat worden toeqevoegd. 
- 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 toevoeqen 
aan het einde, 

- beeldscherm weer gave stoppen met ·E. 

3.3.6 F - DATE I ABSPEICBEBN (programma opslaan) 

Bet werkprogramma, of een deel daaruit, kan onder 
naam worden opgeslagen op de disk of diskette. 
- gehele tekst opslaan: VON <ret> 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 het 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 "E 
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 regel verschijnt in het ingavebereik, 
de te veranderen tekst met ~ of f- aangeven, 
veranderinqen inqeven met overschrijven, <del>, PF1 of PF4, 
over name van de veranderde regel met <ret>, 
moet ook de volgende tekstregel verandert worden dan: <ret> 
ander nieuwe regelnummer ingeven en <ret>. 

10 
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3.3.8 E - EINFUEGEN (regels tussenvoeqen) 

Tussen twee tekstreqels in het werkproqramma kunnen met deze funktie 
nieuwe reqels worden tussenqevoeqd. 
- regelnummer ingeven waarvoor de reqel{s) tussenqevoeqd moet{en) 

worden, dan <ret> 

11 

- de ingave van de nieuwe regels gebeurt op de zelfde wijze als bij P. 

3.3.9 L - LOEsCHEN (reqels verwijderen) 

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

met <ret> 
moet slechts een regel worden verwijderd, dan twee keer het gelijke 
reqelnummer inqeven, 
de te verwijderen regels worden boven de funktieregel weergegeven, 
verwijderen of toch behouden aangeven met J of N 
regelgewijs verwijderen is mogelijk met: 
VON [ED-Nr] SIS + (oplopend) 
VON [ED-Nr] SIS (aflopend) 
bij iedere regel de vraag -J/N?- beantwoorden. 

3.3.10 U - sAETZE UMSPEICHEBN (regels copieren) 

Een of meerdere reqels uit het werkstukprogramma worden op een andere 
plaats in het proqramma gecopieerd. 
- reqelnummers van het te copieren deel ingeven (VON .,. SIS ... ) <ret> 
- reqelnummer ingeven waarvoor het te copieren deel geplaatst moet 

worden. Indien regels aan het einde van het programma moeten worden 
toegevoegd, dan -+ ingeven, 

- als 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 teksten) 

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

qetoond, en kunnen eventueel worden gewijzigd, 
- wenst men de tekst te behouden dan <ret> ingeven, 
- het zoeken van teksten wordt voortijdiq afgebroken met AE. 
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3.3.12 X - TEXT TAUSCHEN (teksten verwisselen) 

Tekstdelen in het werkprogramma worden gezocht en verwisseld met 
een andere 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 

(AS ... SIS ... ), dan (ret> 
- met MJ" of -N" aangeven of iedere tekstverwisseling moet worden 

getoond. 

3.3.13 N - SATZNDMMERIEBUNG (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 wAUTOM. SATZNUMMERIERUNG BE! 
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. Nl0: max. 2 posities, N0010: max. 4 posities, N 10: 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 (funktie Z) heeft opgeroepen, dan 
liggen deze definities reeds vast, en hoeft men Q niet te gebruiken. 
- voor de vertikale as kan men inqeven: +1-0, +I-X, +I-Y en +I-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 +X, +Y en +Z mogelijk, 
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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 4A toets in dialoog worden ingegeven, 
voor de cirkeldefinities zijn een aantal kentallen en letters aan-
wezig, ook deze kunnen weer met ·A worden opqeroepen: 

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

het cirkelsegment < 180 graden, 
-R = radius staat onder adres R, indien waarde < 0, dan is 

het cirkelsegment < 180 graden, 
inplaats van R mag men ook andere letters gebruiken. 
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3.3.15 Z - NC-FORMAT EINLESEN (inlezen van het NC-format) 

Met behulp van een NC-format voor een bepaalde besturinq is het 
moqelijk om opdrachten voor zoln besturing (NC-regels) op een 
eenvoudige wijze, en met minder kans op fouten, in te geven. 
Riezen van een NC-format: 
- geef bij MRENNZ. D. PROGRAMMART (A,Q,L, ... ): _M de letter Fin, 
- geef bij WMASCHINENTYP:-----· in: GILD voor Gildemeister NEF280, 

13 

WElL voor Weiler Commodor aONC, 
MH4P voor MAHO MH400P freesbank, 
MH5C voor MAHO MH500C freesbank, 
MH7C voor MAHO MH700C freesbank. 

