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Samenvatting 

In dit rapport worden de voor- en nade1en van de bij de Macbinefabrieken 
van Pbi1ips gebruikte programmeertalen, CAPS en Microapt, met e1kaar 
verge1eken. 
Hiertoe is gedurende twee maanden door P.J.M.H. Kne1issen bij de 
programmeerafdelingen van de Macninefabriek M en de Macbinefabriek 
Almelo de totale gang van zaken, om te komen van werkstuktekening tot 
gereed produkt, gevolgd. Hierbij is ondermeer gelet op: 

- structuur en bistorie 
- tecbniscbe mogelijkheden 
- tijdsbesteding 
- foutenanalyse 
- grafische faciliteiten 
- nieuwe ontwikkelingen. 
Gezien de tijdsduur van dit onderzoek was bet niet mogelijk om voor a1 
deze punten tot een uitgebreide analyse te komen. 
Hoewel beide talen in bun eigen omgeving in boge mate lijken te voldoen, 
moeten we concluderen dat ten aanzien van bet gebruik van een taa1 voor 
a1 de Macbinefabrieken, Microapt, gezien de moge1ijkheden en de te ver
wacbten nieuwe ontwikkelingen te verkiezen is boven CAPS. 

ire J.A.W. Hijink 
P.J.M.H. Kne1issen 
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1. Inleiding 

Bij de Macbinefabrieken van Pbilips zijn momenteel voor de programme
ring van de numeriek bestuurde machines twee programmeertalen in 
gebruik, te weten: 
Microapt v~~r de Centrale Gereedscbapsmakerij en de Macbinefabriek 
Almelo, 
CAPS voor de Machinefabrieken M en Acbt. 
Het ligt in de bedoeling in de nabije toekomst voor aIle machlne-
f b i k " k ,,~ I are en van een aanpak van programmeren en dus 00 van een taa , 
gebruik te maken. Dit kan e~n van de twee nu gebruikte talen zijn, 
maar eventueel ook een combinatie van deze talen, of ze1fs een gebeel 
andere programmeertaa1. 
Om tot een beter gefundeerde beslissing te komen is het noodzakelijk 
eerst de voor- en nadelen van de nu gebruikte talen te inventariseren. 
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2. Opdrachtbeschrijving 

Binnen de Machinefabrieken van Philips wordt emser gestreefd in de 
k " toe omst een progrsmmeertaal te gebruiken voor de programmering van 

numeriek bestuurde machines. 
Nu (eind 1985) worden er nog 2 talen gebruikt: CAPS (Computer And 
Professional Skills) door de Machinefabrieken M en Acht, 
Microapt door de Centrale gereedschapsmakerij en Machinefabriek Almelo. 
Onderzoek de voor- en nedelen van de NC-programmeersystemen CAPS en 
Microapt en hou daarbij rekening met de volgende aspecten: 

-technische mogelijkheden 

-tijdsbesteding door programmeur 

-optreden van fouten 

-grafische faciliteiten 

-ontwikkelingen. 
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3. Enige opmerkingen vooraf 

Ale we spreken over een programmeertaal, dan wordt daarmee meer bedoeld 
dan "de taal" alleene Bet 1s beter te spreken van een programmeer
systeem. Bet omvat taal, programmatuur en apparatuur. 
De programmatuur bestaat uit 2 delen: 

1. een universeel dee!: de processor. Deze zet het werkstukprogramma om 
naar een file waarin coordinaten en bewerkingsgegevens opgeslagen 
zijn (bv. CL-file in APT) 

2. een specifiek (machineafhankelijk) deel: de postprocessor. Dit deel 
zet de door de processor aangemaakte file om naar een ponsband voor 
een specifieke machine. 
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VergeliJ~ing van de programmeersystemen CAPS en Microapt zoals gebruikt 
bij Machinefabriek M respectieveIijk Macbinefabriek Almelo 

4. CAPS 

4.1 Historie en filosofie 

Binnen Philips werd in 1965 APT (Automatic Programming of Tools) 
gelntroduceerd voor NC-programmering van werkstukken. Met dit grote 
pakket is het mogelijk 3D-werkstukken te programmeren. Er waren een 
aantal redenen om over te gaan op een andere taal, zoals: 

- het programmeren van bedplaten (het grootste gedeelte van het produk
tenpakket) vereiste veel schrijfwerk 

- In feite had men voldoende aan een pakket waarmee 2,5D geprogrammeerd 
kon worden 

- gezlen het produktenpakket had men liever een cyclus-georienteerde taal 

- men wilde zelf de volgorde van de gatbewerkingen vastleggen 

- APT was te groot om het te installeren op een eigen, kleine computer. 

Ala aerste stap werd met gebruikmaking van het array-statement een 
systeemmacro binnen APT ontwikkeld. Later werd de macro uit het APT
systeem gehaald en als apart programma gebruikt voor de programme ring 
van ae Cintimatic's. Het werd toen PROCIN genoemd (PROgramming of 
CINtimatics). Aanvankelijk draaide PROCIN op de centale computer in het 
rekencentrum. Na installatie van een eigen computer in TAM, kon PROCIN 
ter plekke verwerkt worden. Dat dit veel praktischer was, moge duide
lijk zijn. De mogeliJ~heid om contouren te frezen werd toegevoegd en 
later bleek dat het toepassingsgebied verder ging dan de Cintimatic's 
aIleen, zodat de naam PROCIN niet meer geheel juist was. PROCIN werd 
toen omgedoopt in CAPS. 
CAPS is dus een geheel eigen interne ontwikkeling en is niet gebaseerd 
op een nationale of Internationale standaard. 
Met CAPS is aIleen batch-verwerking mogelijk. Interactief gebruik is 
dUB niet mogelijk. 
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4.2 Structuur van CAPS 

Bet programma CAPS bestaat uit 2 delen: 

1. processor 

2. postprocessor. 

Ret is voor de gebruiker niet verder herkenbaar onderverdeeld. Een 
beknopte beschrijving van beide delen is reeds in hoodstuk 3 gegeven. 
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4.2.1 Het werkstukprogramma 

Zoals gezegd is CAPS een cyclus-georienteerde taal. Het in CAPS 
geschreven werkstukprogramma heeft een array-achtige structuur. De te 
programmeren woorden en getallen kunnen veelal achter elkaar, ge
scheiden door komma's, worden opgeschreven. Dit leidt tot een hoge 
informatiedichtheid. 

4.2.1.1 Programmaindeling 

Het werkstukprogramma wordt gewoonlijk ingedeeld in 3 delen: 

II 
I 
I 
I 
IG 
I 
I 
I 
Ip 
I 
I 
I 
FINI 

:genereert informatieblok in output 

:genereert gereedschapsblok in output 

:het eigenlijke programma 

Van deze drie delen zijn IG en IP verplicht en is II optioneel. 
Een CAPS-programmaregel is als voIgt opgebouwd: 

hoofdwoord,<diameter>,<diepte>,<toerental>,<voeding>,cycluswoord, 
<i nstruc ties>, 0 

Instructies kunnen zijn: 

- instructies die betrekking hebben op de bewegingen van het ge
reedschap of op de ligging van het machineassenstelsel t.o.v. 
het geometrische assenstelsel (bv.COPY, GEOKON, HEAD, MATRIX, 

ORBAS). 
- machine-instructies (bv. CFLOOD, SCLWL, VOED). 

