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SAMENV ATTING. 
Bij het bewerken van 3-D produkten op een vijf-assige freesmachine moot 
veelvuldig gebruik gemaakt worden van de rotatorische A- en B-as. Het schrijven 
van NC-programma's voor dergelijke produkten levert echter grote problemen op. 
Globale, lokale en machine-assenstelsel roteren en transleren ten opzichte van elkaar 
en hieruit moe ten door de programmeur de juiste gegevens voor het 3-D produkt 
worden gehaald. Het verbaasd dan ook niet dat de ori~ntatie van het gereedschap ten 
opzichte van het te bewerken vlak vaak het voorstellingsvermogen te boven gaat. 

Om dit probleem op te lossen is er een software-pakket ontwikkelt dat NO-regels, 
bedoeld voor bewerkingen in het XY -vlak, omrekent naar NO-regels die dezelfde 
bewerkingen uitvoeren in ieder vrij te kiezen vlak. Grofweg valt het pakket in drie 
delen uiteen. Het eerste deel analyseert de aangeboden NC-regel en presenteert het 
in leesbare blokken aan het tweede deel dat de benodigde berekeningen en 
transformaties uitvoort. Het laatste deel tenslotte zet de verkregen informatie om in 
een voor de freesmachine leesbare vorm. 

V oorwaarde voor een veilig gebruik van dit software-pakket is de ontwikkeling van 
van een botsingsimulatie-programma. 
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1. IN LEIDING. 
De vakgroep Productietechnologie en Automatisering van de faculteit Werktuig
bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven is in het bezit van een 
MAHO 7008 freesmachine. Dit is een universele 5-assige frees machine met 3 
translatorische assen, de X-, Y - en Z-as en twee rotatorische assen, de A- en B-as. 

De NO-regels voor de MAHO 7008, die men met de gebruikelijke NC-programmeer
systemen genereert in een 2-D vlak, kan men ook gebruiken om 3-D produkten te 
bewerken. Dit is mogelijk als men de plaats en ori!ntatie van het te bewerken vlak 
ten opzichte van de zwenk-rondtafel van de freesmachine kent. Zolang het te 
bewerken vlak evenwijdig aan de X-, Y - of Z-as van de freesmachine ligt, vormt 
het genereren van de benodigde NO-regels nog geen probleem. Maar als het te 
bewerken vlak "scheef" ligt dienen de A- en B-as verdraaid te worden. Hier zit het 
probleem, het genereren van dergelijke NO-regels gaat va.ak gepaard met veel 
rekenwerk en gaat bovendien nogal eens ons ruimtelijk inzicht te boven. 

De opdracht betrof ( zie bijlage 2. ) de ontwikkeling van een software-pakket dat, op 
een voor de MAHO 7008 geschikte manier, NO-regels, geschreven voor het XY -vlak, 
transformeert naar elk willekeurig vlak met gegeven pla.ats en ori~nta.tie ten opzichte 
van de zwenk-rondtafel. 
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2. HET TRANSFORMATIE-PROGRAMMA. 
Voor de gebruiker moet het transformatie-programma er heel simpel uit zien. Want 
zoals gezegd in de inleidingj het omzetten van NO-regels die geschreven zijn door de 
gebruiker naar NO-regels geschikt voor een ander bewerkingsvlak gaat gepaard met 
grote hoeveelheden rekenwerk. De gebruiker moet zijn NO-regels kunnen aanbieden 
in de vorm van een tekstfile, deze met het transformatie-programma verwerken en 
er een nieuwe (getransformeerde) tekstfile voor terug krijgen (zie fig 1). 

NO 

Tekstfile 

Transformatie-

programma 

NO 

Tekstfile 

Fig. 1 Het principe van het transformatie-programma. 

We weten nu dus zeer giobaal hoe het programma er uit moet zien. Kijken we iets 
nauwkeuriger dan blijkt het transformatie-programma in drie stukken uiteen te 
vaHen (zie fig.2). 

NO- • data Trans- data t--'==--..,. 
regel formatie 

Fig. 2 De opdeling van transformatie programma. 

-de text/data omzetting. 

