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1. INLEIDING 

In hat Laboratorium van Numarieke Besturing wordt gebruik gemaakt 

van het EXAPT 2-programeersysteem, een applikatiepakket op de B7700 

van het Rekencentrum. Hiermee wordt - uitgaande van een EXAPT 

programma- een programmaband voor de Pittler Nube draaibank 

"Pinumat 300" gemaakt. 

Door de EXAPT 2 processor en postprocessor worden weergegeven: 

het EXAPT programma (de invoergegevens), 

de CLDATA 1, it) 

de bewerkingsdefinities, 

de gereedschapgegevens, 

de materiaalgegevens van werkstuk en beitel, 

de CLDATA 2, *) 
het machineprogramma. 

waarschuwingen, foutmeldingen en verwerkingstijden. 

Een EXAPT programma bestaat in principe uit de volgende programmadelen: 

- Algemene opdrachten 

- Geometri sche 

opdrachten 

- beschrijving uitgangsmateriaal 

- beschrijving werkstuk 

- Technologische - bewerkingsdefinities 

opdrachten - bewerkingsoproepen 

- bewerkingsplaatsopdrachten 

2. DE STRUKTUUR 

J- hoe ziet het werkstuk eru:t? 

- hoe moet verspaand worden? 

- in welke volgorde moet 

verspaand worden? 

- waar moet verspaand worden? 

De programma-opdrachten worden volgens vaste voorschriften opgebouwd. ~ ~e 

opdracht begint op een nieuwe regel. Bij het ponsen van het EXAPT program~ 

rna op ponskaarten komt elke regel overeen met een ponskaart. De eerste 72 

kolommen kunnen gebruikt worden. De kolommen 73 tim 80 kunnen van een 

identifikatienummer voorzien worden. Een opdracht mag over meer dan een 

regel geschreven worden. Als afkortingsteken wordt dan het teken $ 

gebruikt. 

EXAPT 2 is een APT-achtige taal en heeft wat toelaatbare tekens en grootte 

van waarden betreft dezelfde eigenschappen als Fortran IV. 

*) De CLDATA 1 en 2 worden aIleen afgedrukt indien er speciaal om 

gevraagd wordt met CLPRIIT (zie aldaar). 
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Dit betekent dat de volgende taalelementen gebruikt worden: 

a. De woorden. 

De woorden bestaan uit maximaal 6 letters en/of cijfers. Het eerste 

teken van een woord moet echter een letter zijn. In EXAPT worden 

drie woordtypen onderscheiden, te weten: 

Vokabelen - ook EXAPT woorden genaamd - zijn woorden die in EXAPT 

een vaste en nauwkeurig omschreven betekenis hebben en door de 

programmeur geleerd moeten worden. 

vb.: POINT, lFT, GOTO, enz. 

- Symbolen dienen ervoor om definitie-opdrachten van namen te voor

zien, zodat ze elders in het programma weer opgeroepen kunnen worden. 

Ze zijn vrij te kiezen maar mogen niet identiek zijn aan vokabelen. 

vb.: PUNT1. 

- Funktiewoorden geven rekenkundige funkties aan. 

vb.: SIN, COS, ASS, ATAN, SQRT, enz. 

b. De getallen. 

De getallen worden gevormd door middel van cijfers met of zonder + of 

- teken. Decimale getallen worden gevormd door het gehele gedeelte 

(indien nul, mag dit weggelaten worden), de decimale punt en het 

decimale gedeelte. De afmetingen worden in mm opgegeven. 

c. De byzondere tekens. 

Deze dienen voor de scheiding of kombinatie van woorden en getallen. 

De byzondere tekens zjjn: 

+ - lit / ( ) $ = • , spat i e 

N.B. Het minteken wordt in de ponskaart weergegeven door een ponsing 

in rij 11. Gebruik dus niet het onderstrepingsteken. 

De opdrachten bestaan uit een hoofddeel en een nevendeel ook modifikatN~~n) 

genaamd. Het hoofddeel geeft kernacntig de bedoeling weer, terwijl de 

modifikator(en) de details beschrijven. Het hoofddeel is van de modifikator 

gescheiden door middel van een schuine streep I, terwijl de modifikator~n 

door komma's gescheiden worden. 

vb.: RGT/DIA,140 

Wanneer binnen een programma een begrip verschil1ende malen gebruikt wordt 

zal men er een symbool aan toekennen. 

Het symbool komt dan voor het hoofddeel en wordt door middel van het gelijk

heidsteken = hiervan gescheiden. 

vb.: Pl = POINT/40,40 
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Opdrachten kunnen gekombineerd worden met symbooltoewijzing. 

vb.: RGT/(L4=LINE/Pl,PERPTO,L3) 

in plaats van 

L4 = LINE / Pl, PERPTO, L3 

RGT / L4 

Kombineren is ook mogelijk zonder symbooltoewijzing. 

vb.: RGT/(LINE/Pl,PERPTO,L3) 

In het eerste voorbeeld kan het symbool L4 in het vervolg van het pro

gramma opnieuw opgeroepen worden. In het tweede voorbeeld kan dit van

zelfsprekend niet. 

In de gekombineerde vorm staat de definitie tussen haken. Het tussen 

haken geplaatste komt in de plaats van het verlangde symbool. 

3. DE ALGEMENE OPDRACHTEN 

De eerste opdracht in het werkstukprogramma is: 

PARTNO/alfanumerieke tekst. 

De achter de schulne streep staande alfanumerieke tekst is er om het 

programma een naam te geven. Normaal Is: de naam van het werkstuk en 

het tekeningnummer. 

In het praktikum kan het beste de naam en het nummer van de deelnemer 

ingevuld worden. 

vb.: PARTNO/J.STUDENT 012345 

De alfanumerieke tekst wordt in de ponsband en in de bijbehorende listing 

opgenomen. 

In het werkstukprogramma moet aangegeven worden met welke postprocessor 

het programma verwerkt moet worden, d.w.z. op welke machine het werk

stuk bewerkt zal worden. Daarvoor is de opdracht: 

MACHIN/naam postprocessor. 

Voor het EXAPT systeem is op de THE een postprocessor aanwezig, die opge

roepen wordt met de opdracht 

MACHIN/EX2PP 

De tussenresultaten die door de geometrische en technologische processor 

berekend worden kUnnen afgedrukt worden. De werking van de processor 

wordt hiermee beter zichtbaar. De CLDATA 1 en 2 worden afgedrukt met 

de opdracht 

CLPRUT 
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Het werkstukprogramma kan verduidelijkt worden door het tussenvoegen 

van kommentaar. Hiervoor zijn 2 opdrachten beschikbaar: 

REMARK/alfanumerieke tekst 

of 

$$/alfanumerieke tekst 

Voorbeelden zijn: 

REMARK/BESCHRIJVING WERKSTUK 

$$/EERSTE OPSPANNING 

De laatste opdracht in het werkstukprogramma is 

FINI 

Hiermee wordt een opdracht voor de Nube machine gegenereerd die zorgt 

dat de machine naar zijn uitgangspositie gaat, tellers op nul gezet 

worden, enz. 

4. DE GEOMETRISCHE OPDRACHTEN 

De geometrische opdrachten zijn er om het uitgangsmateriaal en het 

werkstuk te beschrijven. Het werkstuk op de draaibank is rotatie

symmetrisch, d.w.z. een werkstuk is eenduidig bepaald indien slechts 

de helft van de langsdoorsnede of van de contour beschreven wordt. 