Ala characters accepteert CAPS: - hoofdletters A tIm Z 
- cijfers 0 tIm 9 
- tekens + - • , I $ * - ' SP 

Het formaat waarin de getallen op moeten worden gegeven is FIO.3: 
max. 6 posities voor de decimale punt en max. 3 ema. 
Voor grot ere nauwkeurigheid moet een deling worden uitgevoerd. 
Binnen een array-veld waar een getal moet staan, zijn rekenkun
dige operaties mogelijk: +, *, **, sin, log enz. 

Voor gedetailleerde gegevens en verklaringen van de woorden, 
zie "Reference manual" MFR-20-0300-US. Deze manual is helaas niet 
up-to-date. 
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4.3 Technische mogelijkheden 

Met CAPS is het mogelijk 2,5D werkstukken te programmeren. Bij het 
frezen wordt het gereedschap steeds nsar het gewenste Z-niveeu ge
bracht en vervolgens kunnen in det vlak lineaire en/of circulaire 
interpolatiee worden uitgevoerd. 
Het is verplicht de verschillende coordinaten vast te leggen in 
unieke positienummers voordat het gereedschap naar die positie
nummers (lees coordinaten) gestuurd kan worden. Het is dus niet 
mogelijk "zonder definities" te programmeren. 
Basisvormen van bewerkingen zijn: 

1. de cycli; dit zijn (gat)bewerkingen als centeren, boren, tappen, 
kotteren en ruimen t.o.v. een bepaald punt. 

2. het contouren; dit is het frezen van een bepaalde contour. 

4.3.1 Definities 

CAPS kent aIleen puntdefinities en dus geen lijn-, cirkel- of patroon
definities. De verschil1ende vormen van definities zijn gebaseerd op 
het tekeningenpakket van de M-fabriek. 
Uit de definities blijkt dat aIleen x- en y-eoordinaten vastgelegd 
worden. De z-eoordinaat (diepte) wordt bepaald door de na het hoofd
woord op te geven <diepte) en kan na het cycluswoord veranderd worden 
met "ZNIV" of "DIEPW". "XYZ-programmering" is due niet mogeli jk. 
Als definities staan de zgn. GAP-instructies (GAten Patroon) ter 
beschikking. Hiervan zijn er 24. 
De meest gebruikte GAP-instructies zijn: GAPl, 2, 8, 11, 17, 18, 19, 

21, 22, 23, 24. 
Minder gebruikt worden: GAP3, 5, 6, 7, 9, 10, 13. 
Zeer weinig gebruikte instructies zijn: GAP4, 14, 15, 16, 20, 25. 
Met behulp van de lestste, GAP25, kunnen coordinaten gebruikt worden 
die door een ander systeem zijn uitgerekend en op een bepaalde manier 
in een file zijn opgeslagen. 

Voor een gedetailleerde beschrijving zie de eerder genoemde Reference 
Manual. 
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4.3.2 Programmeren van bewerkingen 

Met behulp van de hoofdinstructies CENTER, BOREN, TAPPEN, RUIHEN, 
KOTTER, FREZEN en de ubi jbehorende" cycl1 CENt BOI tIm. B04, TA, RUl, 
KOl tIm K04 en FRV kan een willekeurig aantal bewerkingscycli worden 
geprogrammeerd. Bijbehorende staat tussen aanhalingstekens omdat het 
ook mogelijk Is om bv. het hoofdwoord KOTTER door bv. boorcyclus BOI 
te laten volgen, waarna een boorcyclus wordt uitgevoerd. 
Met de genoemde hoofdwoorden wordt nog "niets" vastgelegd. Bet 
gebruikte cycluswoord bepaalt uiteindelijk de soort bewerking die 
wordt uitgevoerd. Het Is mogelljk in een zin van cyclus te veranderen, 
dus 

FREZEN/20,lO,3000,O.3,BOl,3,TM,lO.6,K02,15,43,O 
18 een syntactlsch correcte zin. 

Het frezen van een bepaalde contour kan op 4 manieren geprogrammeerd 
worden: 

1. frezen van punt tot punt via rachte lijnen en clrkelbogen, bv. 

FREZEN/20,5,1500,O.15,FRV,1,16,LOM,24,HART,23,18,O 

l>i 

23 ,- ~4 
I 

I 16 

Met deze methode worden "materiaalpunten ll geprogrammeerd. Door een 
radiuscorrectie ter grootte van de straal van de frees op te geven, 
voIgt de machine tach de julste toolend-baan. Deze manier werd 
vrQeger veel gebruikt (is ook de eenvoudigste en handigste). Omdat 
bij later ontwikkelde modules als GEOKON, INL, UITL, RGAT e.d. de 
toolend-baan reeds wordt uitgerekend. wordt ze steeds minder ge
bruikt. Men streeft er namelijk naar zoveel mogelijk dezelfde soort 
radiuscorrectie te gebruiken. 

2. met behulp van GEOKON. 
De contour wordt samengesteld uit lijnen en cirkels die rakend aan 
elkaar verlopen. Om de posities van die geometrie-elementen vast te 
leggen, moeten punten worden gedefinieerd waaraan met behulp van 
getalcodes ('thp") een bepaalde betekenis wordt toegekend (bv. mid
delpunt ci rkel, raakpuot 11 jn-c i rkel. sni jpunt 2 11 jnen). 
Vb. : 

•••• GEOKON,LINKS,1,1.O.1.2,15.2.4.10,1,5.0,O •••• 

RIO 

GEOKON berekent. uitgaande van de beschreven geometrie en de gepro
grammeerde diameter van de frees, de toolend-baan. Als radius
correctie wordt dan opgegeven: 
(werkelijke freesstraal - geprogrammeerde freesstraal). 
GEOKON moet voorafgegaan worden door de cyclus FRV. 
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3. met de macro's RGAT (rond gat), SGLEUF (siobgleuf) en KAMER (recht
boekige kamer met hoekradius), die vooraf moeten worden gegaan door 
de eyclus FRV. Ook hiermee wordt de toolend-baan uigerekend. 
Deze, in FORTRAN gescbreven, macro's heben dezelfde status 
als GEOKON echter, radiuscorrectie hoeft niet aangezet (CUTCOM) en 
weer uitgezet (ENDCOM) te worden terwijl dit bij GEOKON weI moet 
gebeuren. 

