
 

De programmering van Nube gereedschapwerktuigen

Citation for published version (APA):
Gerritzen, R. (1981). De programmering van Nube gereedschapwerktuigen. (TH Eindhoven. Afd.
Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol.
WT0517). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1981

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/449347bb-2567-4b81-a911-a569d102c82b


DE PROGRAMME RING VAN NUBE GEREEDSCHAP

WERKTUIGEN 

Auteur: ir. R. Gerritzen. 

WPT-Rapport nr. 0517 november, 1981. 



DE PROGRAMMERING VAN IroBE . GEREEDSCIDUlWERI<l'UIGEN • 

1. Inleiding. 

Het numeriek bestuurde gereedschapwerktuig is in de huidige tijd tot 

een geautomatiseerd en rendabel middel voor de machinale werkplaatsen 

uitgegroeid. Van het zuiver gemechaniseerde produktiemiddel onderscheidt 

zij zich door de hogere bewerkingskwaliteit en -zekerheid bij lagere 

kosten in het bijzonder bij kleine en middelgrote series. Deze voorde

len aangevuld met een hoge flexibiliteit en meer verschillende gebruiks

mogelijkheden hebben bijgedragen tot de uitbreiding van de Nube techniek. 

OVer de gehele wereld zijn inmiddels 200.000 Nube machines opgesteld. 

Nadat in het begin de ontwikkeling van de Nube techniek maar aarzelend 

verliep heeft de ontwikkeling van de CNC besturing op basis van micro

processoren in het midden van de zeventiger jaren voor een doorbraak 

gezorgd. Nieuwe ontwikkelingen in de besturingstechniek en nieuwe toe

passingsgebieden doen verwachten dat rond 1990 meer dan een millioen 

Nube machines in gebruik zijn. 

De voor de programmering van Nube machines benodigde tijd stijgt voor

lopig nog sterker dan he.t aantal Nube machines. Oorzaken zijn de steeds 

grotere produktdiversiteit en de kortere levensduur van het produkt. 

Bovendien wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de voordelen van 

de Nube techniek door de constructie van steeds gecompliceerdere werk

stukken. 

Volgens schattingen wordt een-derde deel van de produktiekosten veroor

zaakt door de programmering en daardoor wordt het duidelijk hoe belang

rijk een efficient verloop van de Nube programmering is. In het vervolg 

wordt daarom aandacht gevraagd voor mogelijkheden de Nube programmering 

te automatiseren door systemen voor vermindering van invoergegevens, ver

beterde controle en opslagmethoden. 
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2. Kenmerken van verschillende programmeringsmethoden. 

Al in de beginfase van de Nube techniek werd erkend dat een rendabel 

gebruik van Nube machines in sterke mate afhangt van de kwaliteit van 

de Nube programmering. Pogingen de programmering te verbeteren hebben 

geleid tot de ontwikkeling van een groot aantal systemen die verdeeld 

kunnen worden in drie principieel verschillende programmeermethoden. 

Allereerst vond een verplaatsing van de programmering plaats, weg van 

de machine naar de werkvoorbereiding. Naast het handprogrammeren kwa

men een groot aantal computerprogrammeersystemen ter beschikking die 

zorgden voor soms aanzienlijke tijdsbesparingen bij de bepaling van de 

geometrische en technologische gegevens voor de werkstukprogramma's. 

Elders vonden ontwikkelingen plaats om op'geautomatiseerde wijze teke

ningen te verkrijgen en de werkplaatsplanning uit te voeren. De Nube 

programmering werd soms in deze systemen opgenomen. In publikaties 

over C.A.D. (Computer Aided Design) en C.A.P. (Computer Aided Planning) 

komen in toenemende mate de de bewerkingsmethode op de Nube machines 

aan de orde. Deze geintegreerde systemen leiden tot een verdere stij

ging van de rentabiliteit van Nube machines en zullen in de tachtiger 

jaren verder tot ontwikkeling komen. 

Behalve beide genoemde methoden is ook de Nube programmering in de werk

plaats verder ontwikkeld. Aanvankelijk boden CNC besturingen aIleen de 

mogelijkheid werkstukprogramma's op te slaan en te wijzigen. Door verdere 

ontwikkeling kunnen werkstukprogramma's nu rendabel aan de machine opge

steld worden. Ook is de laatste jaren een ontwikkeling van programmeer

plaatsen in de omgeving van de machine op gang gekomen die onafhankelijk 

van de machinebesturing gebruiktworden. AIle systemen van werkplaatspro

grammering hebben vanwege flexibiliteit en een gunstige prijs - prestatie 

verhouding vooral betekenis voor het kleine bedrijf en voor de bewerking 

van kleine en middelgrote series. 