11"--+-- u i tgangs
materi aa 1 

_1-1-- werkstuk 

langsas 

In EXAPT 2 beschreven 
contour van: 

uitgangsmateriaal 

werkstuk 

Bij de contourbeschrijving maakt men gebruik van geometrische elementen: 

punten, lijnen en cirkels, die gedefinieerd moeten zijn voordat ze toe

gepast worden. Een geometrisch element definieert men door ervan eendui

dig de plaats vast te leggen in het assenkruis. 

Geometrische definities hebben de volgende vorm: 

Geometrisch element/modifikatoren. 
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Veelal vindt symbooltoewijzing plaats: 

symbool = geometrisch element/modifikatoren. 

Op de plaats van het geometrisch element komt: 

POINT bij puntdefinities 

LINE bij (rechte) 1 ijndefinities 

CIRCLE bij cirkeldefinities. 

4.1. De puntdefinities 

Er zijn 4 mogelijkheden een punt te definieren: 

De definitie: 

Symbool: POINT/x,y 

x en y zijn x- resp. y-koordinaat. 

vb. : 

y y 
60 

PI 
p 

y I~------

() .... ..... 
'Q 

• x x 

P = PO I NT /x, y Pl = POINT/60,(120/2) 

De definitie: 

Symbool = POINT/INTOF,Ll,L2 

Ll en L2 zijn de symbolen van 2 lijnen. 
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L2. 

P = POINT/INTOF,Ll ,L2 

De definitie: 

! 
xSMALL I xLARGE 

Symbool = POINT/ ySMALL 
. yLARGE 

vb.: 
y 

7S 
30 I.., -
~ PI 

" ..... 

!"'-
0 ... .... 
~ L2 tI 

\oCI 
'G 

x 

L1 = 

L2 = 
Pl = POINT/INTOF,Ll,L2 

, I NTOF , L, C 

L en C ZIJn de symbolen van een lijn en een clrkel. Uit de modifikatoren 

tussen {} dient men er een te klezen. 

'ndien een 1 ijn een cirkel snijdt zijn er twee snijpunten. Het bedoelde 

punt wordt van de 

te geven. Hierbij 

xSMALL 

andere onderscheiden door de Juiste modifikator op 

staat 

voor het 

xLARGE voor het 

Kies die modifikator, die 

komt. 

y 

c 

punt met de kleinste x-waarde, 

punt met de grootste x-waarde, enz. 

het duideliJkst met het beoogde doel 

t.. 

Pl = POINT/xLARGE,INTOF,L,C 

of 

Pl = POINT/yLARGE,INTOF,L,C 

P2 = POINT/xSMALL,INTOF,L,C 

of 

P2 = POINT/ySMALL,INTOF,L,C 

overeen~ 
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De definitie: 

Symbool j
XSMALL 
xLARGE = POINT/ ySMALL ,INTOF,Cl,C2 
yLARGE 

C1 en C2 zijn de symbolen van twee cirkels. 

Zie verder de toelichting onder 4.1.3. 

50 

x 

y 

P1 

Pl = POINT/xSMALL,INTOF,Cl,C2 

of 

Pl = POINT/yLARGE,INTOF,Cl ,C2 

P2 = POINT/xLARGE,INTOF,Cl,C2 

of 
P2 • POINT/ySMALL,INTOF,Cl,C2 

30-T-----+----~----- Pl == 
x 

y 

8 x 

L1 == 

L2 = 

P2 == 



y 
40 

L3 

60 

4.2. De lijndefinities 

- 9 -

1+-1<'20 

. 
35 

x 

C1 

x 

L3 = 
Cl = 
p4 = 

C2 = 
C3 = 
P3 = 

Er zijn 7 mogelijkheden om een lijn te definieren. 

4.2.1. g~D_II1D_2QQr_!~~~_e~D!~D 

De definitie: 

Symbool = LINE/xl,yl,x2,y2 

xl,x2,yl,y2 zijn de koOrdinaten van twee punten. 

In plaats van de koOrdinaten kunnen ook de symbolen van de punten 

gebruikt worden. De definitie: 

Symbool = LINE/Pl,P2 

Pl en P2 zijn de symbolen van twee puntan. 



- 10 -

';2 1----..,----lIr"'ip2 L = LINE/xl,y1,x2,y2 

of 

vb. : ", Xl )( 

15 2.0 .... 3D Pl 

Y 
PI 

~ 
"Q 

P1 - POINT/xl,y1 
P2 = POINT/x2,y2 

L - LI NE/Pl ,P2 

.t .. 
x. 

L • LINE/35,40,6S,S5 
of 
P1 .. POINT/35,40 

P2 .. POINT/65,55 
L .. LI NE/P 1 , P2 

De definitie: 

vb. : 

Symbool .. LINE/P,ATANGL,a 

P is een symbool van een punt, 
a is de hoek tussen de x-as en de lijn in o. 

2 )It 

L .. LINE/P,ATANGL,al 

of 
L .. LINE/P,ATANGL,-a2 

L .. LINE/(POINT/25,60),ATANGL,-45 



y 
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De definitie: 

vb. : 

Symbool = LINE/P,PERPTO,L 

P en L zijn symbolen van een punt en een lijn. 

80 

L2 = LINE/P,PERPTO,L1 

L2 = LINE/(POINT/80,4S),PERPTO,$ 

(LINE/(POINT/30,3S),ATANGL,4S) 
. of 

P = POINT/80,4S 
Ll = LINE/(POINT/30,3S),ATANGL,4S 

L2 = LINE/P,PERPTO,L1 

De definitie: 

Symbool = LINE/P,PARLEL,L 

P en L zijn de symbolen van een punt en een lijn. 

L2 = LINE/P,PARLEL,Ll 

x 
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vb. : 

80 

)( 

L3 = LINE/(pOINT/80,4S),PARLEL,$ 

(LINE/(POINT/30,3S),ATANGL,4S) 

De defi nit i e : xSMALL 
xLARGE 
ySMALL 

SymbooJ = LINE/PARLEL,L. ,a 

yLARGE 

L is een symbool van een lijn. 

a is de afstand tussen beide lijnen. 

De te definieren Jijn kan ten opzichte van de gegeven lijn op twee 

plaatsen liggen. De bedoeJde lijn kan van de andere onderscheiden 

worden door een van de modifikatoren tussen {} op te geven. 

y 

x 
vb. : 

y 

L2 = LINE/PARLEL,Ll,xLARGE,a 

L2 = LINE/PARLEL,Ll ,ySMALL,a 

L3 = LINE/PARLEL,Ll,xSMALL,a 

L3 = LINE/PARLEL,Lt ,yLARGE,a 

L3 = LINE/PARLEL,Ll.ySMALL,2S 

x 
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4.2.6. 5~D_lljD_gggr_~~D_eYD!_r2~~ng_~ED_~~D_~1[~~1. 

De definitie: 

{ RI GHT} Symbool = LINE/P, LEFT ,TANTO,C 

P en C zijn symbolen voor een punt en een clrkel. 

Door het punt zijn twee raaklijnen aan de cirkel te konstrueren. De 

bedoelde lijn kan van de andere onderscheiden worden door een van de 

modifikatorentussen {} op te geven. 

RIGHT: een lijn door het punt rechtsrakend aan de cirkel. 