4. met bebulp van zgn. moederprogramma~s. Ook deze zijn in FORTRAN 
ge sc h re yen • 
De volgende moederprogramma's staan ter beschikking: 

- BAAN 
- ELLIPS 
- HRTAB 

- PIET 
- SLING 

- SLYPM 
- TABCYL 

- TEKST 
- VLNOK 
- XYKOEL 

frezen van een nokbaan 
frezen van een (super}eIlips-contour 
frezen van een contour die is vastgelegd door een tabcyl 
(verzameling punten) in het Rf-v1ak 
frezen van een gedwongen nokprofiel 
frezen van een vlakke nokschijf waarbij een slingervolger 
wordt gebruikt 
frezen van slijpmallen voor conusvormen 
frezen van een contour die is vastgeIegd door een tabcyl 
in het XY-vlak 
graveren van tekst op een lijn of een cirkel 
frezen van een vlakke nokschijf 
berekenen van de posities van koeigaten die gelegen zijn 
op een 3-stralen TV-contour. 

De programma's TEKST, BAAN en VLNOK worden het meeste gebruikt. 
XYKOELis bij de programmeerafdeling niet bekend. 
De indeling van bet werkstukprogramma verandert bij toepassing 
van, een moederprogramma: 

IEXD(moederprogramma> 
I 
I 

II 
I 

IG 
I 

Ip 
I 

FINI 

In het werkstukprogramma wordt de bewerking ingevoegd door 
•••• ,FRV,EXTRA/<extranr>, ••••• 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de diverse moederpro
gramma's zie document '~andleiding voor het gebruik van moederpro
gramma's gekoppeld aan het CAPS-programmeersysteem" MFR-20-0300-128. 



-10-

4.3.3 Flexibele programme ring 

Rieronder verstaan we het toteal aan mogelijkheden dat de programmeur 
ter beschikking heeft om het programmeren te vereenvoudigen. 

4.3.3.1 Geometrische transformaties 

Er zi10 een aantal instructies die hiervoor ter bescbikking staan. 
1. COPY: hiermee wordt het gedeelte van het programma dat staat 

tussen INDEX en NOMORE of het eerstvolgende COPY-statement 
gecopieeerd (max. 3 maal) en kunnen de cutter-locations 
eventueel getransformeerd worden. 
Mogelijke transformaties zi1o: translatie (3D), rotatie om 
z-as en spiegeling in x- of y-a8. 
Geneste COPY's zi 10 niet mogeU jk. 

2. MATRIX: met deze instructie kan een algemene matrixvermenigvul
diging worden uitgevoerd. Deze kan resulteren in een 
schaalverandering, translatie, rotatie of een wille
keurige combinatie hiervan. 

3. MIRTRA: hiermee kunnen coordinaten gespiegeld en getransleerd 
worden. 

4. ROTRA: met ROTRA worden coordinaten geroteerd en getransleerd. 

Met deze instructies worden geen nieuwe puntnummers gegenereerd. Dit 
in tegenstelling tot GAP17 en GAP18. De transformaties vinden plaats 
in de CL-file. 
De MATRIX-instructie wordt eigenliJK nooit gebruikt. De instructie 
COpy daarentegen, wordt weI veel gebruikt. 

4.3.3.2 Overige moge1ijkbeden 

De enige resterende optie die hiertoe kan bijdragen is de mogelijk
beid om variabelen te programmeren. Dit is vooral zinvol bij werk
stukfamilies. Daar deze ecbter weinig voorkomen, wordt van deze 
optie weinig gebruik gemaakt. 
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4.3.4 Tecbnologie 

Onder een "programmeertaal met tecbnologie" verstaan we een taal 
waarin automatiscbe keuze van toerental en voeding programmeerbaar 
is. CAPS is in principe een taal met tecbnologie. Ecbter, van deze 
optie wordt geen gebruik gemaakt omdat van slecbts enkele materialen 
gegevens aanwezig zijn. Bovendien bebben programmeurs er over bet 
algemeen weinig vertrouwen (ze bebben bet gevoel greep op het ver
spaningsproces te verliezen). 
Een ander nadeel is dat men pas acbteraf kan zien welke verspanings
condities door bet systeem gek~zen zijn. 
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4.4 Tijdbestedingsanalyse 

4.4.1 Taakdefinitie NC-programmeur 

Voor het ultvoeren van een dergelijke analyse 1s het allereerst 
ooodzakelljk te weten wat de taak is van een NC-programmeur. 
10 prine i pe bestaat de taak van elke programmeur utt 3 delen: 

- aoalysereo 
- coderen 
- controleren. 

Voor een NC-programmeur zou de volgende taakformulering opgesteld 
kunnen worden: 
I~et is de taak van een NC-programmeur am informatle apgeslagen in 
tekening en werkvoorbereiding am te zetten in aHe informatie die 
nodig is voar de nnmerieke fabric age van een product". 
Hlertoe maakt hlj gebruik van een programmeersysteem dat de gelever
de loformatle fysiek vastlegt in: 

* een print 
* een ponsband 
* een plot. 

De programmeur voorziet de. computer met behulp van een hogere 
programmeertaal van informatie. 

werkvoor
berelding 

r- --
I 

I 

- -, 

r. 
o PUNCHER ponsbaod 
~f 
p 

U 
T 
E 
[{ 

1------'i2P~L~O~TT~E~R~-t--..... ,plo t: 
tekening 

I L _________ _ 

Hlj moet aandacht besteden aan: 
- produktaanpak 
- gereedschapskeuze 
- verspanlngscoodlties 
- opspanning 
- coderen 
- foutencorrectle (syntax) 
- controle. 

I ___________ ..1 

systeemlJrens 
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4.4.2. Methode 

Met behulp van een analyse proberen we er achter te komen hoeveel 
tijd een programmeur aan de genoemde facetten besteedt. 
De beste methode zou zijn, de programmeur te volgen bij het program
meren en daarbij het aantal uren te registreren dat hij aan de 
verschillende onderdelen besteedt. Gezien de duur van dit onderzoek 
en de praktische uitvoerbaarheid, is deze weg niet gevolgd. We hebben 
gekozen voor de volgende methode: 
stel voor beide fabrieken een verzameling tekeningen samen die het 
gemiddelde produktenpakket weergeeft en laat de programmeurs van 
beide fabrieken vervolgens schatten hoeveel tijd zij aan de genoemde 
onderdelen van het programmeerproces zullen besteden. 
Dit is weliswaar een zeer subjectieve methode en is bij gebrek aan 
een betere toegepast. Interpretatie van de resultaten zal met grote 
voorzichtigheid moeten gebeuren. In het kader van dit onderzoek 
worden geen conclusies getrokken ten aanzien van de efficientie van 
de beide programmeerafdelingen. 
Verder is besloten om het onderdeel "opspanning" niet mee te nemen 
omdat dit niets te maken heeft met het gebruik van een bepaald 
programmeersysteem. Na bestudering van de programmeersituatie bij 
Machinefabriek Almelo is bovendien besloten om het onderdeel 
"(plot)controle" erbuiten te laten omdat daar geen plotcontrole 
mogeliJK is (geen plotsoftware). 
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4.4.3 Resultaten 

