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SAMENVATTING. 

In dit verslag wordt het ontwerp van een programma voor het 
RWT-prorammeersysteem behandeld. Het programma moet een 
willekeurig NC-programma veranderen, zodanig dat de 
oorspronkelijk beschreven geometrie een bepaalde kromming 
krijgt. 
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1. Inleiding. 

Bet manipuleren van geometri~en is een belangrijke taak van 
CAE-systemen. Zo kan men met behulp van deze systemen een 
geometrie eenvoudig spiegelen, roteren of vergroten op het 
beeldscherm. Door de aanwezigheid van deze programma's kan 
de ontwerper een gecomplicerde geometrie op een eenvoudige 
manier beschrijven en dan door de computer laten omzetten 
tot de uiteindelijke geometrie. 

In dit verslag wordt een programma beschreven dat een 
dergelijke transformatie kan uitvoeren. De transformatie is 
het plaatsen van een geometrie op een cirkelboog met een 
willekeurige straal en beginhoek. In hoofdstuk 2 wordt het 
systeem beschreven waarop het programma moet draaien. De 
wiskundige beschrijving is gegeven in hoofdstuk 3 en in 
hoofdstuk 4 worden de resultaten van hoofdstuk 3 omgezet tot 
een FORTRAN-programma. Een voorbeeld van de transformatie is 
in hoofdstuk 5 gegeven. Bet complete programma met 
handleiding is als bijlage bijgevoegd. 
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2. Het RWT-programmeersysteem. 

2.1. Inleiding. 

De geometrische informatie van een werkstukprogramma geeft 
de baan aan die het gereedschap moet doorlopen. Deze informa
tie ligt vastgelegd in NC-regels. Een NC-regel is als voIgt 
opgebouwd: 

G .. X .... Y .... Z .... I .... J .... K .... R .... 

waarbij G =bewegingswijze, 
X,Y,Z =co~rdinaten van het eindpunt, 
I,J,K =co~rdinaten van het middelpunt (indien 

aanwezig), 
R =straal van het cirkelsegment (indien 

aanwezig). 
Als bewegingswijze geldt: 

-G00 = verplaatsing met ijlgang; 
-G01 = verplaatsing met lineaire interpolatie; 
-G02 = verplaatsing met cirkulaire interpolatie 

(rechtsom); 
-G03 = verplaatsing met cirkulaire interpolatie 

(linksom). 

Deze NC-regels kunnen op drie verschillende manieren uit een 
tekening gedestilleerd worden: 

- het schrijven met de hand (handprogrammeren); 
- het programmeren met behulp van (dialoog-)besturingen; 
- het gebruik maken van computer-programmeersystemen. 

Het handprogrammeren is vooral geschikt voor eenvoudige 
werkstukken en vindt meestal in de werkvoorbereiding plaats. 

Het programmeren met behulp van (dialoog-)besturingen wordt 
door de opkomst van betere en uitgebreidere menubesturingen 
steeds meer toegepast. Deze wijze van programmmeren vindt 
plaats aan de gereedschapsmachine. 

Bij het computer-programmeren wordt het programma in een 
uniforme taal geschreven. Dit programma wordt dan door de 
computer omgezet in de specifieke taal van het 
gereedschapswerktuig waarop het werkstuk gemaakt dient te 
worden. Met behulp van een uniforme taal kunnen veel gemakke
lijker complexe werkstukken beschreven worden. Het computer
programmeren vindt plaats in de werkvoorbereiding. 

APT (Automatically Programmed Tools) is de oudste, meest 
verbreide en de verst ontwikkelde taal. Omdat APT een zeer 
uitgebreide taal is en aIleen op een grote computer kan 
draaien zijn van APT veel andere talen afgeleid zoals 
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MICROAPT en EXAPT. MICROAPT is een subset van APT, terwijl 
EXAPT een APT-achtige taal is. 

Naast de systemen die gebaseerd zijn op APT Z1Jn er de 
symbolische programmeersystemen zoals MITURN en RWT. 