NO-
regel 

De te transformeren NO-regels worden in de vorm van een tekstfile aangeboden. 
Met tekst kan een computer niet rekenen. Dus zal eerst de NO-regel geanalyseerd 
moeten worden, de data er worden uitgeplozen en in een standaard vorm worden 
gegoten. 

-de transformatie 
Het zal duidelijk zijn dat de transformatie van data de kern van het programma is. 
Hier worden de coordinaten van punten in het XY -vlak omgezet naar de coordina
ten van punten in het gewenste vlak. De plaats en ori~ntering van het gewenste 
bewerkingsvlak moet in de ingevoerde data verwerkt zijn. 
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-de data/tekst omseUing. 

In tegenstelling tot de computer kan de MARO 700S geen data maar aHeen tekstfiles 
lezen. De getransformeerde data moeten dus teruggeschreven worden naar een 
tekstfile. De vorm van de NO-regels is, net als die van de data, duidelijk omschreven. 
De omzetting van data naar text (NO-regels) kan dus eenduidig gemaakt worden. 

De drie hierboven besproken punten zullen in de volgende paragrafen uitvoeriger 
worden behandeld. 

2.1. Text/Data OmseUing. 

Voordat het inlezen en analyseren van een NO-regel besproken kan worden, is het 
noodzakelijk eerst de opbouw van een NO-regel te kennen. Bij de MAHO 700S wordt 
het ingaveformaat in adres-schrijfwijze gebruikt, dat wil zeggen dat elk woord 
bestaat uit een adresletter en een getal met meerdere cijfers. 

Voorbeeld: X-42.16 
Betekenis: X het adres 

het voorteken 
42.16 de decimale waarde. 

Een aantal woorden samen vormen, mits in de internationaal vastgestelde configura
tie ( DIN 66025 ), een voor de freesmachine leesbare NO-regel. 

Voor de transformatie van de data moet de NO-code beschikbaar zijn in de vorm 
van een adres en de bijbehorende numerieke waarde ( de data dus ). Zoals reeds 
gezegd wordt het NO-programma vanuit een tekstfile regel voor regel aan het 
transformatie programma aangeboden. De ingelezen regel wordt gezien als een string, 
waardoor de afzonderlijke karakters eenvoudig kunnen worden gerdentificeerd. Het 
analyseren gebeurt door de string karakter na karakter af te lopeno De zo gevonden 
data worden opgeslagen in een record: " de regelinhoud ". Hierin worden alle 
voorkomende adressen en numerieke waarden per ingevoerde regel bijgehouden. 

Er is echter een groep woorden die meerdere regeis werkzaam blijft en weI zolang ze 
niet door een woord dat in dezelfde groep hoort worden opgeheven. De code van deze 
groep woorden wordt behalve in het record regelinhoud, dat bij elke nieuwe regel 
verandert, ook in een apart record" modale parameters It bijgehouden. 

Kort voor de aanvang van dit project heeft Bastiaanssen ( mei 1989 ) een simulatie
programma gemaakt waarbij de hierboven beschreven Text/Data omzetting 
ontwikkeld is. Dit onderdeel van het simulatie-programma, de Text/Data-omzetter, 
is hier, op enkele kleine wijzigingen na , in zijn geheel overgenomen en in het 
transformatie-programma germplemen teerd. 
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2.2. De data-transformaties. 

In de inleiding staat dat het transformatie-programma NC-regels, geschreven voor 
contouren in het XY -vlak, moet kunnen converteren naar dezelfde contouren in een 
" scheef " vlak. In de praktijk betekent dat dat eerst het scheve vlak net zolang 
gedraaid en gekanteld moet worden door mid del van de A- en B-as tot het 
loodrecht op een van de bewerkingsassen van de freesmachine staat. 

Om de ori~tering van een bewerkingsvlak te kennen en daarmee de benodigde 
verdraairngen van de A- en B-as, hebben we slechts 1 vector nodig: de normaal
vector. Om de plaats- of steunvector van het vlak bekommeren we ons voorlopig 
niet, die kan met X-, Y - en Z-as verrekend worden. De normaalvector en het 
gereedschap moeten nu zo gedraaid worden dat ze parallel zijnj het bewerkings-vlak 
staat dan immers loodrecht op het gereedschap. 