LEFT: een lijn door het punt linksrakend aan de clrke1. 

c 

vb. : 

y 8S' 

30 

x 

J( 

Ll = LINE/P,LEFT ,TANTO,C 

L2 = LINE/P,RIGHT,TANTO,C 

C = C I RCLE/ •••. 

l = LINE/(POINT/30,4S) ,LEFT,TANTO,C 

De definitie: 

{ RIGHT} { RIGHT} Symbool = LINE/ LEFT ,TANTO,Cl, LEFT. ,TANTO,C2 

C1 en C2 zijn symbolen van cirkels. 

Aan de beide cirkels zijn vier raaklijnen te trekken. Debedoelde lljn 

kan van de andere onderscheiden worden door een van de modifikatoren 

tussen {} op te geven. Hierbij beperkt de ene modifikator het aantal 

mogelijkheden tot twee, de andere modifikator kiest uit deze twee de 

bedoelde lijn. 
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RIGHT: een lijn rechts rakend san de betreffende cirkel. 

LEFT: een lijn links rakend aan de betreffende cirkel. 

vb. : 

":I () 

)( 

Ll = LINE/LEFT ,TANTO,Cl,RIGHT,TANTO,C2 C1 = CIRCLE/ •••• 

C2 = CIRCLE/ •••• 

x 

L2 = LINE/RIGHT,TANTO,Cl,LEFT ,TANTO,C2 

L3 = LINE/LEFT ,TANTO,Cl,LEFT ,TANTO,C2 

L4 = LINE/RIGHT,TANTO,Cl,RIGHT,TANTO,C2 

of 

L = LINE/LEFT,TANTO,C2,RIGHT,TANTO,C1 

Ll = LINE/LEFT ,TANTO,C2,RIGHT,TANTO,C1 

enz. 

4.2.8. Qe9§!Y!?!J 

y 

y 

60 

5 

15 

60 x 

L1 = 

L2 = 
L3 = 
L4 = 

L4 = 



y 

y 

50 

40 

60 

I 
0 ........ --

30 

4.3. De cirkeldefini~ies 
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L1 = 

x 

(1 

L7 = 

x 

Er zijn 4 mogelijkheden om een cirkel te definieren. 

De definitie: 

Symbool = CIRCLE/x,y,r 

x en y zijn de koordinaten van het middelpunt. 

r is de straal van de cirkel. 

In plaats van de koordinaten kan ook de symbool van het middelpunt 

gebruikt worden. De definitie: 

Symbool = CIRCLE/CENTER,P,RADIU5,r 

P is het symbool van het middelpunt. 
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y 

':/I----+--- c 

x 

vb.: Y 

De definitie: 

Symbool = CIRCLE/TANTO,L, 

C = CIRCLE/x,y,r 

of 

P = POINT/x,y 

C = CIRCLE/CENTER,P,RADIUS,r 

C - CIRCLE/54,O,33 

of 

P • POINT/54,O 

C • CIRCLE/CENTER,P,RADIUS,33 

xSMALL I xLARGE 
ySMALL ,P,RADIUS,r 
yLARGE 

L en P zijn de symbolen van de raaklijn en het punt op de cirkel, 

r is de straal van de cirkel. 

\Ian de twee mogelijke cirkels kan de bedoelde van de andere onder-

5cheiden worden door een van de modifikatoren tussen {} op te geven. 

xLARGE: die cirkel waarvan het middelpunt de grootste x-waarde heeft. 

ySMALL: die cirkel waarvan het middelpunt de klelnste y-waarde heeft. 
enz. 
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x 

vb.: ::; 

20 

C1 = CIRCLE/TANTO,L,xSMALL,P,RADIUS,r 

C1 = CIRCLE/TANTO,L,ySMALL,P,RADluS,r 

C2 = CIRCLE/TANTO,L,xLARGE,P,RADIUS,r 

C2 = CIRCLE/TANTO,L,yLARGE,P,RADIUS,r 

C = CIRCLE/TANTO,(LINE/(POINT/20,2S),$ 

ATANGL,30),xSMALL,(POINT/60,SS),$ 

RADIUS,15 

x 

De definitie: jXSMALL xSMALL 
xLARGE xLARGE 

Symbool = CIRCLE/ ySMALL ,L1 ySMALL ,L2,RADIUS,r 
yLARGE yLARGE 

Ll en L2 zijn symbolen van raaklijnen aan de cirkel. 

r is de straal van de cirkel. 

~r zijn vier mogeliJkheden om een cirkel te konstrueren. Met behulp 

van de ene modifikator tussen {} ellmineren we hiervan twee door de 

situatie ten opzichte van de ene lijn te beschouwen en met behulp van 

de andere modifikator tussen {} wordt het aantal mogelijkheden opnieuw 

gehalveerd. 
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y 
vb. : 

so 
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L2 C1 = CIRCLE/xLARGE,Ll,xLARGE,L2,RADIUS,r 

.. 

C2 = CIRCLE/xSMALL,Ll,xLARGE,L2,RADIUS,r 

c3 = CIRCLE/xSMALL,Ll,xSMALL,L2,RADIUS,r 

C4 = CIRCLE/xLARGE,Ll,xSMALL,L2,RADIUS,r 

of 

C1 = CIRCLE/yLARGE,Ll,ySMALL,L2,RADIUS,r 

enz. 

C = CIRCLE/xLARGE,(LINE/(POINT/50,O),$ 

ATANGL,-60),xSMALL,(LINE/(pOINT/50,O),$ 

ATANGL,60),RADIUS,15 

i.p.v. xLARGE ook yLARGE toegestaan. 

i .p.v. xSMALL ook ySMALL toegestaan. 

De definitie: 

Symbool 

xSMALL 
= CIRCLEI xLARGE 

ySMALL 
yLARGE 

, L, 

xSMALL 
xLARGE 
ySMALL 
yLARGE 

L en C zlJn symbolen van een raaklijn en een raakcirke1. 

r Is de straa1 van de cirkel. 

Er zijn maximaal acht mogelijkheden om een cirkel te konstrueren. Daarom 

zal nu drie keer een modifikator tussen {} gekozen moeten worden om de 

bedoelde cirke1 te vinden. De eerste modifikator tussen {} bepaa1t de 

1igging tot de raak1ijn en beperkt het aanta1 mogelijkheden tot vier. 

De tweede modifikator tussen {} bepaalt per groep van twee de ligging 

tot de raakcirkel en beperkt het santa! moge1ijkheden tot twee. 
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Van de twee overblijvende cirkels ligt er een binnen en een buiten 

de cirkel. Men onderscheidt de bedoelde cirkel met de modifikator 

IN of OUT. 

IN bihnen de raakcirkel. 

OUT: buiten de raakcirkel. 

C1 = 
C2 

C3 

c4 

C5 = 
c6 

C7 

C8 = 

vb. : 

'j 

CI 

x 

CIRCLE/ySMALL,L,xSMALL,OUT,C,RADIUS,r 

CIRCLE/yLARGE,L,xSMALL,OUT,C,RADIUS,r 

CIRCLE/ySMALL,L,xSMALL,IN ,C,RADIUS,r 

CIRCLE/yLARGE,L,xSMALL,IN ,C,RADIUS,r 

CIRCLE/ySMALL,L,xLARGE,IN ,C,RADIUS,r 

CIRCLE/yLARGE,L,xLARGE,IN ,C,RADIUS,r 

CIRCLE/ySMALL,L,xLARGE,OUT,C,RADIUS,r 

CIRCLE/yLARGE,L,xLARGE,OUT,C,RADIUS,r 

S' 

C1 ,C3,C5 en C7 (t.o.v. resp. 

c2,c4,c6 en C8) liggeh aan de 

ySMALL (of xLARGE) zijde van L. 