Voor de programmeurs van de M-fabriek was het niet mogelijk om 
tijden zoals die in de praktijk voorkomen, te schatten. Zij zijn er 
daarom vanuit gegaan dat onder ideale omstandigheden geprogrammeerd 
kon worden. 
De (procentuele) resultaten d jn ondergebracht in onderstaande tabel t 
verdeeld over de diverse facetten van het programmeerproces. 

tekeningnr. aanpak gereedschaps- verspanings- koderen fouten-
keuze condities korrektie 

3522 333 2739 16 4 0.5 71 8 
7622 540 7301 21 9 8 47 15 
7622 540 3501 19 12 5 56 8 
7622 540 6404 25 13 5 44 13 
7622 540 7904 13 8 8 57 16 
7622 540 1503 13 13 13 44 19 
3522 321 4839 20 10 5 50 15 
7322 099 2473 23 16 12 34 16 
7622 541 7081 12 12 8 58 12 
7722 006 8684 12 10 8 58 13 
7222 814 0354 16 12 7 51 14 
7222 102 0785 10 10 10 58 12 
7222 107 1574 12 . 9 6 61 12 
7222 107 1147 11 10 7 59 13 
7222 107 1146 16 9 7 54 15 
7222 034 0434 15 8 11 53 12 
7222 004 4410 8 13 8 55 16 
7322 313 6858 22 13 8 44 12 
7622 470 4112 19 10 10 56 14 
7222 407 5963 17 14 10 50 8 
7222 036 3048 17 11 9 43 21 

gem. 16 11 8 53 14 
at.dev. 5 3 3 8 3 

Tabel 4.1 
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4.5 Foutenanalyse 

Deze analyse wordt uitgevoerd omdat het optreden van bepaalde fouten 
inherent zou kunnen zijn aan het gebruik van een bepaald program
meersysteem of een bepaalde programme~rmethode. 
Bij de M-fabriek is ire P. de Wit bedg met een dergel1 jk onderzoek. 
Dit is als voIgt opgezet: 
de beoieningsmensen van de NC-machines wordt gevraagd de oorzaken . 
van alle storingen die zi j tegenkomen bi j de fabric age van een 
produkt, (per tekeningnummer) onder te brengen In de cstegorieen 
gereedschap (geometrie, technologie), opspanning, ponsband (vergeten, 
vergissing, coordinaat, radiu8Correctie) en extra (Diet in voorgaande 
categorieen onder te brengen). Vervolgens moeteD zij de storingen 
noteren op eendaartoe bestemde kaart. 
Tot, nu toe heeft hij van ca. 80 tekeningnummers de betreffende gege
yens verzameld. 
Ret subjectieve element in dit onderzoek is dat de bedieningsman niet 
altijd in staat is de werkelijke oonsak in te sehatten en te catego
riseren. Btj Interpretatie van de gegevens moet hiermee rekening 
worden gehouden. 
Gedetnilleerde gegevens zijn te verkrijgen bij ir. P. de Wit. 

4.5.1 Uitwerking van de gegevens 

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

Van 77 tekeningnummers zijn de gegevens verzameld. Van deze 77 hadden 
er 50 een "repeat-karakter" (65%). 
In totas1 werden 182 fouten of storingen genoteerd waarvan 87 in 
repeatprogramma's (48%). 
Onderstaand overzicht geeft de procentuele verde lIng over de ver
schillende categorieen. Tussen hsakjes staat het percentage afkomstig 
utt repestprogramma's. 

'* GEREEDSCHAP 

'* OPSPANNING 

'* PONS BAND 

'* EXTRA 

geometrie 
technologie 

vergeten 
vergissing 
coordinaat 
radi usc orree tie 

Tabel 4.2 

34 (55) 
16 (50) 

5 (30) 

13 (35) 
7 (8) 
6 (64) 
7 (42) 

12 (67) 

In onderstaande tabel wordt weergegeven, in hoeveel procent van de 
programma's fouten optraden voor wat betreft gereedschap, verspa
ningseondities en geometrie van het werkstuk. 

gereed- verspanings- geometrie 
programma schap condi ties 

nieuw 67 33 56 

repeat 50 24 32 

Tabel 4.3 
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4.6 Grafische faciliteiten 

CAPS heeft slechts beperkte grafische mogelijkheden. 
De volgende grafische uitvoermogelijkheden staan tel' beschikking: 

- plotten op AO-plotter 
- plotten op A3-plotter 
- plotten op een grafisch beeldscherm 

De plot wordt gebruikt als controlemiddel. CAPS heeft aan de bewer
kingen centeren, boren, tappen enz. bepaalde tekens toegekend zodat 
te contI'oleI'en is of bewerkingen vergeten of verkeerd gedaan zijn. 
Bovendien worden de diameter van het gereedschap en het gedeelte 
van de gereedschapsbaan dat "in voeding gedaan wordt" weergegeven. 

Verder is een zoom-optie aanwezig. Met cursorbesturing kan men 
een nieuw venster definieren en laten plotten. 
Optie's als projecties, 3D-weergave, viewpoint e.d. zijn niet aan
wezig. Zoals eerder vermeld, is (grafisch) interactief gebruik niet 
mogel1 J'k. 
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3.7 Ontwikkelingen 

BelangriJ~ste ontwikkeling binnen CAPS is het opzetten van een 
technologiebestand voor de Deckel-machines. 
Van tijd tot tijd vinden kleine aanvullingen plaats zoals nieuwe 
definities voortkomende uit gebruikerswensen. 
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5. Microapt 

5.1 Filosofie en bistorie 

Aanvankelijk werd APT bij Philips gebruikt voor bet NC-programmeren 
van werkstukken. Met de komst van de NC-draadvonkmacbines ontstond 
de beboefte aan 2D-contouren. Hiervoor was een minder omvangrijke 
taal nodig die in combinatie met APT gebruikt kon worden en die op 
een microcomputer kon draaien. Reeds bestaande programmeertalen 
boden geen oplossing. Daarom werd besloten tot een centrale ont
wikkeling door bet CFT. Hieruit ontstond Microapt als subset van 
APT. Voordelig voor deze ontwikkeling was dat gebruik kon worden 
gemaakt van de kennis over en de programmatuur van bet APT-systeem. 
Microapt is ontwikkeld voor bet programmeren van 2,5D-bewerkingen en 
is net als APT oppervlakte-georienteerd. Voor complexere problemen 
kan worden overgescbakeld op APT. Microapt is dus net als CAPS een 
eigen interne ontwikkeling en is gebaseerd op de internationale 
APT-standaard. De taal is universeel en gescbikt voor bet programmeren 
van elke NC-bewerking (frezen, draaien, knabbelen, vonkverspanen enz.). 
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5.2 Structuur van Microapt 

OOk het pakket Microapt bestaat uit 2 hoofddelen: 
1. processor 
2. postprocessor. 

Ret belangrijkste verschil met CAPS wat programmastructuur betreft,is 
dat de processor 4, voor de gebruiker herkenbare, fasen doorloopt, nl.: 

1. Translator-fase. 
Deze fase verzorgt de syntax-checking en maakt tabellen die door de 
volgende fasen worden verwerkt. 