De praktijkervaringen hebben aangetoond dat iedere programmeermethode 

zijn specifieke problemen heeft. Bij de werkplaatsprogrammering worden 

door de funktie-uitbreiding hogere eisen aan het werkplaatspersoneel 

gesteld. Door de beperkte mogelijkheden van programmadokumentatie en 

• 
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gegevensopslag is het minder goed mogelijk lering te trekken uit het 

verleden of gebruik te maken van systematisch verzamelde gegevens. 

Bovendien valt de bewerking grotendeels stil wanneer geprogrammeerd 

wordt. 

Bij de programmering in de werkvoorbereiding zijn er in hoofdzaak orga

nisatorische problemen. Dit komt omdat iedere maatregel in de automati

sering van de Nube programmering gepaard gaat met de invoering van 

elektronische informatieverwerkende apparatuur. De daarmee samenhangen-

de hoge investerings- en invoeringskosten en organisatorische problemen om 

volledig de nieuwe technologische mogelijkheden te benutten vormen het 

belangrijkste probleem. De beperkte mogelijkheden Nube programma's te 

optimaliseren zijn een ander nadeel. 

Dit overzicht verklaart de ontwikkeling van de vele aanwezige program

meersystemen en het feit dat in veel bedrijven verschillende methoden 

naast elkaar gebruikt worden, ieder voor bepaalde toepassingsgebieden. 

Maar ook deze oplossing waarborgt nog niet een optimaal gebruik wan

neer niet tevens de mogelijkheden van iedere methode bekend zijn en 

onder welke omstandigheden het gunstiger is een andere methode toe te 

passen. Daarom zal in het vervolg ingegaan worden op de mogelijkheden 

van de verschillende methoden. 

3. Automatiseringsmogelijkheden bij de Nube programmering. 

De belangrijkste bijdrage wordt verkregen doorverminderig van het werk 

bij het opstellen en invoeren van de programma's. Een vermindering van 

de omvang van de Nube programmering wordt enerzijds bereikt wanneer het 

programmeren zelf door bepaalde hulpmiddelen vereenvoudigd wordt en 

anderzijds wanneer de besturing over funkties beschikt waarmee een com

binatie van bewegingen uitgevoerd worden zodat de benodigde hoeveelheid 

gegevens verminderen. Gedacht kan worden aan funkties voor draadsnijden, 

constante snijsnelheid, automatische gereedschapscorrectie, adaptieve 

snedeopdeling. 

Het programmeren bestaat uit het verkrijgen van de geometrische gegevens 

- voornamelijk de gereedschapweg - en de technologische gegevens, waar

onder vooral de bewerkingsmethode, gereedschapkeuze en bepaling van de 
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instelgrootheden wordt verstaan. De automatisering van de verkrijging 

van geometrische informatie verloopt van regelgewijze programmering waar

bij iedere afzonderlijke waarde berekend wordt via het gebruik van be

standen en routines voor segment- en makroprogrammering tot het gebruik 

van werkstukgegevens uit CAD systemen, die machineklaar gemaakt worden 

met behulp van geometrische modellen. Eigen opgave van geometrische in

formatie kan in het laatste geval dus vervallen. 

Bij de verkrijging van de technologische informatie begint de automatisering 

bij de regelgewijze berekening Van bijv. toerental en aanzet en verloopt 

via het gebruik van bestanden en routines voor de berekening van grens

waarden tot modellen met opgeslagen standaardtechnologie die afzonder-

lijke bewerkingen bepalen. Technologiemodellen voor de volautomatische 

bepaling van de bewerkingsparameters, waarbij opgegeven waarden het be

werkingsresultaat (bijv.oppervlaktekwaliteit)beinvloeden, vormen momen-

teel het hoogste automatiseringsniveau. De technologiemodellen blijken 

minder bruikbaar te zijn bij de werkplaatsprogrammering. 

Bij de werkplaatsprogrammering vindt de invoer als regel plaats via sym

bolen, bij computerprogrammering via taalelementen. Grafische hulpmidde

len kunnen in beide gevallen de Nube programmering vergemakkelijken. De 

werkstukprogramma's worden aan de besturing opgegeven door handingave 

bij de werkplaatsprogrammering en door een informatiedrager of over

drachtsysteem bij de andere programmeermethoden. 