2.2. Het RWT-sYsteem. 

Het RWT-systeem is een twee en een half dimensionaal program
meersysteem. Het werkt interactief en is bruikbaar voor aIle 
bewerkingsinstallaties. NC-programma's worden gemaakt met 
behulp van de NC-editor waarbij de programmeur een hele reeks 
van functies via een menu kan oproepen. Deze editor laat ook 
toe dat in reeds gemaakte programma's eenvoudig wijzigingen 
aangebracht kunnen worden. 

De NC-editor-funkties zijn: 

P - PROGRAMMIEREN 
B - BILDSCHIRMANZEIGE 
D - PROGRAMM DRUCKEN 
# - AUSGABE ElNSTELLEN 
R - DATEl EINLESEN 
F - DATEl ABSPEICHERN 

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

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

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

De NC-editor-functies kunnen worden onderverdeeld in: 
- in- en uitvoerfuncties (P,B,D,#,R,F en G); 
- algemene programmeerfuncties (A,E,L,U,T,X en N); 
- vertaalfuncties (Q en Z); 
- specifieke programmmeerfuncties (*,@,J,=,C,V,Y,%,&,W 

en M). 

Met de in- en uitvoerfuncties kunnen programma's ingelezen, 
opgeslagen en afgedrukt worden. De algemene functies zijn 
gewone tekstverkingsfuncties zoals tussenvoegen, uitvegen, 
tekst zoeken en verplaatsen. De specifieke 
programmeerfuncties zijn speciale programma's om specifieke 
bewerkingen uit te voeren zoals contourdraaien en 
kamerfrezen. Met de vertaalfuncties Q en Z wordt ingelezen 
in welk vlak en voor welke machine men wenst te werken. Het 
programma wordt automatisch in de specifieke taal van de 
machine geschreven waarbij ook van speciale machinefuncties 
gebruikt kunnen worden. 
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In het laboratorium voor Numerieke Besturing is het 
RWT-systeem 1561 NC beschikbaar. Door het operating system 
RSX-l1M is het mogelijk dat meerdere gebruikers gelijktijdig 
met het systeem werken. 

In bijlage 1 staat het RWT-systeem 1561 NC, bestaande uit 
een tafel met een Winchester schijf en twee floppy disk 
drives weergegeven. Op het systeem zijn vijf terminals 
aangesloten, een hoofdterminal en vier "slaves", Verder zijn 
een printer, een plotter en een DNC-interface aangesloten. 
Door middel van deze DNC-interface zijn zes machines direct 
aan het systeem gekoppeld. Deze machines zijn: 

- 3 MAHO 400 P freesmachines; 
- 1 MAHO 500 C freesmachine; 
- 1 GILDEMEISTER NEF 280 draaibank; 
- 1 WEILER COMMODOR 80 NC draaibank. 

De DNC-interface maakt het ook mogelijk om aan de machine 
gewijzigde programma's terug te sturen naar het systeem en 
hierin op te slaan. 

3. De transformatie. 

3.1. Inleiding. 

De opdracht was het schrijven van een programma voor een 
geometrische transformatie. De transformatie is het plaatsen 
van een geometrie op een cirkelboog met een willekeurige 
straal en beginhoek. 

3.2. Wiskundige achtergrond van de transformatie. 

Nemen we een rechtsdraaiend rechthoekig assenstelsel O,V,W 
(zie figuur 1) aan. 

w 
P(u,v,w) 

u 
Figuur 1: ASSENSTELSEL O,V,W. 
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De te transformeren geometrie is beschreven in het UV-vlak. 
De transformatie dient dus ook in het UV-vlak plaats te 
vinden, de W-co~rdinaat blijft onveranderd. 

Een voorbeeld van de transformatie is weergegeven in figuur 
2. 

v v 

u 

Figuur 2: VOORBEELD VAN DE TRANSFORMATIE. 