C1 (t.o.v. C7) en C3 (t.o.~. C5) 

liggeh aan de xSMALL (of ySMALL) 

zijde van C. 

C1 (t.o.v. C3) 1 igt aan de 

OUT zijde van C. 

( C = CIRCLE/xSMALL,(LINE/75,O,75.50),$ 

yLARGE,OUT,(CIRCLE/40,20,20),RADIUS,10 

x 
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4.3.5. Ql?g~Y~n 

y to+--- 40 ---.-.I 
C1= 

40 

x 
y 

C2= 

x 

L1 

C3= 

x 

y 

C4= 
L1 

.....---35-..... 
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4.4. Contourbeschrijving 

Met de contourbeschrijving wordt de vorm van het uitgansmateriaal en 

het werkstuk beschreven. De contourbeschrijving van het uitgangsmate

riaal begint met de opdracht: 

CONTUR/BLANCO 

De contourbeschrijving van het werkstuk begint met de opdracht: 

CONTUR/PARTCO 

Beide contourbeschrijvingen worden afgesloten met de opdracht: 

TERMCO 

Een draaiwerkstuk is, zoals reeds vermeld, rotatiesymmetrisch, daarom 

wordt een werkstuk eenduidig beschreven wanneer slechts de helft van 

de doorsnede van een werkstuk beschreven wordt. Indien de x-as van de 

werkstuktekening samenvalt met de as van de hoofdspil van de draai

bank wordt alleen dat gedeelte van het werkstuk beschreven, dat posi

tieve y-koordinaten heeft. 

De y-as zal het best zodanlg gekozen worden dat deze samenvalt met het 

vlak in een werkstuk waarop de meeste maten betrekking hebben, met 

het aanlegvlak tegen de klauwplaat of met het linkervlak in de tekening. 

De contourbeschrijving mag op elk wil1ekeurig punt beginnen. Men kan 

evenwel het best op een hoekpunt met bekende koordinaten van de contour 

beginnen. De beschrijving geschiedt rechtsom (richting van de klok). 

De gehele contour wordt beschreven zodat geeindigd wordt bij het 

startpunt. 

vb. : 
__ --__ ,.,,; Beschri jvl r:gs

richting 
Startpunt 

x 

In EXAPT 2 beschreven contour. 
Contour van een draaiwerkstuk. 
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Een contour is opgebouwd uit (contour}elementen. Een contourelement 

is elndig, heeft dus een begin- en een eindpunt. Het contourelement 

ligt op een - oneindig lang - geometrisch element. In EXAPT 2 zijn 

dit rechten en cirkelbogen. Een contourelement is dus eenduidig vast

gelegd door het geometrisch element, het begin- en het eindpunt. Daarbij 

is het eindpunt van het ene contourelement het beginpunt van het 

volgende *). Men noemt deze punten ook knooppunten. De koordinaten 

van de knooppunten worden door de computer berekend. 

vb. : 

'j 

P2 

... 
x 

Pl is het startpunt. 

Pl P2 is het eerste contourelement liggend op 

het geometrisch element Ll. 

P2 is dus het eindpunt van het eerste con

tourelement en tevens het beginputn 

van het volgende contourelement, dat 

langs L2 loopt. 

De ligging van het volgende contourelement wordt bepaald ten opzichte 

van het vorige contourelement. Hierbij worden modlfikatoren gebruikt: 

RGT rechts t.o.v. het voorgaande element 
LFT links II "II II 

FI4D voo rwaa r ts t. o. v. he t voo rgaande e 1 emen t 

BACK achterwaarts II 

De algemene vorm: 

RGT L 
LFT C 
FWD / PLAN,x 
BACK 0 IA ,d 

II II II 

L en C zijn symbolen van een lijn en een clrkel. 

Lijnen evenwijdig aan het assenkruis behoeven nlet met een lijndefinitie 

te worden gedefinieerd en kunnen worden aangegeven met de modifikatoren 

PLAN en DIA met de betekenis: 

PLAN,x: lijn evenwijdig aan de y-as op een afstand x 

DIA,d lijn evenwijdig aan de x-as op een afstand~. 

*) met uitzondering van de in 4.4.5 volgende afschuining en afronding. 



vb. : 

y 

L 
.... 

r0-

~ 
li 

Y 
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X 

RGT/L 

LFT/L 

of 

LFT /D IA,d 

FWD/L 
of 

FWD/PLAN,x 

BACK/C 

De beschrijving van het eerste contourelement Is een byzonder geval van 

de in de vorige paragraaf beschreven situatie. Nu moet het beginpunt 

speciaal worden aangegeven omdat geen snijpunt met het vorig contour-

element bekend is. De richting wordt aangegeven ten opzichte van het 

beginpunt van het contourelement en niet ten opzichte van het vorige 

contourelement. 
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De algemene vorm: 

vb.: 

BEGIN/{ P }, x,y 

xSMALL 
xLARGE 
ySMALL 
yLARGE 

,jPLL.x/ 
p 

x en y 

L en C 
PLAN,x 

DIA,d 

xSMALL, 

DIA,d 

symbool van het startpunt 

koordinaten van het startpunt 

symbolen van een lijn en een cirkel 

lijn evenwijdig aan de y-as op afstand x 

lijh evenwijdig aan de x-as op afstand f 
xLARGE, ySMALL, yLARGE geeft de richting 

van hat contourelement ten opzichte van het 

startpunt aan. v YLARGE 

xSMALL in de richting van kleinere 
x-koordinaten. 

enz. XSMALL 

V SMALL 

X LARGE 

~----------------x 

p 
x 

-------------------~.-

BEGIN/P,yLARGE,PLAN,-5 

of 

BEGIN/-5,20,yLARGE,PLAN,-5 

In de werkstukcontour kUnnen afschuiningen en afrondingen voorkomen. 

Een afschuining is een rechtlijnige overgang tussen twee elkaar 

snijdende contourelementen. Een afronding is een tangentieel aanslui

tende cirkelvormige overgang tussen twee elkaar snijdende contourele~ 

menten. Afschuiningen en afrondingen behoeven niet als contourelement 

bepaald te worden maar kunnen in de opdracht als aparte modifikator 

aangegeven worden. 

De modifikator: 

{BEVEL ,b} 
•••.•.•.. , ROUND. r 

LOPdracht vO,or (eerste) 

BEVEL,b 

ROUND,r 

contourelement 

afschuining met breedte b 

afronding met straal r. 



vb. : 

LI 

RGT/Cl.BEVEL,b 

RGT/C2 
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L'J. 

LFT /Ll ,BEVEL,b 

RGT/L2,ROUND,r 

RGT/L3 

RGT/C1,ROUND,r 

RGT/C2 

(en niet FWD/L3) 

~,r 
~ 

Contourelementen 

met C1 en C2 snij

den elkaar niet! 

Om aan te geven welk deel van de werkstukcontour bewerkt zal worden 

krijgen de knooppunten een naam. De naam wordt veer de opdracht Van 

het (eerste) contourelement geplaatst. Er wordt het beginpunt van het 

contourelement mee aangegeven. 