Om de nu volgende berekeningen te begrijpen moet eerst het gezegd worden dat het 
bij bewerkingsmachines afspraak is het werkstuk aan de vaste wereld te denken en 
het gereeedschap in gedachte te laten bewegen, ook al hoeft dat in werkelijkheid niet 
zo te zijn. In de in figuur 3. getekende uitgangspositie is het gereedschap dan ook 
parallel met de positieve Z-as ( de horizontale bewerkings-as ) of parallel met de 
positieve Y -as ( de vertikale bewerkings-as ). De bewerkings-as draait daarna naar 
de normaalvector toe, die star met het assenstelsel verbonden is. 

Y+ 

X+ 

Z+ 
n3 

Fig. 3 Representatie van de normaal t.o.v het globale &ssenstelsel. 
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Uit figuur 3 voIgt onmiddellijk: 

/3 = arctan ( nl/na ) 

WP A rapport 0807 

a = arctan (V(nl.nl + na.na) /n2 ) 

(1) 

(2) 

Het werkgebied van de A-as is, in tegenstelling tot die van de B-as ( zie fig. 4 ), 
beperkt. A (de verdraaiIng van de A-as) ligt tussen de +20 en de -45 graden. 
Beperken we de bovengrens van het werkgebied nog eens tot 0 graden ( de Z-slede 
van de freesmachine loopt bij positieve hoeken makkelijk tegen de rondtafel. ), dan 
moge het duidelijk zijn dat de keuze tussen horizontaal en vertikaal frezen niet vrij 
is. Kombineren we (1) en (2) met de gegeven beperkingen dan voIgt hieruit VOOfj 

Horizontaal frezen: 

De freeskop komt vanuit de positieve Z-as (zie fig. 3). 

Voor A geldt [0, -45]. 
Dan moet voor a gelden [45,90). 
Het ver band tussen a, /3 en A, B is: 

A = a-90 
B = /3 

Vertikaal frezen: 

De freeskop komt vanuit de positieve Y -as (zie fig. 3). 

Voor A geldt [0 , -45]. 
Dan moet voor a gelden [0,45]. 
Het verband tussen a, /3 en A, B is: 

A=-a 
B = /3±180 

(3) 

(4) 

Bij een gegeven normaalvector kunnen we nu dus aan de hand van (1), (2), (3) en (4) 
bepalen of we horizontaal of vertikaal gaan frezen en welke waarde A en B moeten 
aannemen. 

Nu de verdraairngen van de A- en B-as bekend zijn, is het mogelijk het volgende 
probleem op te lossenj hoe ziet de transformatiematrix er uit die de coordinaten van 
het XY -vlak omrekent naar die van het bewerkingsvlak? Paul (1984) geeft de 
oplossing. (zie ook bijlage) 
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Hij zegt : 

u = Tm * v (5) 

met: 

(6) 

waarbij: 
v de vector van een punt in het XY -vlak 
u de met v corresponderende vector in het bewerkings-vlak. 
Tm de totale transformatiematrix die bestaat uit een serie 

elementaire rotatorische en translatorische transformaties Ax. 

Door de elementaire transformaties Ax te benoemen en in te vullen kan de totale 
transformatiematrix T m worden berekend. 

, 
I , 
I 

Y+ 

.J 

1 zwenk-rondtafel 
--------f-·-------, 

! A-as 

B-as 

fig. 4. Aanzichlen van de zwenk-rondt&fel. 

b 

In figuur 4 is de zwenk-rondtafel van de freesmachine in 2 aanzichten te zien. Bij de 
uitgangspositie wordt het XY -vlak op de zwenk-rondtafel gedacht met het 
bijbehorende assenstelsel in het centrum van de tafe!. De eerste van zeven stappen op 
weg naar de oplossing is de elementaire transformatiematrix op te stellen die het 
XY -vlak (met coordinaten-stelsel) transleert naar het snijpunt van de A- en B-as: 

Al = Transl(a,b,c) (7) 

waarbij a, b (zie fig. 4 en 5) en c de componenten van de translatievector zijn en dus 
afhankelijk zijn van de maten van de freesmachine. De tweede stap is het opstellen 
van de elementaire transformatie matrix die de rotatie om de A-as representeert: 