Bij dit soort transformaties is het handig om over te 
stappen op poolco~rdinaten. Een punt met de co~rdinaten 
(u,v) krijgt de co~rdinaten (r,a) volgens figuur 3. 

v 
P(u,v) 

u 

Figuur 3: POOLCO~RDINATEN. 

Gaan we er van uit dat de straal R en de beginhoek a bekend 
zijn en dat de lengte en de hoogte onveranderd blijven, dan 
geldt voor een willekeurig punt (u,v): 

r = R + v ( 1 ) 

u 
a = a - ( 2 ) 

R 

Terugtransformeren geeft: 

u = r * COS(S) = (R + v) * cos[a - i] (3) 
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v = r * SIN{e) = (R + v) * SIN[a - ';1 (4) 

Met de vergelijkingen (3) en (4) ligt het beeldpunt van een 
punt vast. Een geometrie is in een NC-programma echter ook 
nog opgebouwd uit lineaire en cirkulaire interpolaties. 

3.3. transformatie van een recht li.instuk. 

Transformeren we een rechte lijn 1: v = p * u + q, met p en 
q willekeurig, dan geeft dit met (1) en (2): 

r = R + P * u + q (5) 

u 
e = a - (6) 

R 

Uit (5) en (6) voIgt dat een horizontale lijn (p=0) overgaat 
in een cirkelboog. Is de lijn niet horizontaal dan verandert 
de straal lineair. Dit kan niet in een NC-programma worden 
weergegeven. Deze kromme kan benaderd worden door een rechte 
lijn te trekken door het getransformeerde begin- en eindpunt. 
Een vertikale lijn 1: u = q, q willekeurig konstant, gaat 
met (1) en (2) over in: 

r = R + v (7 ) 

q 
e = a - (8) 

R 

Dit blijft dus een rechte lijn. 

3.4. Transformatie van een cirkelboog. 

Een willekeurig punt op een cirkelboog kan men weergeven als: 

P(u,v) = P([p+s*COS(~)],[q+s*SIN(~)]) 

met als middelpunt (p,q) en straal s. 
Na transformeren met (1) en (2) geeft dit: 

r = R + q + S * SIN(~) 
p + S * COS(~) 

e = a -
R 

Een getransformeerde 
NC-programma worden 

cirkelboog kan ook niet 
weergegeven. Men kan dit 
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ondervangen door de cirkelboog op te bouwen uit rechte 
Iijnstukken. Deze Iijnstukken kan men dan eenvoudig transfor
meren. 

Benadert men een cirkelboog door een 
men hierbij een fout die maximaal 
figuur 4). 

<5 

rechte Iijn dan maakt 
geIijk is aan 6 (zie 

Figuur 4: AFWIJKING RECHTE LIJN TEN OPZICHTE VAN EEN 
CIRKELBOOG. 

Met een straal r en een segmentgrootte M geeft dit: 

6 = r * {1 -COS(~)} (12) 

Kent men nu de straal, het middelpunt en de segmentgrootte 
van de cirkelboog dan kan men deze boog met een bepaalde 
nauwkeurigheid representeren door rechte Iijnstukken. Uit 
(12) voIgt: 

[ 
_~l M = 2 * ARCCOS 1 - ~ (13) 

Is het cirkelsegment p groot dan moet de boog opgedeeld 
worden in n Iijnstukken om de boog met een nauwkeurigheid 
van 0 te representeren, waarbij voor n geIdt: 

n ~ (14) 

De cirkelboog kan dan worden opgebouwd uit Iijnstukken 
tussen de punten (u[i],v[i]). Voor u[i] en v[i] geIdt: 

u[i] = MU + r * cos[cr ± P * ~] 
n 

[ ± r:I*~i) v[i] = MV + r * SIN cr ~ 
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MU = U-coOrdinaat van het middelpunt, 
MY = V-coOrdinaat van het middelpunt, 
cr = beginhoek van de cirkelboog ten opzichte 

van de positieve U-as. 