De algemene vorm: 

M, •••• 

~opdracht voor (eerste) contourelement 

M = symbool voor het beginpunt van het contourelement. 

vb. : 

y 
M2~+----------'r1 Ml,BEGIN/-5,15,yLARGE,PLAN,-5 

M2,RGT/DIA,80 s 

MI 
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Indien twee contourelementen met een afschuining of afronding aan 

elkaar verbonden worden is het eindpunt van het ene contourelement 

~ hat beginpunt van het volgende contourelement. Om beide punten 

aan te geven dient de volgende methode gevolgd te worden: 

M, N , •••• 

~opdracht voor (eerste) contourelement 

vb. : 

,1I 

/1111 

Opmerkingen: 

M = symbool voer het beginpunt van het contourelement 

N = symbool voor het beginpunt van de contourovergang 

L2 Nl 

5 
Ml,N2,LFT/L1,BEVEL,2 

M~ M2 ,N3 ,RGT IL2 ,ROUND,5 

M3, RGT/L3 

1. Markeringspunten (M of N) worden in de contourbeschrijving aIleen 

aangegeven indien de punten bij de bewerkingsopdrachten - dus in 

een later stadium - nodig zijn. Zij mogen dus achterwege blijven. 

Het is evenwel niet handig hiermee "zuinig" te zijn daar dan bij 

eventuele wijzigingen in de bewerkingsmethode de contourbeschrij

ving van nieuwe markeringspunten voorzien moet worden. 

2. AIleen indien de beschrijving van het contourelement een modifikator 

BEVEL of ROUND bevat kunnen twee markeringspunten aangegeven worden. 

De "gewone" contourelement opdrachten zijn voorzien van maximaal een 

ma rker i ngs punt. 

3. Bij gebruik van een speciale contourovergang verschuift het marke-

ringspunt. 

Mt 

Ll 

HI 

M~ 

N2 

LI 

MI 

L2. 

L2. 

Ml,LFT/Ll 

M2,RGT/L2 

Ml mag vervallen. 

Ml,N2,LFT/L1,BEVEL,2 

M2, RGT/L2 

Ml mag aIleen verval1en, indien 

ook N2 vervalt. Want: 



M~ Ll 

Ll 

----N2 
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N2,LFT/Ll,BEVEL,2 

M2,RGT/L2 

verbindt de computer aan 

deze situatie. 

4. De markeringspunten mogen voorzien worden van de namen M, N, 

P, L, C of welk symbool ook. Om vergissingen bij de programmeur 

te vermijden is het evenwel het handigst de symbolen 

M en N voor markeringspunten, 
p voor puntdefinities, 

L voor 1 i j ndef i nit i es , 

C voor cirkeldefinities 

te reserveren. (In een later stadium voIgt nog: 

A voor bewerkingsdefinities) 

Cirkels snijdenlijnen en andere cirkels in twee punten. BiJ de 

beschrijving van de contourelementen moet in die gevallen eigenlijk 

aangegeven worden om welk van de twee snijpunten hat gaat. EXAPT 

heeft dit opgelost door steeds het eerste snijpunt te berekenen ten-
L zij door een speciale toevoeging in de beschrijving ON,2,INTOF,{C} 

het tegendeel blijkt. 

De algemene vorm: 

vb. : 

RGT 
LFT 
FWD 
BACK 

L 
C 

/ PLAN,x 
DIA,d 

L 
C [, BEVEL, b ] 

,ON,2,INTOF, PLAN,x ,ROUND,r 
DIA,d 

MI 1..1 
C Ml,RGT/Ll 

M2,RGT/C 
L2 M3,FWD/L2 

1"13 

Ml,RGT/Ll,ON,2,INTOF,C 

M2,RGT/C 
MI '-I /012 M3,FWD/L2 

L4 

M3 
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Dit voorbeeld laat tevens zien op welke wijze de contourbeschrijving 

mis kan gaan indien het tweede snijpunt niet opgegeven wordt. 

In de contourbeschrijving moeten ook technologische gegevens aangegeven 

worden. Deze gegevens hebben betrekking op de manier waarop het werk

stuk bewerkt moet worden. 

De opdracht: 

SURFIN/{ROUGH} 
FIN 

kan het beste geplaatst worden tussen de beschrijving van het uitgangs

materiaal en het werkstuk. 

Hierin betekent: 

ROUGH: ruw voordraaien op de gegeven maat, 

FIN ruw voordraaien op een overmaat van 0,5 mm, vervolgens nadraaien 

op de gegeven maat • 

.----\ \---....,- U ITGANGSMAAT 

---I-..... 
SNEDED I EPTE~ ___ -1 1----/ 

EINDMAAT_~====~ \===:::j:::=tOVERMAAT = 0,5 mm 

.. 

ROUGH FIN 

y 

M1 L6 M6 
x 
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5. DE TECHNOLOGISCHE OPDRACHTEN 

lIn het EXAPT programma zijn een aantal technologlsche opdrachten nodig 

die aangeven hoe, in welke volgorde en waar bewerkingen moeten plaats

vinden. 

5.1. De algemene technologische opdrachten 

De algemene technologische opdrachten bevatten gegevens over het gereed

schapwerktuig, het werks~ukmateriaal, de klauwplaat en de \·JiJze van 

opspannen van het \4erkstuk in de klauwplaat. 

V~~r de Pinumat is de juiste opdracht: 

MACHDT/l0,90,O.05,),112,14oo,1 

Het beschikbare vermogen aan de hoofdspil is 10kw. 

Het beschikbare koppel aan de hoofdspil is 90 mkg. 

De kleinste aanzet bedraagt 

De grootste aanzet bedraagt 

Het kleinste toerental bedraagt 

Het hoogste toerental bedraagt 

O,05mm/0. 

3mm/O. 

112 o/min. 

1400 o/min. 

De laatste 1 is een korrektiewaarde voor de berekening 

van de oppervlakteruwheid. 

De opdracht komt direkt na de contourbeschrijving. 

V~~r de berekening van de instelgrootheden heeft de computer gegevens 

nodig van het werkstukmateriaal. Deze gegevens worden met een materiaal

bestand aan de computer ter beschikking gesteld. In het EXAPT programma 

behoeft dus slechts een materiaal identifikatienummer meegegeven te 

worden. 

PART/MATERL,w 

w = werkstukmateriaalidentifikatienummer. 

Momenteel zijn de gegevens opgenomen van: 

w 100 

trekvastheid ~ 50 kg/mm2 

karakteristieke st 00 - st 42 

materialen C 10/Ck 10' 

C 15/Ck 15 

200 

50 - 70 kg/mm2 

st 50 - st 60 
C 22 - C 45 

Ck 22 - Ck 45 

16 Mn Cr 5 
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De opdracht komt na de contourbeschrijving en voor de bewerkings

definities. 

De afmetingen van de klauwplaat worden opgegeven om te zorgen dat 

het in bedrijf zijnde gereedschap niet in de klauwplaat loopt. 

Hiermede wordt bedoeld, dat de EXAPT processor geen zodanige bewe

gingen bepaalt, die indien uitgevoerd op de Nube bank, de genoemde 

botsing tot gevolg zouden hebben. Indien op deze plaats verkeerde 

waarden worden opgegeven is het gevolg dat een verkeerd gebied 

beschermd wordt. 