A2 = RotA(A-as,<p) (8) 

-9-



WPA rapport 0807 

waarbij de A-as samenvalt met de X-as en cp de berekende rota-tie A om de A-as is, 
dus: 

A2 = RotA(X,A) (9) 

I , 
:Y 

____ Opspanning. 

I 

x 

---~-----:--------------~-~-------:-- --)l~---
, , , , , 

Fig. 5 Elementaire transformaties 

Zwenk-rondtafel 

Het systeem is nu duidelijk en het volstaat om de resterende elementaire transfor
matie matrices op te sommen (zie fig. 5 ). 

A3 = Trans2(-a,-b,-c) 

representeert de translatie naar het centrum van de rondtafel. 
A3 is tegengesteld aan Al . 

A4 = RotB(Y,B) 

representeert de rotatie om de B-as die samen vaIt met de Y -as. 

-10 -
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As = Trans3( d,e,f) (12) 

representeert de translatie naar het werkstuknulpunt. 

Ae = Trans4(g,h,i) (13) 

representeert de translatie naar het steunpunt van het bewerkingsvlak. 

AT = RotO(N,D) (14) 

representeert de rotatie D van het vlak om de normaalvector van het viak. 

Nu kunnen we de computer, voor elk te transformeren vlak, de transformatie
matrix Tm laten uitrekenen, door AT tim Al in te vullen en daarmee formule (6) 
uitrekenen. 

Wanneer we de lijst van elementaire transformaties bekijken, zien we dat er voor het 
invullen van de matrices 3 soorten gegevens nodig zijn. 

Namelijk: 
- Machine-afmetingen. 
-Positie van het werkstuk t.o.v. de tafel. 
-Plaats en ori~tatie van het te bewerken vlak. 

De machineafmetingen (zie form. 7. en 10.) zijn permanent in een aparte file voor het 
programma beschikbaar. De positie van het werkstuk t.o.v de tafe! moet voor elk 
nieuw opgespannen werkstuk opgemeten en ingevoerd worden. De laatste categorie 
gegevens zullen in het te transformeren NO-programma verwerkt moeten worden. 

Om aan te geven dat de benodigde informatie in een NO-regel verwerkt is en dat er 
in een " scheef " vlak gewerkt gaat worden zijn er twee nieuwe G-commando's 
bedacht. De commando's worden voor en achter het biok van NO-regels gezet die 
voor het " scheve" vlak bestemd zijn. 

Het eerste G-commando initialiseert het transformatie-proces en bevat aIle 
informatie die daar voor nodig is: NOaa 0200 X,Y,Z I,J,K D. 
X, Y en Z vormen samen de steunvector van het te bewerken vlak ten opzichte van 
het werkstuknulpunt. I, J, en K vormen samen de normaalvector op het te bewerken 
vlak. D is optioneel en representeert de eventuele hoekverdraaiing in graden van het 
bewerkingsvlak om de normaalvector. Een andere mogelijkheid voor het G200-
commando is in plaats van het 1-, J- en K-adres direct de aHa en beta zoals die in 
formule (1) en (2) staan in te voeren op het A- en B-adres , dus: NOOa G200 X,Y,Z 
A,B D. De adressen X,Y en Z vormen nog steeds de translatievector. Die zijn voor 
beide verschijningsvormen van het G200 commando onmisbaar. 
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Het tweede G-commando sluit het blok af, zet de oorspronkelijke nulpuntverschui
ving terug en kantelt de tafel weer in de nulpositie: NOOOO G201. 

2.3 data/tekst-omzeUing. 

Van de nu omgerekende data moeten weer voor de MAHO 700S leesbare tekstregels 
gemaakt worden. Vergeleken met de tekst/data omzetting is de data/tekst omzetting 
het omgekeerde proces. De tekstregel wordt karakter voor karakter opgebouwd en in 
de internationaal geldende vorm gegoten. Vervolgens wordt de tekstregel wegge
schreven naar de tekstfile. 

Omdat de vorm van de regel afhankelijk is van het G-commando is er voor elk 
G-commando een aparte procedure om de data om te zetten naar een tekst-regel. 
Een procedure verdient nadere toelichting: de procedure die het G200-commando 
omzet. 