- bij ·PROGRAMM-NAME:---------- M geeft men voor de draaibanken in: FMT 
en voor de freesbanken afhankelijk van het vlak dat men op die bank 
bewerkt: FXY v~~r het XY-vlak 

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

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

Het ingeven van NC-regels met een NC-format gaat als voigt: 
- NCE-funktie P of E ingeven, 

in het ingavebereik verschijnt een nieuwe regel met een ingave-veld 
van drie posities, hierin moet men de naam van een cyclus invullen, 

- een lijst met cyclus namen kan men met AA oproepen, 
- heeft men een cyclus-naam ingegeven dan verschijnt er een rege! 

met programmawoorden in een lichte achtergrond, 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. 
In sommige velden moet men een waarde inqeven anders kan men hier 
niet voorbij. 
Een rege! wordt over genomen na een <ret) in het laatste veld, of 
na een AE in een willekeurig veld. 

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

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

- de tabellering kan met de funktie # worden uitgeschakeld. 

3.3.16 Overiqe funkties 

Binnen de NCE-editor zijn nog een aantal krachtige hulproutines 
tot onze beschikking, daar deze in het kader van het praktikum 
niet kunnen worden toegepast, zullen ze ook niet worden beschreven. 
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4. Beschikbare NC-formaten 

4.1 NC Format voor de MABC 400P 

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 cyeli en het oproepen van 
gereedsehappen 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, ... ): 
MASCBINENTYP: -----
PROGRAMM-NAME: ---------------------

of 
of 

F 
MH4P 
FXZ 
ny 
FYZ 

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

Bet formaat voor de MABO 400P wordt nu geladen en men gaat het 
programma ingeven in de Programmeer-mode ( P ). 

Binnen het formaat zijn de volgende eyeli 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 +- en 
moet men met de funktie N het nummeren van de regels verzorgen. 
Ais eerste regelnummer dient men in te geven: 001 of __ 1 
De sprong in regelnummers dient 1 te zijn. 
Hierna qaat men met P weer naar de proqrammeer-mode. 

C1 CYCL DEF 1.0 TIEFBOBREN 
eyelus voor het boren van een gat. 

C2 CYCL DEF 2.0 GEWINDEBOBREN 
eyclus voor het tappen van draad in een qat. 

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

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

C5 CYCL DEF 5.0 POL 
eyclus 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 
cyclus voor het aangeven van posities in een polair koordinaten
systeem, waarbij de beqinhoek absoluut wordt opgegeven. 

C61 Als C6A, alleen wordt de poolhoek nu inkrementeel opqeqeven. 

C9 CYCL DEF 9.0 VERWEILZEIT 
cyclus waarin men een wachttijd kan definieren. 

TO TOOL DEF 
hierin definieerd men een gereedschapnummer, zijn lenqte 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 richtinq, absoluut of inkrementeel , 
Y waarbij radiuskorrektie, voedinq en hulpfunktie wordt inqeqeven. 
Z 

STO STOP 
programma afloop kan hiermee tijdelijk worden onderbroken. 

CC CYCL CALL 
oproep van de laatst benoemde cyclus (i.p.v. M99). 
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4.2 NC FOrmat yoor de MAHO SQQC 

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 eyeli en het oproepen van 
gereedsehappen 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: 

RENNZ. 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 SQQC wordt nu geladen en men gaat het 
programma ingeven in de Programmeer-mode ( P ). 