4. Bet programma. 

4.1. Inleiding. 

Bet programma moest geschreven worden in FORTRAN IV, hetgeen 
nogal problemen opleverde door de beperktheid van de taal. 
Zo kent FORTRAN IV geen CBARACTER-datatype, een datatype 
voor tekenreeksen, en ook de statements IF .... THEN, ELSE 
IF TBEN en ELSE ontbreken. Dit komt de 
overzichtelijkheid van het programma niet ten goede. 

4.2. De hoofdlijn van het programma. 

Bet te transformeren programma zit opgeslagen in de tekstbuf
fer van het RWT-systeem. Bet transformatieprogramma, 
subroutine VKRUMM, haalt het programma regel voor regel uit 
de buffer. De NC-regel wordt veranderd en daarna weer 
opgeslagen in de tekstbuffer. Bet stroomschema van VKRUMM is 
in figuur 5 weergegeven. 

De invoer van het hoofdvlak, de gehanteerde cirkeldefinitie, 
de kromtestraal, de beginhoek en de nauwkeurigheid gebeurt 
interactief door middel van standaard RWT-routines. Bet 
ophalen en weer opslaan van de regels in de buffer gebeurt 
ook met RWT-routines. 

Na de invoergegevens en het ophalen van een regel leest 
VKRUMM de informatie die de regel bevat. VKRUMM zet, indien 
nodig, alles om in absolute coBrdinaten. 

Voor het transformeren is de subroutine 
die afhankelijk van het hoofdvlak 
veranderingen in de regel aanbrengt. 
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START 

OPVRAGEN VAN 
INVOERGEGEVENS 

LEES REGEL IN 
EN VERWERK DEZE 

NEE 

Figuur 5: STROOMSCHEMA VAN VKRUMM. 

4.3. Subroutine VTRAFO. 

De subroutine VTRAFO is algemeen opgezet in het 
UVW-assenstelsel (figuur 1), waarbij het UV-vIak het 
hoofdvlak is. 

Uit het stroomschema van VTRAFO (figuur 6) voIgt dat VTRAFO 
opgebouwd is uit drie blokken: 

- het aanpassen van het hoofdvlak; 
- het transformeren van een rechte Iijnj 
- het transformeren van een cirkelboog. 
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VTRAFO 

>--~--1 TRANSFORMA TIE 
RECHTE LklN 

TRANSFORMA TIE 
CIRKELBOOG 

RETURN 

Figuur 6: STROOMSCHEMA VAN VTRAFO. 

4.3.1. Transformatie van een recht lijnstuk. 

Zoals in 3.3 aangetoond is dient bij de transformatie van 
rechte lijn onderscheid te worden gemaakt tussen een horizon
tale en een niet-horizontale lijn. Een horizontale lijn 
wordt een cirkelboog rechtsom of linksom, afhankelijk van de 
richting van de lijn. Iedere andere lijn blijft gewoon een 
rechte lijn. 

Als de beweging in ijlgang gebeurt dan hoeft geen onderscheid 
te worden gemaakt omdat dan aIleen maar het getransformeerde 
eindpunt van belang is. 

Door het vergelijken van de vorige v-co~rdinaat met de 
v-co~rdinaat van het eindpunt kan men vaststellen of de lijn 
horizontaal is. Op dezelfde manier kan men door het vergelij
ken van de u-co6rdinaten de richting van de lijn vaststellen. 
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RECHTE LlJN 

JA 

NEE 

JA 

TRANSFORMATIE VAN 
HET EINDPUNT 

RETURN 

G02 

Figuur 7: STROOMSCHEMA, DE TRANSFORMATIE VAN EEN RECHTE 
LIJN. 