De algemene vorm: 

CHUCK/O,L,Da,La,DI,L1 

Als eerste modifikator komt het cijfer 0, nummer van de klauwplaat. 

o 
«tI .., 

/ 

$0, S 

NUlPUI'.IT V.D.KLAuWIa,.,AAT 

, 
.J 

•. -. ~ . .==.,' ~- :..===-~ -:=..:..--------- -
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L = de afstand van het nulpunt van de klauwplaat tot het 

aanlegvlak van het werkstuk in de klauwplaat. 

Da = de diameter van de klauwen bi] ingespannen werkstuk. 

La = de afstand van het aanlegvlak van het werkstuk in de 

klau\--Jplaat tot de voorkant van de klauwplaat. 

Di = de binnendiameter van de klauwen bi] ingespannen 

werkstuk. 

Li de afstand van het aanlegvlak van het werkstuk in de 

klauwplaat tot dat vlak dat bi] inwendig draaien niet 

overschreden mag worden. Omdat dit vlak links van het 

aanlegvlak ligt, moet deze maat van een negatief teken 

voorzien worden. 

De opdracht komt direkt voor de bewerkingsoproepen. 

In bovenstaande figuur zi]n deze begrippen uitgebeeld. 

De meest gebruikte waarden bi] uitwendig spannen zi]n: 

D L Da La Di Li 

116 - 1.7$ 
12,2,3 

2'~ - 443 1 21,9 68-233 -Jo.S 

13.,2 14 -"'I. It 
13'6.2 

291 -461 
14 81 -2'13 -"iI,If 

19'1 - 35"9 
t$0.2 0 -;5'1,'" 

Het beschermde gebled is in de volgende halve doorsnede aangegeven. 

/ 

beschermd 
gebled 

L 

werkstuk 

. langsas 
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5.1.4. §~g~Y~n~_9Y~r_g~_9Q~Q~nnlDg 

De wijze waarop het werkstuk in de klauwplaat geplaatst wordt voIgt 

uit de opdracht: 

CLAMP/LS 

of 

CLAMP /LS, I NVERS 

LS is de afstand van het nulpunt van het werkstuk

tekening assenstelsel tot het aanlegvlak van het werk

stuk in de klauwplaat gemeten in het koordinatenstelsel 

van de werkstuktekening. 

INVERS wordt toegevoegd indien de positie van het werkstuk in de 

klauwplaat met 1800 gedraaid is t.o.v. de contourbeschrijving. 

vb. : 

, CLAMP/O CLAM P /LS , I NVERS 
I 

.J L, 

X 

'J t 

- CLAMP/LS CLAMPr-LS 
. j 

y 
I 

l-

I-
I"'" 

U-
""-

J! - J.! 
X ,. , . 

5.2. Splitsing in deelbewerkingen 

De bewerking van hetwerkstuk wordt nu opgedeeld in een aantal deel

bewerkingen die van eenzelfde soort zijn en met hetzelfde gereedschap 

in een opspanning uitgevoerd kunnen worden. Men spreekt weI van het 

opdelen in segmenten. 
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vb.: 

Opdeling in 3 segmenten: 

At B en C 

A = vlakdraaien 

B = langsdraaien 

C = langsdraaien 

Onder een segment wordt dan het materiaalvolume verstaan dat bij een 

werkstuk tussen het uitgangsmateriaal, de eindvorm en bewerkings

grenzen ligt en zonder onderbreking verspaand kan worden met een be

paald gereedschap. Hierbij dient het gereedschapnummer opgegeven te 

worden. 

Degegevens van het desbetreffende gereedschap worden tijdens de 

processorverwerking uit een gereedschappenbestand aan de computer ter 

beschikking gesteld. 

Voor de programmering van een segment zijn drie soorten opdrachten 

nodig: 

Bewerkingsdefinities, 

Bewerkingsoproepen, 

Bewerkingsplaatsopdrachten. 

5.3. Bewerkingsdefinities 

De algemene vorm: 

[ LONG :]{ROUGH} Symbool = CONT/SO,TOOL,e,f,SETANG,180, CROSS, FIN [,OSETNO,nr] 

Hierin betekent: 

{} 

[J 

SO 

keuze van een modifikator is verplicht, 

keuze van een modifikator is toegestaan, maar mag achter

wege bl ijven, 

single operation, bepaalde bewerkingsmethodiek waarop niet 

verder ingegaan wordt, 

TOOL gereedschapgegevens, 
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e gereedschapidentifikatienummer, 

f pennummer, is nummer van de pen op de gereedscha~dwars

slede waarop het gereedschap bevestigd is, 

SETANG,180 heeft betrekking op de stand van het gereedschap op de 

machine, op de Pinumat steeds 1800
, 

LONG/CROSS langs-/vlakdraaien; het gereedschap verspaant in langs-/ 

vlakrichting tot de eindcontour bereikt is en trekt dan 

Tangs deze contour tot geen nog te verspanen materiaal 

ROUGH 

FIN 

OSETNO 

nr 

gevonden wordt. 

Indien geen verspaningsrichting wordt opgegeven verloopt 

de beweging in een baan evenwijdig met de eindcontour. 

voorbewerking, 

nabewerking, 

gereedschapkorrektiegegevens, 

nummer van de gereedschapkorrektie; 1 tIm 14 is beschik

baar: wordt op de THE gelijkgenomen aan het gereedschap

identiflkatienummer (nr = e). 

5.3.1. Y2Qr:_~D_D2~~~~r~~D 

Indien het werkstuk uitsluitend met voorbewerkingen (SURFIN/ROUGH) 

bewerkt moet worden (snel klaar, ruw oppervlak, minder nauwkeurige 

maatvoering) zijn uitsluitend bewerkingsdefinities nodig met de 

ROUGH modifikator. 

• 

Symbool = CONT/SO,TOOL,e,f,SETANG,lBO'[~~~~s,]ROUGH[,OSETNO,nr] 
Indien het werkstuk met voor- en nabewerkingen bewerkt moet worden zijn 

zowel bewerkingsdefinities met ROUGH als met FIN nodig. 

SURFIN/FIN 

At = CONT/SO,TOOL,e,f,SETANG,180'[~~~~s,]ROUGH[,OSETNO,nr] 

A2 = CONT ISO ,TOOL ,e, f, SETANG, 180, [~~~~s J F n~[ ;OSETNO,n r] 

Zie ook de figuren onder "Technologische gegevens in de contourbeschrij

ving". 



Langsbewerkingen: 

Vlakbewerkingen: 

7"'7777 

,/ 

/ , 
I"'IN 

Contourbewerklngen: 

1 ijnen II hoofdsnijkant 
v 

Keuze LONG, CROSS of contour: 

==t .. 
" _ .. 

geen voorkeur LONG 
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Al = CONT/SO,TOOL,l,f,SETANG,$ 

180,LONG,ROUGH,OSETNO,1 

A3 = CONT/SO,TOOL,13,f,SETANG,$ 

180,LONG,ROUGH,OSETNO,13 

A2 = CONT/SO,TOOL,2,f,SETANG,$ 

180,CROSS,ROUGH,OSETNO,2 

A3 = CONT/SO,TOOL,13,f,SETANG,$ 

180,ROUGH,OSETNO,13 

-- .---'-'-

CROSS ? 
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De ervaring heeft ens geleerd dat het laatste werkstuk toch het 

beste met een LONG bewerkt kan worden. Contourbewerkingen komen het 

best tot hun recht bij nabewerkingen of als IIvoorilbewerklng tussen 

de eigenliJke voorbewerking (met ander gereedschap) en de nabewerking. 