Binnen het formaat zijn de volgende eyeli op te roepen: 

5TA : Start 
Hiermee maakt men de eerste programmeerregels van zijn programma. 
Achtereenvolgens moet men nu ingeven: 
naam en datum, 
programma nummer, 
nummer van het gereedsehap waar men mee begint, 
start positie van het programma (X, Y, Z en B(indien aanwezig», 
spindeltoerental en bijbehorende M-funktie. 

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

END Einde 
De afsluitende programma regel wordt gemaakt. 

GO IJlgang. 

G1 Beweging langs een reehte lijn. 

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

G4 Verblijftijd. 

G11Polaire koordinaten, hoekafronding en faseovergang. 

G14 Sprongbevel met herhaling. 

G22 Oproep van een onderprogramma. 
G29 Voorwaardelijke sprong in een onderprogramma (MARRO). 
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G40 Radius correktie wordt opgeheven. 
G41 Radius correktie, gereedschap blijft links 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. 
G88 Cyclus voor het frezen van een spiebaan. 
G89 Cyclus voor het frezen van een cirkelvormige kamer. 

G92 Nulpuntverschuiving - inkrementeel. 
G93 Nulpuntverschuiving - absoluut. 

G V~~r het ingeven van enkelvoudige G-funkties zoals: 

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

G27 De voedingsbeweging verloopt gelijkmatig (standaard). 
G28 De voedigsbeweging stopt in de opgegeven punten. 

G70 Maatvoering wordt gevoerd in inches. 
G11 Maatvoering wordt gevoerd in mm. (standaard). 

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

G94 Voeding in mm/min (standaard). 
G95 Voeding in mm/omw. 

17 
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5TM 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 loopt rechtsom 
M4 Gereedschapspil loopt linksom 
M5 Spil stoppen 
M6 Gereedschapwisseling met automatisch terugtrekken 
M8 Koelmiddel in 
M9 Koelmiddel uit 
M10 NC-rondtafel klemmen 
M11 NC-rondtafel lossen 
M13 Spindel rechtsom, en koelmiddel in 
M14 Spindel linksom, en koelmiddel in 
M30 Programma einde 
M46 Gereedschapwisseling op willekeurig punt 

XYZ Ret ingeven van een programmaregel met een X, Y, Zen/of B. 

18 
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4.3 NC Format yoor de GILDEMEI5TER NEF280 

Bij de GILDEMEI5TER 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 eirkelbogen weergegeven. 

I .x 

-+---ttt--
I 

I 
I 

I 
:!<--------~13 

+D ,+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 r ••• ): 

MA5CHINENTYP: -----
PROGRAMM-NAME: ---------------------

F 
GILD 
FMT 

<ret> 
<ret> 
<ret> 

Het formaat voor de GILDEMEI5TER wordt nu geladen en men gaat het 
programma ingeven in de Programmeer-mode ( P ). 

Binnen het formaat zijn de volgende eyeli op te roepen: 

5Tl : Start 
Deze oproep verzorgt de eerste programmaregels, men geeft 
aehtereenvolgens in: 
Naam en datum, begin positie, gereedsehapnummer met eorrektie. 

END Programma einde, eindpositie ingeven. 

• 
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EX In ijlqanq naar een positie X beweqen. 
X Beweginq naar positie X (absoluut). 
EZ In ijlganq naar een positie Z bewegen. 
Z Beweqinq naar positie Z (absoluut). 

IX 
IZ 

/X+ 
n+ 
/X
/Z-

Inkrementele beweging 
Inkrementele beweqinq 

Beweqinq naar X (abs. 
Beweqinq naar Z (abs. 
Beweqinq naar X (abs. 
Beweging naar Z (abs. 

in X. 
in Z. 

of inkr.) onder 
of inkr.) onder 
of inkr.) onder 
of inkr.) onder 

45 qr. in de 
45 qr. in de 
45 qr. in de 
45 qr. in de 

G1 Kegeldraaien naar opqeqeven X en Z (abs. of inkr.). 

G2 Cirkelbooq, de draairichting is linksom, 

pag. 

+Z-richtinq. 
+X-richtinq. 
-Z-richtinq. 
-X-richtinq. 