2. Geometrie-fase. 
Deze fase berekent de gedefinieerde geometrische elementen en 
controleert of deze mogelijk zijn. 

3. Executiecomplex. 
Deze fase berekent degereedschapmiddelpuntsbaan, zoals beschreven 
door de programmeur. 

4. CL-editor. 
Deze fase verzorgt op verzoek, door het commando CLPRINT, eeri print 
waarin de berekende gereedschapmiddelpuntsbaan wordt beschreven. 
Tevens worden in deze fase de speciale commando's COpy en TRACUT 
verwerkt. 
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5.2.1 Ret werkstukprogramma 

Ret in Microapt geschreven werkstukprogramma heeft geen array-achtige 
structuur. Elke instruktie moet op een nieuweregel geschreven worden. 
Dit leidt tot lange programma's (wat het aantal regels betreft). 

5.2.1.1 Programmaindeling 

Microapt kent geen voorgeschreven programmaindeling. Ret enige 
verplichte commando is FINI dat ter afsluiting van het programma 
dient. 
De meest gebruikelijke programmaopbouw is: 

PARTNO (programmaidentificatie) 
I 

vastleggen algemene gegevens als UNITS, CUTTER, INTOL, OUTTOL e.d. 
I 

definities 
I 

bewegingsinstrukties 
I 

FINI 

Ais characters accepteert Microapt: 

- hoofdletters: A tim Z 
- kleine letters: a tml z 
- cijfers: 0 tim 9 
- speciale tekens: - + * I ** ( ) , $ $$ SP 

Getallen mogen maximaal 12 posities innemen. De decimale punt wordt 
als een plaats geteld; een voorafgaand + of - teken echter niet. 

Microapt staat de volgende rekenkundige bewerkingen toe: 
+ - * I ** (machtsverheffen) 
ABSF (absolute waarde van een getal) 
COSF 
EXPF (machtsverheffen met als grondgetal e) 
LOGF (natuurliJKe logarithme van een getal) 
SINF 
SQRTF (wortel van een getal) 

Maximale diepte van nesting van rekenkundige operaties is 5. 
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5.3 Technische mogelijkheden 

Met Microapt is het mogelijk 2,5D werkstukken te programmeren, terwijl 
via point-to-point aansturing 3D gewerkt kan worden. 
Het is niet verplicht eerst punten of lijnen te definieren voordat met 
de bewerking begonnen kan worden. Een definitie heeft namelijk pas nut 
als het betreffende geometrische element vaker gebruikt wardt. 
Je kunt het gereedschap ook rechtstreeks naar bepaalde coordinaten 
sturen. Een beperking hierbij is dat aIleen via rechte lijnen bewogen 
kan worden. 
Basisvormen van bewerkingen zijn: 

1. de cycli 
2. het frezen van een bepaalde contour. 

5.3.1 Definities 

In Microapt kunnen de volgende geometrische elementen gedefinieerd 
worden (voor gedetailleerde gegevens zie ''Microapt Dictionary" of 
''Microapt Encyclopedia"): 

- punten. 
Microapt kent 10 verschillende puntdefinities. 
Veel gebruikte puntdefinities zijn 1, 3, 7. 
Weinig gebruikt worden 4, 5, 6. 
Nauwelijks gebruikt worden 2, 8. 

- li jnen. 
Hiervoor staan 11 mogeliJKe 
Ve~l gebruikt worden 
Minder gebruikte zijn 

definities tel' beschikking. 
1, 2. 

Zeer weinig gebruikte definities 

- cirkels. 
In Microapt zijn 10 cirkeldefinities 
Veel gebruikte cirkeldefinities 
Weinig gebruikt worden 
Nauwelijks gebruikt worden 

- vectoren. 

3, 4, 5, 6, 7. 
8, 9.-

mogelijk. 
1, 2. 
3, 4. 
5, 6, 7, 8, 9. 

Er stsan 4 vectordefinities ter beschikking. Deze worden weinig 
gebruikt. Meest gebruikte zijn 1 en 2. 

- vlakken. 
Hiervan kent Microapt er 1. Deze wordt vaak gebruikt (start-up). 

- krommen (CURVE). 
Met CURVE is het mogelijk een kromme waarvan de wiskundige 
beschrijving vastligt te definieren (bv. een polynoom). 
Echter, deze kromme moet met een FORTRAN-subroutine geprogrammeerd en 
met het Executie-complex "ge-linked" worden. 
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- patronen (PATTERNS). 
Microapt kent : 
* 5 lineaire patroondefinities waarvan aIleen 1 veel gebruikt wordt. 
* 3 circulaire patroondef1nities. Die worden aIle drie evenveel 

gebruikt. 
* 2 grid-patroondefinities. Deze worden weinig gebruikt. 
* 1 random-patroondefinitie. Bet randompatroon wordt weinig gebruikt. 

Naast deze directe manier van definieren bestaat ook de mogelijkheid 
tot "geneste" definit1es bv.: 

C3=CIRCLE/CENTER,(POINT/1,2),TANTO,(LlNE/P3,P4) 
Bovendien bestaan er van punten, Iijnen, cirkels en vectoren nog 
zgn. canonical-vorm weergaven. Deze worden eigenlijk nooit gebrulkt. 
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5.3.2 Programmeren van bewerkingen 

Met de instruktie CYCLE/cy~lus waarbij cyclus kan zijn BORE, BORE6 tIm 
BORE 9 , DEEP, DRILL, TAP, REAM, GRID of FACE, kunnen de gewenste eycli 
geprogrammeerd worden. De programmeur kan overigens ook zelf een 
cyclus samenstellen (in Mieroapt) en deze in een zgn. MACRO onder
brengen. 
Als de geometrie van het werkstuk met behulp van definities is vast
gelegd en met de FROM-instructie de uitgangspositie van het gereedschap 
is beschreven, kan de baan van het gereedsehap besehreven worden. 
Het frezen van een bepaalde contour kan op 4 manieren geprogrammeerd 
worden: 

1. Dlet behulp van punt tot punt bewegingen (point to point motions). 
Hiertoe staan 2 instructies ter beschikking: 
• GOTO, bv. GOTO/3,4 of GOTO/3,4,IO of GOTO/PI. 

Hiermee worden dus absolute coordinaten geprogrammeerd. 
• GODLTA (GODLTA/x,y,z of GODLTA/z). 

Met deze instruktle worden incrementele verplaatsingen geprogram
meerd. 

2. met behulp van contourbewegingen (continuous motions). 
Bij het contouren wQrdt de frees steeds met 2 viakken gestuurd: 
het "part-surface" en het "drive-surface". 
Het "part-surface" is het vlak waarop de frees met zijn onderkant 
beweegt. Het "drive-surface" is het viak waariangs de fr~es beweegt. 
Met een derde vlak ("check-surface") wordt het einde van de beweging 
gecontroleerd. 