Het G200-commando is een zelf bedacht commando en zal dus niet in de uit
eindelijke tekstfile terecht mogen komen omdat de MAHO 700S die niet kent en dus 
ook niet zal slikken. 

Het invoeren van een G200-commando resulteert in een uitvoer van meerdere 
NO-regels. Eerst wordt er een waarschuwing naar de tekstfile geschreven dat de A
en B-as gaan draaien. Dit om de programmeur er aan te herinneren dat er genoeg 
ruimte moet zijn om botsingen tussen werkstuk, freesmachine en gereedschap te 
voorkomen. Daarna worden de NO-regels gecrererd die eventueel het wisselen van 
de bewerkings-as verzorgen (het programma kiest aan de hand de gegevens zelf of 
er horizontaal of vertikaal bewerkt moet worden). Vervolgens worden de NO-rege! 
die de A- en B-as daadwerkelijk laten verdraaien aangemaakt en wordt het nul punt 
verschoven. 

-12 -
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3. EEN VOORBEELD. 
In het nu volgende hoofdstuk zal het gebruik van het transformatie-programma 
verduidelijkt worden aan de hand van een voorbeeld. Er wordt getoond hoe de 
NC-regels voor een contour in een " scheef " vlak gegenereerd kunnen worden. 

In het schuine vlak van de kubus (fig. 6) willen we een vierkante kamer met de 
cyclusoproep G87 frezen 

y+ 
x+ 

Stelsel 0 l: .... z-+ ---'--------' 
9 

fig 6 Bet werkstuk. 

Voor we een NC-programma kunnen gaan schrijven hebben we eerst wat geome
trische gegevens nodig. De ribben van de kubus zijn 100 mm. lang en het schuine vlak 
maakt een hoek van 30 graden met het bovenvlak van de kubus. Ook moeten er twee 
assenstelsels gedefinieerd worden. 

Ret eerste assenstelsel is een globaal assenstelsel. De oorsprong Og van het 
assenstelsel is verbonden met het werkstuknulpunt en de richting van de assen zijn 
gelijk aan die van de machine. Dus de X-as van het globale assenstelselligt langs de 
X-as van de machine, .. etc. 

Ret tweede assenstelsel is een locaal assenstelsel (zie fig. 6 en 7). De plaats van de 
oorsprong 01 is vrij door de programmeur te kiezen maar de beste keuze is meestal in 
het te bewerken vlak zeif. Rier is het assenstelsel op een hoekpunt van het te 
bewerken vlak gekozen omdat de coordinaten van dit punt makkelijk zijn af te lezen 
uit de tekening en omdat de plaats van het te frezen contour makkelijk ten op zichte 
van dit punt te bepalen is. De richting van het locale assensteisel is gedeeltelijk 
bepaald. De Z-as staat per definitie loodrecht op het te bewerken vlak. 

-13 
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De X-as sta.a.t loodrecht op de normaalvector (de Z-as) en ligt dus altijd in het 
bewerkingsvlak. De richting van de X-as in het vlak is door het D-adres te 
bernvloeden. Ais D=O dan ligt de X-as parallel aan de snijlijn tussen het horizontale 
vlak door de lokale oorsprong (hier toevallig het bovenvlak van de kubus) en het 
bewerkingsvlak. Is D ongelijk aan nul grad en dan geeft D de hoek aan tussen de 
X-as en de hierboven genoemde snijlijn. 

Y+ 
X+ Ret te frezen contour. 

Loka.a.l assenstelsel 01 

fig. 7 Aanzicht loodrecht op het bewerkingsvlak. 