4.3.2. Transformatie van een cirkelboog. 
Het stroomschema van de transformatie van een cirkelboog 
volgens 3.4 is weergegeven in figuur 8. Het aanmaken van 
nieuwe regels gebeurt in de oorspronkelijke regel. Deze oude 
regel wordt eerst leeggemaakt, pas daarna worden de nieuwe 
gegevens erin gezet. Dit invoegen kan tot maximaal 302 
karakters, wat ongeveer vijf nieuwe regels zijn. Dan moeten 
deze nieuwe regels eerst in de buffer opgeslagen worden 
voordat de volgende nieuwe regels gemaakt kunnen worden. 
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BEPALING VAN DE 
SEGMENTGROOTTE 

BEREKENING VAN 
HET AANTAL LlJNEN 

OPDELEN, 
TRANSFORMEREN 

EN OPSLAAN 
VAN DE RECHTE 

LlJNSTUKKEN 

RETURN 

NEE 

Figuur 8: TRANSFORMATIE VAN EEN CIRKELBOOG. 

4.3.3. Aanpassen van het hoofdv1ak. 

VTRAFO is geschreven voor het UVW-assenste1se1 met het 
UV-v1ak a1s hoofdv1ak. NC-programmaCs werken in het 
XYZ-assenste1se1 waarbij drie verschi11ende hoofdv1akken 
gebruikt kunnen worden. Deze drie v1akken zijn het XY-v1ak, 
het XZ-v1ak en het YZ-v1ak. In figuur 9 zijn deze drie 
v1akken met hun cirke1bewegingsrichtingen weergegeven. 
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Y x 

G02 

x Z 

XY-VLAK ZX-VLAK 

z v 

Y U 

YZ-VLAK UV-VLAK 

figuur 9: HOOFDVLAKKEN. 

De aanpassingen van de drie vlakken voor het UV-vlak zijn 
weergegeven in tabel 1. 

UV-VLAK 

u 

v 

w 

XY-VLAK 

x 
y 

Z 

XZ-VLAK 

z 
X 

Y 

TABEL 1: Aanpassingen aan het UV-vlak. 
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4.3.4. Bepaling van het middelpunt. 

Voor de transformatie van een cirkelboog moet het beginpunt, 
het eindpunt en het middelpunt bekend zijn. Bij de 
cirkeldefinitie ±R wordt een cirkelboog weergegeven door het 
beginpunt, het eindpunt en de straal. Uit deze gegevens kan 
men twee middelpunten berekenen (zie bijlage 2). Het 
werkelijke middelpunt kan dan, afhankelijk van de 
draairichting en de segmentgrootte, bepaald worden. 
De segmentgrootte is kleiner of gelijk aan 180 graden als de 
straal positief is en groter dan 180 graden als de straal 
negatief is. 

5. Een voorbeeld. 

Als voorbeeld is een eenvoudige geometrie (JOHN) genomen. 
Het programma bestaat uit 20 regels. Het hoofdvlak is het 
XY-vlak en de coOrdinaten van de middelpunten worden absoluut 
weergegeven. De totale lengte bedraagt 55 mm en de hoogte is 
15 mm. 

Deze geometrie moet gekromd worden op een straal van 100 mm 
en beginnen bij een hoek van 105 graden met de positieve 
x-as. de nauwkeurigheid waarmee een cirkel weergegeven wordt 
is 0.1 mm. 

Na inloggen moet men de NCK-editor oproepen met het commando 
NCK <ret> en het te transformeren programma inlezen via ALTER 
PROGRAMMNAME. De naam van het getransformeerde programma kan 
men ingeven bij NEUER PROGRAMMNAME, bedenk weI dat de 
benodigde geheugenruimte van het getransformeerde programma 
veel groter kan zijn dan die van het oude programma. Het 
krommingsprogramma wordt opgeroepen met = - STEUERUNGSSPEZ. 
UMWANDLUNGEN. 

Na aanroepen van het programma met = via de editor 
verschijnen de onderstaande regels op het beeldscherm. De 
gegeven antwoorden staan tussen haakjes vermeld. 

HAUPTEBENE ? 
XY=l, XZ=2, YZ=3 

HANTIERTE KREISKENNUNG ? 
+1=1, +4=2, ±R=3 

KRUMMUNGSRADIUS= ... . 