Drive Sur~~a~c~e~~ 

..........;C;;l;,;.lO,;,ck Surf"ace. 
then 
Drive Surface 

~~ __ ~P~a~r~t~ Surface 

Van deze vlakken moet alleen het "part-surfaee" als viak (PLANE) 
gedefinieerd worden. Dit vlak moet evenwijdig aan het XY-viak 1iggen. 
De andere 2 zijn eigenlijk geen vlakken maar doorsnijdingen van 
vlakken (geeft lijnen) of cylinders loodrecht op het XY-vlak (geeft 
cirkels) met het "part-surface". 
Een contourbeweging moet altijd beglnnen met een zgn. "start-up". 
Hiermee wordt de positie van het gereedschap t.o.v. de 3 viakken 
vastgeIegd. De "start-up" heeft het volgende format: 

GO/modl,DS.mod2,PS,mod3,CS 
waarblj *DS, PS en CS namen zljn van resp. "drive-surface", "part

surf ace" en "check-surf ace". 
*modI, mod2, mod3 een van de woorden TO, ON of PAST Is. 

Er bestaat trouwens ook een "l-vlaks start-up". 
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Veryolgens kan met de tDstructies GOLFT, GORGT, GOFWD ea GOBACK de 
freesgestuurd wordea alsof men acbter het stuur vaa een auto zit. 
De eerder gedefiateerde geometrie stelt dan het "wegennet'· voor. 
De beweging moet .lIs voIgt wordea geprogrammeerd: 

*/OS,mod,CS . 
waarbl j 

- * een van de woorden GOLFT, GORCT, GOFWO, GOBACK 
- OS aaalll van het "drive-surface" 
- mod een van de woorden TO, PAST, ON of TANTO 
- CS Daalll van bet "check-surface". 

Voorbeeld: 

FROM/SETPT 
GO/ON,L2,ON,PS,ON,Ll 
GOFWD/L2,ON,L3 
GORGT/L3,TANTO,Cl 
GOFWD/Cl,ON,L4 
GORGT/L4,ON,L5 
GORGT/LS,ON,L6 
GORGT/L6.0N,L7 
GOLFT/L7,ON,L1. 
GORGT/Ll,ON,L2 
GOTO/SETPT 

SET!>'!' 

Cl 

L6 

L7 

[,4 

L5 

Ll 

3. wet behulp van zgn. MACRO's. Deze MACRO's ztjn 1n M1croapt gescbreven 
en kunnen dus zondermeer door een programmeur ontworpen worden. 
Btj Machinefabriek Alwelo bestaan de volgende MACRO's: 

- MOOI frezen van een rond gat 
- M003 frezen van een rechthoekige Kamer met hoek radius 
- M005 frezen van een halve scheve sinus 
- M006 frezen van een scheve sinus 
- M007 frezen van een sinusvorm op een cylindermantel 
- M008 frezen van een ell1ps 
- M009 steken van groeven <met afschu1ningen e.d.) voor produktenboolll 
- MOIO frezen van een slobgleuf 
- MOll frezen van een pijl op een nokscb1jf. 
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Van deze MACRO's worden M001, M003, M009 en MOIO veel gebruikt. De 
overige hoeven minder vaak teworden gebruikt. 
Deze MACRO's zijn ondergebracht in een bepaalde library en kunnen 
door de programmeur worden opgeroepen met de commando's: 
READ/librarynaam 
CALL/macronaam,<parameters> 

4. met de instructie POCKET. 
Met POCKET kan een pocket geprogrammeerd worden waarvan de omtrek 
gevormd wordt door een polygoon van max. 14 zijden. 

5.3.3 Flexibele programmering 

Teneinde de programmeur veel schrijfwerk te besparen, staan hem een 
aantal instruct1es ter beschikking, te weten: 
COPY, MATRIX, TRACUT, MACRO, IF, JUMPTO, LOOPST en LOOPND. 

5.3.3.1 Geometrische transformaties 

Dergelijke transformaties zijn te programmeren met de volgende 
commando's: 

1. COpy. Met behulp van dit commando kunnen berekende cutter-locations 
gecopieerd en eventueel getransformeerd worden. Gecopieerd 
wordt dat gedeelte dat staat tussen INDEX/<nr> en 
INDEX/<nr>,NOMORE (Douglas-copy) of het eerstvolgende COPY
commando. Met een COPY-instruktie zijn de volgende transfor
maties mogelijk: 

* SAME,<n> 
* TRANSL,<X,y,z,n> 
* XYROT,<angle,n> 
* MODIFY,matrix,<O> 

<n>-maal copieren zonder verandering 
<n>-maal 3D-translatie 
<n>-maal roteren om z-as over hoek <angle> 
<n>-maal transformeren volgens een eerde'r 
gedefinieerde matrix. 

COPY-gebieden mogen max. 3-dlep genest worden. 

2. MATRIX. Met het commando MATRIX kan een 4*3-matrix gedefinieerd 
worden. Er worden dan echter nog geen transformaties uit
gevoerd in de CL-file. De volgende MATRIX-definities zijn 
aanwezig: 

* TRANSL, <X ,y> 
* XYROT, <angle> 
* SCALE, <0> 

* MIRROR, line 

* matrix,matrix 

:verschuiving in x- en y-richting. 
:rotatie om z-as over hoek <angle>. 
:schaalverandering t.o.v. de oorsprong 
met factor <0>. 

:spiegeling t.o.v. een eerder gedefi
nieerde 11 jn. 

:definitie van een matrix als het product 
van 2 reeds eerder gedefinieerde 
matrices. 

* CANON,<waarden> :hiermee kan de programmeur zeIf een 
matrix definieren door een reeks getal
len in te vullen. 

* matrix,CANON :definitie van een matrix die gelijk is 
aan een eerder gedefinieerde matrix. 
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3. TRACUT. Met deze instructie is het mogelijk cutter-locations te 
veranderen. Deze veranderingen vinden plaats in de CL
editor-fase. TRACUT (TRAnsform CUTter locations) heeft 
dus geeninvloed op de geometrische definities. Met 
TRACUT/matrix en TRACUT/NOMORE worden resp. begin en eind 
aangegeven van het deel van het werkstukprogramma waarin de 
veranderingen moe ten plaatsvinden. In tegenstelling tot 
COPY, wordt er door TRACUT niets gecopieerd. 
Aangezien het executie~omplex zich niets aantrekt van het 
TRACUT-commando, dient er weI voor te worden gezorgd dat 
de beschreven bewegingen kunnen worden uitgevoerd ind1en 
TRACUT wordt weggelaten. 
Ret is niet toegestaan TRACUT-gebieden te nesten. Ret is 
we! toegestaan TRACUT- en COPY-gebieden te "mixen". Daarbij 
dient weI in acht te worden genomen dat de TRACUT
instructie aItijd als eerste wordt uitgevoerd. 
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5.3.3.2 Looping 

Microapt kent een aantal statements met bebulp waarvan de volgorde 
van uit te voeren commando's kan worden veranderd. De volgende 
statements kunnen biervoor worden gebruikt: 

* LABEL. Een LABEL is een neam die een bepaalde plaats in bet pro
gramma aangeeft. 