~~!~_~!_~!E~E!~~!!EE~~E~!E~~~' 

Als eerste mag de Numerieke Positioneerapparatuur (digitizer) genoemd worden 

die de voordelen van de Nube techniek ook op conventionele gereedschap

werktuigen mogelijk maakt. Zij bestaat uit"een meetsysteem en uit een 

programmeerbare positie-uitlezer. De bedieningsman plaatst tijdens de 

bewerking van het eerste werkstuk uit een serie de bereikte positie in 

een "positiecomputer". Bij de bewerking van het vervolg van de serie 

wordt dan gebruik gemaakt van de opgeslagen plaatsaanduidingen. Vooral 

bij grotere series vindt een drastische reducering van de kans op fou-

ten plaats en worden kortere bewerkingstijden en constantere kwaliteit 

bereikt. 
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Low-cost besturingen zijn de laagste automatiseringsvorm bij handingave

besturingen. Zij bestaan uit het basismodel van een conventionele CNC 

besturing. Ondanks de minder gemakkelijke gegevensinvoer zijn deze be

sturingen door hun lage prijs vooral daar interessant waar voornamelijk 

in de werkvoorbereiding geprogrammeerd wordt maar spoedopdrachten aan 

de machine. 

Besturingen die vooral met handingave gebruikt worden moeten over meer 

invoercomfort beschikken. De bediening wordt dan door een groot aantal 

geometrische hulpfunktiesondersteund. V~~r de contourbeschrijving zijn 

definitiemogelijkheden beschikbaar voor de beschrijving van een uit 

verschillende punten bestaand kontourgedeelte, Parameterroutines en 

programmeerbare cycli voor de snedeopdeling verminderen het aantal in 

te voeren gegevens. Bij handingave CNC besturingen met geintegreerd 

programmeersysteem slijgt het invoercomfort verder doordat de machine

besturing en de programmering gelijktijdig kunnen plaats vinden zodat 

machine stilstandtijden verminderen, door grafische weergave en door 

invoer in dialoogvorm. 