BEGINWINKEL{DEG)= ... . 

KREISGENAUIGKEIT= ... . 
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(2) 

(100) 

(105) 

(0.1) 



De oorspronkelijke en de getransformeerde regels verschijnen 
nu op het beeldscherm. Bet getransformeerde programma is 
door bet opdelen van de cirkelbogen nu 40 regels lang 
geworden (zie bijlage 4 en 5). 
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Bijlage 1 

Het RWT-systeem. 

.",--~ . . . 

. ' 

.. 

aan/uit 

aan/uit 

aan/uit (met 
komputer gekoppeld) 

r---~S~y:~:te:e:m:_~~~~~i!!~!§~i!~~"~"~~----' 
~ _____ k_o_r_\s~'o~l~ __ ~~~==============~~ ______ ~ 
.--- --~ 

I ~ ~! 1 __ - __ .. 

. / 
Wl.nchester- en 
Floppy-schijven 

!:I start o netechakelaar teets 

• netaanslui ting 

komputer 



BIJLAGE 2.1 

Bi.ilage 2: Berekening van het middelpunt. 

Gegeven Z1Jn de co6rdinaten van twee punten en de straal van 
de cirkel. De punten hebben de co6rdinaten (u,v) en (x,Y), 
de straal is R. Het middelpunt heeft het co6rdinatenpaar 
(i,j). 

Beide punt en liggen op de cirkel, aldus geldt: 

(1 ) 

(2) 

Gelijkstellen van (1) en (2) geeft dan voor u ongelijk aan x: 

-(v-y) 
i = j * + -----------------

(u-x) 2 * (u-x) 

Als u=x dan geldt: 

(v+y) 
j = 

2 

Substitutie van (4) in (2) geeft dan: 

11 = x - ..f{Rlil _(y_j)2} 

i2 = X + ..f{R2_(y_j)2} 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Voor u=x zijn de twee middelpunten met de vergelijkingen 
(4), (5) en (6) bepaald. 

Schrijft men (3) in de vorm i = Aj+B dan geldt: 

A = 

B = 

-(v-y) 

(u-x) 

( ulll +y2) - ( Xlii +r ) 

2 * (u-x) 

(7) 

(8) 

Substitutie van (3) met (7) en (8) in (1) geeft dan een 
kwadratische vergelijking in j, namelijk: 

jlll * (Alii +1) + j*( -2uA+2AB-2v)+(u2 -2uB+B2 +y2 -RZ )=0 (9) 



BIJLAGE 2.2 

Oplossen van (9) geeft: 

(-D+{C) 
jl = (10) 

(-D-{C) 
j2 = (11 ) 

2*(A2 +1) 

met C = (-2uA+2ab-2v)Ii!-4(A2 +1)*(u2 -2uB+B2+y2-R2
) (12) 

D = -2uA+2AB-2v (13) 

Met (3), (10) en (11) liggen de twee middelpunten vast. Door 
nu de ligging van de twee punt en ten opzichte van elkaar te 
onderzoeken kan men afhankelijk van de draairichting en de 
segmentgrootte het juiste middelpunt kiezen. 



Bijlage 3 

PROGRAMMA JOHN 

GOO XO.OOO Y5.000 Zl 
G03 XIO.OOO Y5.000 Z-1 15.000 J5.000 
GOI XlO.OOO Y15.000 
GOI XO.OOO Y15.000 
GOO X20.000 YO.OOO Zl 
G02 XI5.000 Y5.000 Z-l 120.000 J5.000 
GOI XlS.OOO YI0.000 
G02 X2S.000 YlO.OOO 120.000 JIO.OOO 
GOl X2S.000 YS.OOO 
G02 X20.000 YO.OOO 120.000 J5.000 
GOO X30.000 YO.OOO ZI 
GOI X30.000 Y15.000 Z-l 
GOI X30.000 Y7.500 
GOI X40.000 Y7.500 
GOI X40.000 YlS.OOO 
GOl X40.000 YO.OOO 
GOO X4S.000 YO.OOO Zl 
Gal X4S.000 YlS.OOO Z-1 
Gal XSS.OOO YO.OOO 
GOI X5S.000 Y1S.000 