Met deze gegevens kunnen we gaan programeren. Allereerst het gebruikelijke 
programma-hoofdj 

%PM 
N8999 
NlO 017 T35 M6 
N20054 
N30 GOO XI00 Y200 ZlOO 

Da.a.rna het G200-commando: 
N40 G200 XO YIOO Zloo 11 J2.5 Kl 

-Programmabegin 
-Programmanummer 
- Vlakkeuze & gereedschap 
- N ulpuntverschuiving 
-Een veiligheidsafstand voor 

de rotatie van de A- en 
B-as 

waarbij de X-, Y - en Z-adressen de steunvector van het bewerkingsvlak ten 
opzichte van het globale assenstelsel representeren. Anders gezegd: de vector wijst 
van de oorsprong van het globale assenstelsel naar de oorsprong van het lokale 
assenstelsel. De 1-, J- en K-adressen representeren de normaalvector op het 
bewerkingsvlak ten op zichte van het globale assenstelsel. Riermee ligt dus, zoais 
gezegd, gelijk de richting van de lokale Z-as vast. Ret D-adres is niet gedefinieerd en 
gelijk aan nul, waarmee de X -as vast ligt en dus ook het hele lokale assenstelsel. 
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Dan volgen de te transformeren NC-regels. In ons geval dus een simpele kamer
frees-cyclus. Deze wordt geschreven alsof we in het locale XY -vlak programmeren. 

N50 GOO X-40 Y-35 Z35 
N60 G91 (IN CR.) 
N70 GOl Z-4 
NSO XlS0 
N90 Z-4 
NIOO X-ISO 
NllO G14 N1=70 N2=100 J2 
N120 G90 (ABS.) 
N130 G01 ZO 
NI40 X120 
N150 GOO YIOO ZIOO 
NI60 F400 S2000 Tl M6 
N170 GS7 X25 Y25 Z-Io B2 R4 K10 
NlSO G79 X70.711 Y -17.50 ZO 
N190 GOO ZIOO 

Afgesloten met een G201 en een programma einde. 
N200 G210 
N210 M9 
N220 TO M6 
N230 G53 M30 

-het afschuinen van de 
kubus 

-gereedschapwissel 
(kamerfrees) 

- kamerdefinitie 
-eyclusoproep 
-terugtrekken 

Nu we het programma gesehreven hebben moet het werkstuk worden opgespannen 
waarna de loeatie van het globale assenstelsel van het werkstuk ten opzichte van het 
centrum van de rondtafel wordt opgemeten (in dit voorbeeld vallen ze samen). Het 
NC-programma, in de vorm van een tekstfile, en de gevonden loeatie van het 
globale assenstelsel kunnen aan het transformatie-programma worden a.a.ngeboden. 
Na verwerking van de gegevens zal de nieuwe tekstfile de volgende vorm hebben: 

%PM 
NS999 
N0030 G17 TOI M06 
N0040 G54 
N0050 GO XIOO.OOO Y200.000 ZIOO.OOO 
N0060( WARNING; G200 ACTIVE!! ) 
N0070 GIS TO M6 (11 MILLING DIRECTION CHANGES !!) 
NOOSO MM 
N0090 G58 Tl M6 
N0100 G93 XO.OOO YIOO.OOO ZIOO.OOO A-29.496 B-135.000 
N01I0 GOO X40.000 Y35.000 Z-35.000 F500.000 S1700 
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N0l20 G9l 
N0130 Y -4.000 
N0140 X-lBO.OOO 
N0150 Y -4.000 
N0l60 XlBO.OOO 
N0l70 G14 Nl=130 N2=160 J2 
NOlBO GOO 
NOI90 GOl YO.OOO 
N0200 X-120.000 
N02l0 GOO YlOO.Ooo ZlOO.OOO 
N0220 F400.000 S2000 TOl M06 
N0230 GB7 X25.OO0 Y25.000 Z-lO.ooO B2.000 R4.000 KIO.OOO 
N0240 G79 X-70.711 YO.ooO Z-17.500 
N0250 GOO N0260 ( WARNING: G200 WILL BE DEACTIVATED!! ) 
N0270 G17 TO M6 (II MILLING DIRECTION CHANGES I!) 
N02BO M53 
N0290 G54 Tl M6 
N0300 G93 XO YO ZO AO.OOO BO.OOO 
N03l0 M09 
N0320 TOO M06 
N0330 G53 M30 

NOOlO: De kop van het programma blijft hetzelfde. 