Bet eindpunt X,Z wordt abs. of inkr. opqegeven, het middelpunt 
van de booq wordt inkrementeel weergegeven. 

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

G4 Wachttijd 

G12 Kwartcirkel-boog, de draairichting is links om 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 Proqrammadelen kunnen met deze opdracht een aantal keren 
worden herhaald. 

G31 Draadsnijden met snede9pdelinq. 

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

G92 Inqave van een qereedschapscorrektie 

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

die men met een vooraf qekozen reqelnummer wil laten beginnen. 

20 
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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. 

+0, +X 

~Z:X 
XRZ ~----~~~ 

~ XCZ 

~--------~cx 

+Z 

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 
WElL 
FMT 

<ret> 
<ret> 
<ret> 

Ret formaat voor de WEILER COMMODOR Ne 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 
de naam en datum in. 

END Programma einde. 

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

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

XZ Keqeldraaien naar opgegeven X en Z Cabs. of inkr.). 

OWE Rusttijd (sec). (DWEtt) 

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

OCA Holle boog 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). 

pag. 

XCZ Fasedraaien: eerst in X, dan fase C en vervolqens 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 snedeopdelinq (Stock Removal Cycle). 
PRC Patroon-afdraaicyclus met snedeopdeling (Pattern Repeat Cycle). 

Deze cyclus wordt toeqepast bij het bewerken van voorgevormde 
werkstukken. 

FC Nadraaicyclus (Finishing Cycle). 

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

TCC Draadsnijcyclu5 (Thread Cutting Cycle). 
TC Draadsnijden (Thread Cutting). 

22 



RWT 1561 NC NCE editor pag. 23 

4.5 Nt Format yaor de HAHO 700C 

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 eyeli en het oproepen van 
gereedsehappen 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 
MH7C 
nz 
nY 
FYZ 

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

Het formaat voor de MAHO 700C wordt nu geladen en men gaat het 
programma ingeven in de Programmeer-mode ( P ). 

Binnen het formaat zijn de volgende eyeli op te roepen: 

STA : Start 
Hiermee maakt men de eerste programmeerregels van zijn programma. 
Aehtereenvolgens moet men nu ingeven: 
naam en datum, 
programma nummer, 
nummer van het gereedseha~ 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 reehte lijn. 

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

G4 Verblijftijd. 

G11 Polaire koordinaten, hoekafronding en faseovergang. 

G14 Sprongbevel met herhaling. 

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

GS3 Nulpuntverschuiving wordt opgeheven. 
G54 Nulpunt verschuiving 1 
GSS Nulpunt verschuiving 2 
G56 Nulpunt verschuiving 3 
GS7 Nulpunt verschuiving 4 

G70 Maatgeving wordt qevoerd in inches. 
G71 Maatqeving wordt gevoerd in Mm. 

G72 Spieqelbewerking wordt opqeheven. 
G73 Bewerking wordt uitgevoerd in gespiegelde koordinaten. 

G77 Definieren van een cirkel met gatmiddelpunten. 
G7S Definieren van punten. 

G79 Cyclus oproep, uitvoeren in aangegeven koordinaten. 
P79 Cyclus oproep, uitvoeren in aangegeven punten (max. 4). 

GSl Boorcyclus. 
G83 Boorcyclus voor diepe gaten. 
G84 Cyclus voor het draadtappen in een gat. 
GSS Ruimcyclus. 
G86 Uitdraaicyclus. 
GS7 Cyclus voor het frezen van een rechthoekiqe kamer. 
GS8 Cyclus voor het frezen van een spiebaan. 
G89 Cyclus voor het frezen van een cirkelvoraiqe kamer. 

G90 Programmering in absolute koordinaten. 
G91 Programmering in inkrementele koordinaten. 

G92 Nulpuntverschuiving - inkrementeel. 
G93 Nulpuntverschuiving - absoluut. 

G94 Voeding in mm/min. 
G95 Voeding in mm/omw. 

STH Bet ingeven van een programma regel met S, T of M. 

XIZ Bet ingeven van een programmaregel met een X, I, Zen/of B. 

24 
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