Bijlage 4 

PROGRAMMA JOHN.K 

GO X-27.I76 YIOI.422 ZI.OOO 
GI X-26.302 Y99.675 Z-I.OOO 
Gl X-24.823 Y98.381 
GI X-22.976 Y97.716 
GI X-21.022 Y97.76S 
GI X-19.220 Y98.523 
GI X-17.810 Y99.889 
GI X-16.994 YIOI.676 
GI X-16.9IS YI03.629 
GI X-18.S26 Y113.498 Z-I.OOO 
G3 X-29.764 YIII.081 Z-I.OOO 10.000 JO.OOO 
GO X-6.I76 Y99.809 ZI.OOO 
GI X-8.IIS YIOO.052 Z-I.OOO 
GI X-9.842 YIOO.986 
GI X-II.III YI02.486 
GI X-II.714 YI04.344 
GI X-12.272 YI09.313 Z-I.OOO 
GI X-12.062 YIIl.261 Z-l.OOO 
GI X-II.OI3 Yl13.000 
GI X-9.266 Y114.244 
GI X-7.102 Y114.780 
GI X-4.889 Y114.515 
Gl X-3.002 Y113.496 
GI X-I.746 YIII.900 
GI X-I.298 YI09.992 
GI X-I.239 YI04.993 Z-l.OOO 
GI X-l.609 YI03.074 Z-l.OOO 
GI X-2.683 YIOl.429 
Gl X-4.281 YIOO.289 
Gl X-6.176 Y99.809 
GO X3.819 Y99.927 ZI.OOO 
Gl X4.392 Yl14.916 Z-I.OOO 
GI X4.106 YI07.422 Z-l.OOO 
G2 X14.809 YI06.475 Z-l.OOO 10.000 JO.OOO 
Gl XlS.843 Y113.904 Z-l.OOO 
GI X13.776 Y99.047 Z-l.OOO 
GO XI8.709 Y98.234 ZI.OOO 
GI X2I.SI6 Y112.969 Z-I.OOO 
GI X28.423 Y95.876 Z-l.OOO 
GI X32.686 YIIO.2S7 Z-l.OOO 



Bijlage 5 

. 
-.-$.~ 

I 
OORSPRONKELIJKE VERSIE. 

I · 
I · I · I · I · 
I · -T L 
• 

I · 
GETRANSFORMEERDE VERSIE. 



Bijlage 6 

Handleiding VKRUMM. 

VKRUMM is een transformatieprogramma dat een geometrie uit de 
buffer van het RWT-systeem kromt om een bepaalde kromtestraal. 

De invoer, die opgevraagd wordt op het beeldscherm, bestaat uit: 
- hoofdvlak; 
- cirkeldefinitie; 
- kromtestraal; 
- beginhoek; 
- cirkelnauwkeurigheid. 

Het nulpunt van de oorspronkelijke geometrie wordt getransformeerd 
naar de beginhoek. De beginhoek is gedefinieerd als hoek van de 
positieve horizontale as in de richting van de positieve vertikale 
as. De cirkelnauwkeurigheid is de nauwkeurigheid waarmee een 
cirkelsegment van de oorspronkelijke geometrie in rechte lijn
stukken wordt opgedeeld. 

V~~r VKRUMM zijn de volgende subroutines nodig: 
-R\IT-routines: AIWERT, CBUFIN, CBUFOT, CREAD, CSUCH, CURTXT, 

HALT, LZEIL, WERTAlj 
-THE-routines: VCRUNC, VDELAD, VINSAD, VSCHON, VSEAAD, 

VSEINF, VTRAFO. 
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