* JUMPTO. Met bebulp van JUMPTO kan men de uitvoering van een program
ma wijzigen (JUMPTO = spring naar). Er kan aIleen naar 
labels gesprongen worden (zowel voor- als acbteruit). Deze 
sprong wordt onvoorwaardelijke sprong genoemd. 

* IF. Ret IF-statement biedt de mogelijkheid tot een zgn. voorwaarde
lijke sprong. De schrijfwijze moet zijn: 
IF (expressie) labell. 
Als expressie < 0 , spring naar labell. 
Als expressie > 0 ga verder met volgende regel. 
Binnen een MACRO mag de scbrijfwijze ook zijn: 
IF (expressie) labell,labeI2,labe13. 
Als expressie < 0 , spring naar labell. 
Als expressie - 0 , spring naar label2. 
Als expressie > 0 , spring naar label3. 

* LOOPST. Met het commando LOOPST/label,var,<istart>,<ieind>,[incr] 
wordt een "loop" gestart. Rierin is var de lopende varia
bele, <istart> de beginwaarde van die variabele, <ieind> de 
eindwaarde en [incr] de waarde waarmee de lopende variabele 
moet worden opgeboogd bij elke doorgang van de loop. 
Defaultwaarde v~~r [incr] is 1. 

* LOOPND. LOOPND/label geeft het einde van het loop-gebied aan. 
Loops mogen max. 3-diep genest maar niet gemixt worden. 

5.3.3.3 Overige mogelijkheden 

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

- MACRO. Met dit statement wordt aan een groep commando's een naam 
toegekend. Een MACRO met macronaam=MACRO en wordt afgesloten met 
TERMAC (TERMination MACro). De gedefinieerde MACRO kan vervolgens 
worden opgeroepen met CALL/macronaam. 
Ook kunnen zgn. macro-parameters worden meegegeven in de definitie 
van een MACRO. Bv.: 

MACI- MACRO/X,Y,Z 
GOTO/X,Y,Z 
TERMAC 
CALL/MACl,X=3,Y=lO,Z-8 

MACRO's mogen niet genest of gemixt worden. 
- INSERT. Riermee kunnen recbtstreeks NC-regels ingevoegd worden. 
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5.3.4 Technologle 

Microapt kent geen technologie. 

5.4 Tijdbestediogsaoalyse 

Ten aanzien van deze analyse gelden dezelfde overweglngen als In 
d~ paragrafen 3.4.1 en 3.4.2. 

5.4.1 Resultaten 

De programmeurs van Machinefabriek Almelo waren weI in staat om 
programmeertijden zoals die in de praktlJ~ voorkomen te schatten. 
De (procentuele) resultaten voor de diverse facetten van het 
programmeerproces zijn verwerkt in onderstaande tabel. 

tekeni ngo r. aanpak gereedschaps- verspanings- koderen fouten-
keuze condities korrekt1e 

3522 333 2739 4 4 1 83 8 
7622 540 7301 25 7 2 61 15 
7622 540 3501 19 7 4 54 8 
7622 540 6404 14 6 2 69 9 
7622 540 7904 15 11 6 60 8 
7622 540 1503 7 7 3 70 13 
3522 321 4839 13 4 1 75 7 
7322 099 2473 5 5 5 60 25 
7622 541 7081 8 8 5 67 11 
7722 006 8684 13 4 2 69 13 
7222 814 0354 13 5 5 70 8 
7222 102 0785 7 14 7 '64 7 
7222 107 1574 11 11 6 61 11 
7222 107 1147 23 8 4 58 8 
7222 107 1146 29 9 3 49 11 
7222 034 0434 9 9 6 56 19 
7222 004 4410 17 11 4 51 17 
7322 313 6858 21 7 3 51 18 
7622 470 4112 13 10 3 62 13 
7222 407 5963 17 11 4 56 11 
7222 036·3048 25 8 8 42 17 

gem. 15 8 4 61 12 
st. dev. 8 3 2 10 5 

Tabel 5.1 
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5.5 Foutenanalyse 

5.5.1 Methode 

Bij Machinefabriek Almelo waren geen gegevens bekend over het 
optreden van storingen aan de machine's. Daarom werd hier een 
andere methode gevolgd. 
De bedieningsmensen van de NC-machines werd gevraagd te schatten 
in hoeveel procent van de programma's fouten zaten wat betreft 
gereedschappen, verspaningscondi ties en geometrie. Daarbi j werd 
tevens een onderscheid gemaakt tussen nieuwe programma's en 
repeat-programma's. 
Bet zal duidelijk zijn dat de betrouwbaarheid van deze schattingen 
lager ligt dan die van de gegevens verkregen uit het onderzoek van 
ire P. de Wit in Machinefabriek M (Bfdst. 4.5). 

5.5.2 Uitwerking van de gegevens 

In onderstaande tabel wordt weergegeven, hoeveel procent van de 
programma's fouten bevat wat betreft gereedschappen, verspanings
condities en geometrie. Dit zijn schattingen gedaan door de machine
bedieners. 
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5.6 Grafiscbe faciliteiten. 

Aanvankeli J1< kon met Microapt aIleen batch-verwerking worden toege
past. De grafiscbe faciliteiten waren beperkt. De betreffende versie 
wordt nu nog in Almelo gebruikt. 
Sinds enige tijd is bet mogelijk Microapt grafiscb-interactief te 
verwerken. Dit betekent dat na bet intikken van een statement, dit 
statement direct door de 4 fasen van bet systeem wordt uitgevoerd en 
dat bet gedefinieerde geometrische element op een grafisch beeldscherm 
zicbtbaar gemaakt wordt. 
Er staat een veelbeid aan commando's ter bescbikking: 

* PLOTPL: vastleggen van de afmetingen van bet venster. 

* PLOTGE: weI of niet zichtbaar maken van de ingevoerde geometriscbe 
elementen. 

* PLOTCL: weI of niet zicbtbaar maken van de berekende CL-file. 

* CLRSCR: scberm wissen. 

* PLOT: 

* PROJ: 

* EYE: 

plotten van expliciet vermelde geometriscbe elementen, bv. 
PLOT/3,Ll,C3,P2,L2 • 

aangeven van vlak van projectie (XY, XZ of YZ) en te gebruiken 
3D-projektiemetbode (parallel of perspectief). 

opgeven "oogpositie" bij 3D-projektie. 

* VIEWPT: opgeven punt waarnaar gekeken wordt bij 3D-projektie. 

* PTRANS: transleren van de plot. 

* PSCALE: scbalen van de plot. 

* PLAXIS: plotten van de 3 positieve assen. 

* MENUP, MENUL, MENUC, MENUVE, MENUV en MENUB: zicbtbaar maken van 
menu's met mogelijke punt-, lijn-, cirkel-, vector-, vlak- en 
bewegingsdefinities. 