Bij een 1angs- of vlakbewerking wordt voor ledere snede een bewerkings

cyc1us van vijf bewegingen uitgevoerd: 

1. inzet met ijlgang, 

2. bewerklng evenwijdi~ aangegeven aanzetrichting met aanzetsnelheid, 

3. bewerklng langs contour met aanzetsne'lheld, 

4. terugtrekbeweging van 1 mm evenwijdig met de blssectrice van 

hoofd- en hulpsnijkant met versnelde aanzet, 

5. terugtrekbeweging evenwijdig aan de opgegeven aanzetrichting met 

ij1gang. 

hulpsnijkant 

f ~b' . \ \ ',bissectrlce 

hoofdsnijkant 

De processor berekent een snedebreedte b. Hieruit wordt met de geome

trie van de beite1 de snedediepte a berekend vo1gens a = b sin K. 

De voor1aatste snede krijgt een kleinere snedediepte zodat deze gelijk 

is aan die in de 1aatste snede. 
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5.3.5. Overzicht ---------
Bewerkings- {LONG } {ROUGH} CONT / .•• 

ROUGH 

~ 
CONT / .. '. eROS S ' FIN .. FIN ... 

Kontour-
element 

ja ja, maar kies 1 i ever 
evenwijdig aanzetrichting 

~ 
ja, maar ja, maar 

oplopend ats voorbewe rk i ng· , 

4 

als nabewerking .. 

p Beperkt moge 1 i jk 

afhankelijk van de. 

achter borst -, IF ! gereedschapgeometrie. 
! 

?//./////rr//,.; I De inzetrichting is 

I gel i j k aan de bis-

sectrice van hoofd- en hulpsnijkant. 

I 
loodrecht aanzetrichting mogelijk, maar niet aan te bevelen 

pplopend en aflopen~ 
ja, hoewel afhankel ijk van gereedschapgeometrie 

~ I 

Kies de gereedschappen, bepaal de deelbewerkingen, schrijf de bewerkings

definities op van het volgend werkstuk (voor- en nabewerken). 

Al ,--" 
,. r- ". ,- = 

, 
A2 = 

( "" 

A3 = . --~---. 
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5.4. De bewerkingsoproepen 

Met een bewerkingsoproep wordt een of meer bewerkingsdefinities opge

roepen. De algemene vorm is: 

WORK/At 

of 

WORK/Al,A2, ... 

At en A2 zijn bewerkingsdefinities 

Met deze opdracht wordt de bewerkingsdefinitie (of definities in de 

opgegeven volgorde) werkzaam samen met de hierna volgend,e bewerkings

plaatsopdrachten. De bewerkingsoproep werkt modaal; en wordt dus her

roepen door een andere bewerkingsoproep of met de oproep: 

WORK/NOMORE 

5.5. De bewerkingsplaatsopdrachten 

Met een bewerkingsplaatopdracht wordt de plaats aangegeven, waar 

verspaand moet worden. De bewerkingsplaatsopdracht slaat op de voor

afgaande bewerkingsoproep. De algemene vorm is: 

vb. : 

TO} CUT /Mb,{ RE ,Me 

Mb = beginmarkeringspunt van het contourgedeelte. 

Me = eindmarkeringspunt van het contourgedeelte. 

De bewerking vindt plaats in de richting van Mb 

naar Me. 

TO en RE geven de weg aan die gekozen wordt langs de 

contour, waarbij geldt voor: 

TO = 

RE = 
wanneer in de beschrijvingsrichting wordt bewerkt, 

wanneer tegen de beschrijvingsrichting wordt bewerkt. 

~aanzetr~:hting----rL 

H1. 
beschrijvings

-richting 

CUT/M2,RE,Ml CUT/Ml,TO,M2 
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5.6. Aanvullende technologische opdrachten 

De deelbewerkingen worden zoals bekend begrensd door de vorm van het 

uitgangsmateriaal, het werkstuk en grenzen aangegeven door markerings

punten. Daarnaast kan het nodig zijn om nog andere redenen over te 

gaan tot segmentbegrenzing. 

vb. : 

Al = CONT/ .•. ,LONG, ••• 

CUT/M3,RE,M2 

Met de opdracht CUT/M3,RE,M2 wordt in langsrichting verspaand tot de 

contour bereikt wordt. Vervolgens wordt langs de contour gegaan (zie 

definitie). Dit betekent dat tot voorbij H2 bewerkt wordt tot aan de 

klauwplaat. Botsingsberekeningen in de processor zorgen ervoor dat deze 

beitel niet in de klauwplaat loopt. Maar verspaningstechnisch is het niet 

gunstig het contourelement M1 M2 in deze opspanning te laten uitvoeren. 

(Onder bepaalde omstandigheden signaleert de processor deze minder 

gunstige toestand). Ook verplaatst de gereedschapslede zover naar links 

dat andere gereedschappen in de klauwen kunnen lopeno Hier is geen bevei-

1iging tegen. Segmentbegrenzin is mogelijk met de opdracht: 

xSMALL,Xs 
xLARGE,Xs 

DNTCUT/ ySMALL,Ys 
yLARGE,Ys 
ySMALL,DIA,d 
yLARGE,DIA,d 

Het te gebied is in de modifikator opgenomen. 

x 

DNTCUT/xSHALL,Xs 

De beitelpunt komt niet in het 

gearceerde gebied. 

werkt modaal en wordt ongedaan gemaakt met de opdracht: 

DNTCUT/NOHORE 

en ook door een CLAMP opdracht. 
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5.6.2. Q~_2~~~r~iQg~~Q~1~i~_~~Q~Y~_~~_~r~~1~~ 

De plaats van de bewerking kan op de draaibank zowel voor als achter 

de hoofddraaias liggen. Daarom wordt in het programma de positie 

aangegeven met een modale opdracht: 

CUTLOC/{BEFORE} 
BEHIND 

BEFORE: voor de draaias 

BEHIND: achter de draaias 

De opdracht geldt voor aIle volgende CUT-opdrachten. 

vb. : 

Mr 

"", ,--

.,...,.....,'"'""'"9 M2. 

HI 

Het werkstuk kan bewerkt worden: 

a) door langsdraaien met gereed

schap 1 voor de draaias. 

SURFIN/ROUGH 

Al = CONT/SO,TOOL,l,f,SETANG,$ 

180,LONG,ROUGH,OSETNO,1 

WORK/Al 

CUTLOC/BEFORE 

CUT/M2,RE,Ml 

b) door dwarsdraaien met gereedschap 2 achter de draaias. 

SURFI N/ROUGH 

A2 = CONT/SO,TOOL,2,f,SETANG,180,CROSS,ROUGH,OSETNO,2 

WORK/A2 

CUTLOC/BEHIND 

CUT/Ml,TO,M2 
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6. DE PROGRAMMAVERWERKING 

Nadat het EXAPT werkstukprogramma geschreven is wordt het op pons

kaarten gebracht. Men kan het beste met de opdrachten en definities 

in kolom 9 beginnen en de symbolen en knooppunten in de kolommen 

1 tot 8 plaatsen. De koiommen 73 tot 80 worden niet verwerkt en 

kunnen eventueel voor eigen gebruik nuttig gemaakt worden. 

Het programma op ponskaarten wordt samen met de materiaalkaarten, 

gereedschapkaarten en workflowkaarten, die nodig zijn om het programma 

op de juiste wijze door de computer te laten verwerken aangeboden aan 

de balie van het rekencentrum. 