N0060: Een waarschuwing voor de programmeur dat G200 actief is. Dit om de kans op 
botsingen bij het verdraaien van de A- en B-as te verkleinen. 
N0070: Als van bewerkingsrichting veranderd moet worden verschijnt automatisch 
het juiste vlakwissel-commando. In dat geval wordt ook het gereedschap uit de spil 
gehaaid. 
NOOBO: De vertikale kop wordt, naar gelang de situatie, in- of weggedraaid. 
N0090: Het nulpunt wordt verschoven naar het centrum van de rondtafel. Het 
orginele gereedschap wordt weer geplaatst in de adieve spi!. 
NOlOO: De laatste regel die de transformatie van het G200-commando tot gevolg 
heeft is een absolute nulpuntverschuiving naar het lokale nulpunt. 
N0l70: Behalve natuurlijk de X-, Y - en Z-coordinaten worden ook de herhalingsre
gels aangepast. 
N0230: De cydus-definities worden door het transformatie-programma ongemoeid 
gelaten omdat deze onafhankelijk zijn van plaats en richting. 
N0240: Tijdens de transformatie moet soms ( in dit geval niet ) ook het Bl= adres 
veranderd worden. Gebeurt dit niet dan zou de opgeroepen cydus weI op de goede 
plaats maar niet onder de juiste hoek kunnen worden uitgevoerd. 
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N0260: Ret einde van het G200-G201 hIok wordt gekenmerkt door het terugzetten 
van het oorspronkelijke hewerkingsvlak, nulpunt en gereedschap. Eveneens worden 
de verdraairngen van de A- en B-as ongedaan gemaakt. 

N0330: programma einde. 
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4. CONCLUSIE. 
Aan de hand van de uitgevoerde afnametest mogen we concluderen dat het 
transformatie-programma in hoofdlijnen functioneert. Uitgebreidere testen zuBen in 
detail aan moeten tonen of het programma verfijnd en/of aangepast moet worden. 

Elm van die aanpassingen kan al op voorhand gegeven worden zonder dat deze kan 
worden doorgevoerd. Bij het transformatie programma zoals het er in de eerste versie 
uitziet moet eerst het werkstuk op de rondtafel worden opgespannen om het 
werkstuknulpunt te bepalen om vervolgens de coOrdinaten in het transformatie
programma in te voeren en het Ne-programma om te rekenen. Dit is tijdrovend en 
onnauwkeurig. De beoogde aanpassing laat de freesmachine met een meettaster zelf 
het werkstuknulpunt bepalen. Vervolgens zou de besturing van de freesmachine via 
een communicatielijn deze gegevens naar de computer kunnen zenden. Op deze 
manier is het menselijk tussenkomen beperkt tot het opspannen van het werkstuk. 
Deze optie is vooralsnog niet uitvoerbaar omdat het communicatie-protocol van het 
besturingsysteem van de MAHO 7008 niet in het bezit van de vakgroep is. 

Verder zal het nodig zijn om, naast dit transformatie-programma, een botsingsimu
latie-programma te ontwikkelen. Zeker als men de A- en B-as verdraait, zoals bij 
gebruik van dit software pakket, krijgt men snel een onoverzichtelijke situatie waarin 
dreigende botsingen niet meer door de programmeur zijn te voorzien. 

Vanuit een abstracter niveau bekeken kunnen we conduderen dat het transforma
tie-programma niet meer dan een lapmiddel is. De verbinding tussen het ontwerpen 
en vervaardigen is op deze provisorische manier een beetje vooruit geholpen. Beter 
zou het zijn om, zoals Delbressine (1989) ook al opmerkte, het ontwerpen en 
vervaardigen te verenigen in een omvattend systeem. 
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Bijlage 1. 

1. Vectoren. 

Laat v een vector zijn: 

v= a.i + b.j + c.k 

WP A rapport 0807 

(1) 

met i, j en k als de eendheidsvectoren langs respectievelijk de x, y en z-as van het 
coordinatenstelsel. De homogene representatie van de coordinaten als een kolom
matrix is: 

v=[x, y, z, w]T (2) 

waarbij: 

a=x/w, b=x/w, c=z/w (3) 

Dus een vector 3i + 4j + 5k kan voorgesteld worden als [3, 4, 5, l]T maar ook als 
[6, 8,10, 2]T of [-30, -40, -50, -10]T. 

2.Transformaties. 

Gegeven een punt u dan wordt zijn getransformeerde v voorgesteld door: 

v=H.u 

met H als transformatie-matrix. 