De problemen van de werkplaatsprogrammering zijn te vermijden door een 

machine onafhankelijke werkplaatsprogrammeerplaats die de voor de pro

grammering nodige softwarecomponenten van de besturing bevat. Op dezelf

de wijze als hiervoor geschetst kan een programmeur zelfs verschillende 

in bedrijf zijnde machines programmeren. Het comfort van de machinebe

sturing mag dan minder zijn . Een aan de programmeerplaats toegevoeg

de ponsbandlezer/ponser en matrixprinter maken het geheel volledig, ook 

wat betreft de schriftelijke vastlegging. Door de plaatsing van de pro

grammeerplaats in de werkplaats wordt de flexibiliteit en beschikbaar

heid in hoge mate verzekerd. Ondanks dat hiermee weer een zekere mate 

van centralisering in de programmering optreedt is een dergelijke werk

plaatsprogrammeerplaats gemakkelijk in een bestaande werkplaatsorgani

satie op te nemen. Vooral wanneer werkstukken met een geringe moeilijk

heidsgraad in wat grot ere series op een aantal machines bewerkt worden 

is dit systeemalszeer effectief te beschouwen. 

~~~~_Q~_~~~2~~~!2!~~!~~!!~~' 

Computerprogrammeersystemen zijn er vanaf een niveau vergelijkbaar met 

het handprogrammeren tot systemen die gebruik maken van de beschrijving 
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van het uitgangsmateriaal en de werkstukvorm en van technologiemodellen. 

Van de gebruikte systemen komen er wat technologieverwerking betreft 

weinigen verder dan de uitgifte van standaardwaarden. Bij de geometrie

verwerking daarentegen is door sommige systemen een zeer hoog automati

seringsniveau bereikt. De geometrieverwerking is dan gebaseerd op be

drijfseisen en werkstukkenpakket waarmee een bibliotheek van routines 

is samengesteld. Daarin is op toegankelijke wijze bedrijfservaring 

verzameld. Door ervan gebruik te maken worden sneller bedrijfszekere 

werkstukprogramma's samengesteld. 

In de figuur is de werkstukvorm weergegeven voor een dergelijke routine. 

De routine of makro bevat de bewerkingen langsdraaien, dwarsdraaien, 

aanbrengen van een afronding of afschuining en toepassing van ijlgang 

daar waar geen materiaal aanwezig is. Van de invoerparameters hebben 

sommige een standaardwaarde die gewijzigd kan worden, terwijl andere 

steeds opgegeven moeten worden. 

3.3. CAD, CAP en CAM systemen. -----------------------------
Typerend voor de programmeersystemen met CAD, CAP en CAM (Computer Aided 

Manufactoring) ishet gebruik maken van de aanwezige werkstukbeschrijving 

die een verdere vermindering van de invoergegevens mogelijk maken daar 

de afmetingen van het werkstuk bekend zijn. Als voorbeeld wordt het AUTAP 

systeem genoemd dat als resultaat een beschrijving van de uitgangs- en 

werkstukvorm geeft zodat het aansluit op het EXAPT systeem. Controle van 

het resultaat van AUTAP is zo ook gemakkelijker en sneller uit te voeren. 
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4. De organisatie van de Nube programmering. 

Behalve een efficiente aanmaak van werkstukprogramma's wordt het door 

het toenemend aantal Nube machines steeds belangrijker: 

- voortdurend te beschikken over alle geldige gegevens van gereedschap, 

snijsnelheden, aanzetten e.d., 

- het oponthoud te minimaliseren aan de machine door beperking van de 

programmacorrecties, 

- over de mogelijkheid te beschikken grote aantallen programma's efficient 

op te slaan en voor bepaalde werkstukprogramma's ter beschikking te 

hebben. 

Daarom moaten in de Nube organisatie zelf maatregelen genomen worden om 

de voorbereiding, het testen en het opslaan van programma's te verbete

ren. 

De voorbereidingstijd kan verminderd worden door geschikte hulpmiddelen 

en programma's zodat de nodige routines en gelijksoortige werkstukpro

gramma's snel beschikbaar zijn. De testtijd kanverminderdworden door 

grafische hulpmiddelen die de controle van de gereedschapbewegingen mo

gelijk maken en het aantal testruns aan de machine verminderen. Program

meren op basis van gelijkvormige delen bewijst hier zijn nut. 

Het opsl~an van programma's geeft traditioneel veel problemen zodat men 

in vele gevallen ertoe overgaat niet meer het werkstukprogramma op pons

kaarten en de ponsband te bewaren maar de opslag en het beheer door de 

computer te laten doen. Belangrijk is dan dat men over een code beschikt 

die het mogelijk maakt programma's van gelijksoortige werkstukken snel 

terug te vinden. 

5. Selektiekriteria en ontwikkelingstendensen bij de Nube programmering. 

Op zoek naar het meest efficient gebruik van de Nube techniek valt het 

op dat een groot aantal faktoren van invloed zijn. Bij het automatise

ren van de Nube programmering spelen de volgende factoren een rol: 

- aantal Nube machines, 

- aantal benodigde programma's, 

- beschikbaar computergebruik, 

- werkstukmoeilijkheidsgraad, 

- aanwezige organisatiestructuur, 

- beschikbare arbeidskrachten. 
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De werkplaatsprogrammering maakt het de kleinere bedrijven gemakkelijker 

met Nube te beginnen en is bovendien een efficient hulpmiddel bij een

voudige werkstukvormen, korte programma's en een gering aantal nieuwe 

programma's. De te nemen automatiseringsstappen voor de Nube programme

ring in de werkvoorbereidende afdelingen hangt in belangrijke mate af 

van de tijd die het kost de geometrische en technologische gegevens te 

verzamelen. Bovendien is de wens tot combinering van verschillende 

werkvoorbereidende aktiviteiten en een eventuele koppeling aan een CAD 

of CAP systeem van belang bij de keuze van een geschikte programmeer

methode. 

Een representatieve enquete onder duitse machine~abrikanten gaf de wens 

tot groter gebruik van CAD, CAP en CAM systemen aan. Meer dan de helft 

van de ondervraagde firma's ziet een integratie van ontwerp, planning 

en Nube programmering als een gunstig perspectief. Maar tevens wil men 

in de toekomst meer machines aanschaffen die in de werkplaats te program

meren zijn. Dit zal er toe kunnen leiden dat Nube programmeersystemen 

die uitsluitend in de werkvoorbereiding bruikbaar zijn naar verhouding 

minder belangrijk worden. 

6. Samenvatting. 

De tendens bestaat de Nube programmering te automatiseren met het doel 

de door de Nube techniekontstanerationaliseringsmogelijkheden doelmatig 

toe te passen. V~~r de hand liggende maatregelen tot realisering van 

deze doelstelling bestaan enerzijds uit de toepassing van produktierijpe 

CAD, CAP en CAM systemen en anderzijds uit werkplaatsprogrammering die 

vanwege de grote flexibiliteit en de geringe organisatorische invoerings

maatregelen een efficient middel is. Daarmee heeft de ontwikkeling van 

de Nube techniek een peil bereikt waarmee het een bijdrage Levert aan 

de rationalisering en automatisering van de fabricage. 
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