* CYCLE (postprocessorwoord) : plotten van een teken beborend bij een 
bepaalde cyclus. 
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5.7 Ontw1kke11ngen 

Naast allerle1 kleinere uitbreidingen, zoals lijn- en cirkeldefinities, 
hoekafronding e.d. , zijn de belangrijkste ontwikkelingen: 

- gebruikersvriendelljker maken van de interaktieve programmeermogelijk
heid door gebruik te maken van een zgn. crosshair en menutechnieken. 

- frezen van een pocket met ailanden met o.a. de uitbreiding dat de 
hoek tussen 2 beschrijvende lijnen groter dan 180 graden mag zijn en 
dat de omtrek mag bestaan uit lijnen en cirkels. 

- snedeopdeling (ook grafisch zichtbaar) en diameterprogrammering voor 
draaien. 

- de mogelijkheid het gereedschap langs een gedefinieerde CURVE te 
sturen. 

- point-to-point motions via cirkels. 
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6. Vergelijking van de programmeersystemen CAPS en Microapt 

6.1 Technische mogeli jkheden 

Zoals uit de hoofdstukken 4.3 en 5.3 valt af te leiden zijn de 
technische mogelijkheden van Microapt duidelijk groter dan die van 
CAPS. 

- Met CAPS blijkt bet niet mogelijk te zijn om via punt-punt bewe
gingsopdrachten 3D te programmeren. 

- CAPS is met name gescbikt voor het bewerken van vlakke werkstukken 
waarin veel gatbewerkingen moeten worden uitgevoerd. 

- Voor het bescbrijven van contouren is de CAPS-programmeur meer 
afhanke1iJK van de maatvoering door de constructeur, omdat uit
sluitend met puntdefinities kan worden gewerkt. Bierdoor is het soms 
noodzakeliJ~ dat hij bepaalde coordinaten zelf moet uitrekenen. 
De Microapt-programmeur beeft wat betreft het beschrijven van een 
contour vee1 meer mogelijkbeden omdat hij een groot aantal punt- , 
lijn- en cirkeldefinities kan banteren. 

- Zowel CAPS als Microapt kennen de MACRO-construktie. In een CAPS
programma kan, in tegenstelling tot Microapt, geen MACRO worden 
gescbreven door de programmeur, maar moet worden ingevoegd door de 
systeemprogrammeur. 

- Binnen Microapt kan rechtstreeks gebruik worden gemaakt van een 
aantal FORTRAN-statements. 

- Beide systemen hebben mogelijkheden om geometriscbe transformaties 
uit te voeren. De mogel1jkbeden van CAPS zijn meer beperkt, met name: 

* zijn geen geneste constructies mogelijk 
* is spiegeling uitsluitend in de X- of Y-as mogelijk. 

- CAPS kent de looping-constructie in het gebeel niet. 
- CAPS beeft in principe de mogelijkbeid technologie te verwerken. 

Microapt heeft deze mogelijkheid niet. 
- Met Microapt is het mogelijk NC-regels recbtstreeks in bet programma 

in te brengen met bebulp van het INSERT-commando. 

6.2 Tijdsbesteding van de programmeur 
-------------------~-------------

Binnen de gestelde termijn was het helaas niet mogelijk om een tijd
bestedingsanalyse in uren te maken. We hebben ons moeten beperken tot 
bet schatten van de relatieve tijdsbesteding voor bet programmeren van 
een aantal produkten, zie tabel 4.1 en tabel 5.1 • 
Op slecbts 2 punten is een wat groter verschi1 te constateren : 

- de tijdsbesteding aan bet vast1eggen van de verspaningscondities is 
bij de Microapt-programmeur een 'factor 2 lager. 

- de tijdsbesteding voor het coderen 1igt bij Microapt boger. Dit kan 
verband houden met bet feit dat in een Mlcroapt-programma beduidend 
meer cbaracters moeten worden verwerkt. 
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6.3 Foutenanalyse 

Omtrent het optreden van fouten is bij Machinefabriek M momenteel een 
onderzoek gaande. De eerate resultaten zijn verwerkt in tabel 4.2 en 
tabel 4.3 • 
Wat betrefthet optreden van fouten bij Machinefabriek Almalo, is 
aIleen een ruwe schatting, gedaan door de machinebedieners, bekend. 
Deze schattingen zijn weergegeven in tabel 5.2 • 
Ook als deze schattingen veel te optimistisch zijn, dan nog wijzen de 
gegevens erop dat het optreden van fouten bij CAPS-programma's aan
zienlijk hoger ligt. 
Het verbeteren van fouten en het invoeren van wijzigingen gebeurt in 
beide systemen met behulp van een editor. Door de structuur van Micro
apt, het gebruik van punten, lijnen en cirkels, is het weI gemakke
lijker het te wijzigen element terug te vinden en te verbeteren. 
Een ander voordeel is dat de kortere programmaregels het overzicht 
vergroten • 

6.4 Grafische faciliteiten 

De grafische faciliteiten van CAPS beperken zich tot het maken van 
een 2D-plot of een 2D-afbeelding op een grafische terminal. Vergroten 
en verkleinen van de afbeelding zijn mogeliJ~. 
Bij de Microapt-versie welke momenteel in Machinefabriek Almelo wordt 
gebruikt, heeft men geen grafische faciliteiten. 
Nu beschikbare hard- en software van Microapt bieden weI uitgebreide, 
interactieve, grafische mogelijkheden. Ook het 3D weergeven van de 
geometrie en gereedschapsbaan is mogelijk. 

6.5 Ontwikkelingen 

Voor zover bekend wordt op dit moment binnen CAPS aIleen gedacht aan 
de ontwikkeling van een technologie-bestand voor de Deckel-machines. 
Verder vinden uitsluitend kleine aanpassingen plaats. 
De ontwikkelingen bij Microapt hebben met name betrekking op het 
gebruikersvriendelijker maken van het hele pakket. Vooral het inter
actieve gebruik van Microapt op de P3100 Personal Computer heeft aIle 
aandacht. 
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7. Cone Iudes 
---------
Na het vergelijken van de programmeersystemen CAPS en Mierospt is ons 
duidelijk geworden dat beide systemen op dit moment binnen de eigen 
omgeving voldoen. 
Gezien de te verwachten toekomstige ontwikkelingen biedt Microspt 
duidelijk meer voordelen dan CAPS. Microapt is meer universeel bruik
basr en biedt ruime mogelijkheden tot interactief gebruik. Dit Iaatste 
biedt ook wat betreft de foutenopsporing en verbetering grote voor
delen. 
Ook de aansluiting aan CAD-systemen zal met Microapt eenvoudiger moge
lijk zijn omdst deze systemen veelsl een APT-achtige uitvoer kunnen 
genereren. 

Slotopmerking 

Binnen een programmeerafdeling is niet aIleen het gebruikte program
meersysteem van belsng-. Minstens zo belangri jk is de integra tie van 
deze afdeling in het hele bedrijfsgebeuren van werkvoorbereiding tot 
produktie. Ben snelle uitwisseling van gegevens tussen werkvoorberei
der, programmeur en machinebediener moet mogelijk zijn. 
Deze integratie is het beste gerealiseerd bij de Machinefabr1ek Almelo. 


	voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7