2.1 De translatie-matrix. 

(4) 

Volgens Paul (1984) wordt de transformatie-matrix voor een translatie met een 
vector ai + bj + ck voorgesteld door: 

H= Trans( a, b, c) = 1 0 0 a 
o lOb 
o 0 1 c 
000 1 (5) 

Voorbeeld: Transleer het punt u=[x, y, z, 1JT met de vector T=[a, b, c, l]T, dus: 

v= 1 0 0 a x 
OlObJEy 
001 c z 
o 0 0 1 1 
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of uitgewerkt: 

v= a+x 

2.2 De rotatie-matrix. 

b+y 
c+z 

1 (7) 

Volgens Paul (1984) ziet de algemene rotatie-transformatie-matrix er zo uit: 

Rot(k,B) = 
kxkxversB+cosB 
kxkyversB+kzsinB 
kxkz versB+ k,sinB 

o 

kxky versB-kzsinB 
kyky versB+cosB 
kykz versB+ kxBinB 

o 

kzkx versB+kysin8 0 
kzky vers8+kxBinB 0 
klllkill versB+cosB 0 

o 1 (8) 

met versB = l-cos8, B de rotatiehoek en kx, ky en kz als de componenten van de 
draaiings-as k. 

Voorbeeld: Voor een rotatie om de x-as om 90 graden vullen we in kx=l, ky=O, klll=O 
en B=90. Dat geeft samen met (8): 

Rot(x,90)= 1 0 0 0 
o 0-1 0 
o 1 0 0 
o 001 (9) 

2.3 Kettingtransformaties. 

Gegeven een punt u. Waar komt u terecht na een rotatie om as R, met een hoek cp ? 
Uit (4) en (8) voIgt: 

~~~~ ~ 
Roteren we het punt v naar w om de as Y met hoek 'l/J dan geldt: 

w=Rot(Y,'l/J).v (11) 

Vullen we (11) in (12) in dan krijgen we: 

w=Rot(Y;tP).Rot(R,cp).u (12) 

Laat w transleren naar k met een vector [a, b, c, l]T dan geldt: 

k=Trans(a,b,c).w (13) 
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V ul (13) in (12) in dan krijgen we: 

k=Trans( a,b,c ).Rot(Y, 1j1).Rot(R,<p).u (14) 

Ret systeem lijkt duidelijk. Paul (1984) concludeert dan ook het volgende: 
Na x transformaties A komt een punt u terecht in v: 

v=Ax·Ax_l .... ·Aa·A2·Al·U 

Of met de totale transformatie Tm: 

Tm=A~x_l .. -·Aa·A2*Al 

geeft: 
v=Tm*u 
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Begeleider 

Onderwerp 

T oelichling 

: R. de Groot 

: prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf 

: ir. J.A.W. Hijink 

juni 1989 

: Het ontwerpen van een softwarepakket om NC-regels te 
transformeren bij het gebruik van de A- en B-as van de 
MH 700S universele CNC-freesmachine 

Bij het gebruik van met name de A-. maar ook van de B-as. van de MH 700S veranderen 
de relatieve coordinaten van het gereedschap ten opzichte van het werkstuk. Om de juiste 
gereedschapsbaan te behouden dient er een coordinatentransformatie plaats te vinden. 

Opdrachl 

De NC-regels die men met de gebruikelijke NC-programmeersystemen genereert in een 
2-D vlak kan men ook gebruiken om 3-D produkten te bewerken. Oil is met name mogelijk 
als men de plaats en de orientatie van het te bewerken vlak ten opzichte van het nul punt 
van de zwenk-rondtafel van de freesmachine kent. Om de juiste gereedschapsbaan te 
bepalen dienen na rotaties om de A- en de B-as de voor een vlak gegenereerde 
NC-regels getransformeerd Ie worden naar de actuele positie van dat vlak ten opzichte 
van het machine-nulpunt. Ontwikkel. uitgaande van reeds bestaande software. een 
programma dal de geprogrammeerde NC-regels leest uit een file. en deze transformeert 
naar een vlak met op te geven positie en richting. 

ir. J.A.W. Hijink prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf 
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