Indien ponsbanduitvoer gewenst is moet dit op de eerste kaart ken

baar gemaakt worden door een kruisje in te vullen achter Paper tape 

punch. Er wordt naar gestreefd de verschillende soorten kaarten van 

elkaar te onderscheiden door kleur. De groene en blauwe ponskaarten 

zijn verkrijgbaar bij de praktikumleider. De~e zijn geldig voor materiaal 

W = 200 en de gereedschappen 1,2, 11 en 13. 

Het volledige programma ziet er uit als vermeld op pagina 42. 

7. OVERZJCHT VAN DE VERMELDE FOUTEN 

Fouten worden op drie verschillende plaatsen aangegeven. 

7.1. In de Jobsummary 

Het betreft de wijze waarop het EXAPT verwerkingsprogramma door de 

computer verwerkt wordt. Doorgaans gaat het om fouten in de work flow 

statements, b.v. een verkeerde volgorde. Indien men zelf de fout niet 

vinden kan wordt aangeraden overleg te plegen met de praktikumleider 

of met de balie in het rekencentrum. 

7.2. In de EXAPT processoruitvoer 

Tijdens de verwerking van het EXAPT werkstukprogramma wordt door de 

EXAPT processor aangegeven in welke invoerkaart cen fout voorkomt. 
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1) ? BEGIN JOB EXAPT;QUEUE=2;USER=U ... S227/<password> 

1) ? MAXLINES=600 

7 FAHILY DISK=POOL OTHERWISE DISK 

1 RUN (U1GBS227)EXAPT/SYSTEH ON APPL 

1 FILE FIlE2 (KIND=DISK, TITLE=ICl2, HAXRECSIZE=120, 

BLOCKSIZE=1200,AREASIZE=40, 

PROTECTION=SAV[,FLEXIBlE=TRUE) 

? FILE FIlEl0 (KIND=PACK,TITlE=(5668S227)WZWSDA ON USER3, 

FilE TYPE=7) 

? DATA IKARTE 

1) Werkstukprocramma 

FINISH 

7 IF FilE ICl2 IS RESIDENT THEN BEGIN 

RUN(U5668S227)EX2PP ON USER3 

7 DATA. INK 
1) 0, 

1) 1 , 

? END 

1 REMOVE ICl2 

? END JOB 

1) Indien ponsband gewenst wordt: QUEUE=2 wordt 3, 

MAXL I NES=600 verva 1 t en vo 1 gorde 0, 1, wordt 1,0, 

in het werkstukprogramma ClPRNT toevoegen. 

k 1 eu r: 

gee1 

groen 

groen 

creme of wit 

blauw 

groen 

groen 

geel 
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Het type fout wordt aangegeven met een nummer dat korrespondeert met 

een nummer uit de foutenlijst. Tijdens het praktikum ligt deze lijst 

die ongeveer 300 moge1ijkheden bevat ter inzage in het laboratorium. 

De ernst van de fouten wordt aangegeven met: 

diagnostic - het gehele verwerkingsprogramma wordt normaa1 doorlopen, 

error 

fatal error 

- de in werking zijnde sektie wordt nog doorlopen daarna 

wordt de verwerking beeindigd. 

- de verwerking wordt ogenb1 ikke1ijk beeindigd. 

Enkele van de meest voorkomende fouten zijn hieronder venne1d: 

Error ongeoorloofd karakter, 
II 

.. 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

It 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

" 

2 

3 

5 
27 

32 

34 

38 

59 

70 

71 

72 

73 

74 
76 
81 

82 

83 

95 

96 

103 

104 

Diagnostic 211 

letter in een getal, 

meer dan zes karakters in een woord, 

opdracht te lang (meer dan 72 karakters), 

symbool is dubbelgedefinieerd, 

contourelementen snijden elkaar niet; contourbeschrijving 

kontroleren, 

opdracht uit de contourbeschrijving zonder dat 

CONTUR geprogrammeerd is, 

SURFIN ontbreekt, of is op een verkeerde plaats, 

een symbool is dubbel gedefinieerd, 

contourbeschrijving eindigt niet in het startpunt, 

ongeldig teken voor het hoofddeel ,~) 
fout in de voorafgaande contourbeschrijving, 

/ ontbreekt, 

ongeldig teken in het modifikatorgedeelte, 

als Error 74, 
eerste opdracht moet PARTNO zijn, 

ongeoorloofde modifikatoren in de contourbeschrijving, 

het gevraagde snijpunt is in de opgegeven beschrijvings

richting niet te vinden, 

ongeoorloofde CIRCLE definitie, 

ongeoorloofde LINE definitie, 

het gezochte symbool is niet gedefinieerd,~) 
er wordt een symbool van het verkeerde type opgeroepen, 

niet van belang, 

~) Sommige fouten komen doorgaans na een andere fout voor en 

vervallen vanzelf nadat de andere fout eruit gehaald is. 



Error 213 

" 250 

D iagnost i c 

Error 280 

II 353 
Diagnostic 

II 

II 

253 

353 
406 

649 
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de geprogrammeerde bewerking kan niet met het aan

gegeven gereedschap uitgevoerd worden: TO-RE, 

BEFORE-BEHIND, NORMAL-INVERS, modifikatoren en 

gereedschap kontroleren, 

geen CHUCK voor de CLAMP opdracht, 

niet van belang, 

het opgeroepen gereedschap is niet in het gereed

schapbestand opgenomen, 

klauwplaatdefinitie is fout, 

klauwplaatdefinitie is niet geheel juist, 

er vindt geen verspaning plaats, bewerkingsvolgorde 

kontroleren, 

kontroleer de toegepaste bewerkingsdefinitie, soms 

niet van belang. 

7.3. In de postprocessoruitvoer 

De postprocessor kontroleert of de sledepositie binnen het arbeids

bereik bl ijft. Bij overschrijding wordt in de desbetreffende kolom 

het woord "FOUTII afgedrukt. 
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Bijldqe 1. 

INDELING WERKSTUKPROGRAMMA EXAPT 2. 

1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 

PARTNO/ .... 
MACHIN/EX2Pp 
CLPRNT 
P1=POINT/ ••.. 
Ll=LINE/ .... 
Cl=CIRCLE/ •... 
CONTUR/BLANCO 
BEGIN/ 

TERMCO 
SURF IN/ 
CONTUR/PARTCO 
BEGIN/ 

TERMCO 
MACHDT/I0, 90, 0.05,3, 
PART/MATERL, ...• 
A1 =CONT/SO, TOOL, 
A2= 

CHUCK/ 
CLAMP/ 
WORK/ .... 
CUTLOC/ •... 

1) DNTCUT / 
CUT/ 

CHUCK/ 
CLAMP/ 

1) WORK/ ... . 
1) CUTLOC/ ... . 
J) DNTCUT/ ... . 

CUT/ 

FINI 

1) indien nodig. 

~ algemene gegevens 

1 beschrijving uitgangs-
materiaal 

1 
beschrijving werkstuk 

112, 1400, 1 

bewerkingsgegevens 
van de eerste 
opspanning 

bewerkingsgegevens 
van de tweede 
opspanning 

algemeen 

bIz. 
4 
4 
4 

21 
23,24 

22,23 

21 
28 
21 
23 tim 

22 tim 

21 
29 
29 

28 

28 

33 tim 37 

30,31 
32 
38 
40 
39 

30,31 
32 
38 
40 
39 
38 

5 
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