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Realiseren van een CAD/CAM-koppeling. 

In het kader van het FALC-proj ekt heeft de vakgroep WPA het 
CAD/CAM-systeem UNIGRAPHICS II aangeschaft. Met dit systeem 
is het mogelijk 3-dimensionaal machine-onderdelen te ontwerpen, 
hetgeen tevens een basis is voor het genereren van 

· Nc-programma's, waarmee deze onderdelen automatisch moeten kUnnen 
· worden vervaardigd. 
· Binnen de vakgroep WPA is eveneens een ruime CNC-freeskapaciteit 
aanwezig, waarmee reeds via programmeren vanaf tekeningen 

:ervaring is opgedaan. Een direkte koppeling van het UNIGRAPHICS
'. systeem met deze freesmachines is echter nog niet gerealiseerd. 

'Opdracht: 

'.Realiseer een direkte koppeling, (via een ethernet-kabel), tussen 
:het UNIGRAPHICS CAD/CAM-systeem en de binnen WPA beschikbare Maho 
'.700S CNC-freesmachine . 
. Hiervan wordt geeist dat vier assen van de machine kunnen worden 
:aangesproken en gewenst dat zoveel mogelijk specifieke 
~achinefunkties kunnen worden gebruikt. 

Oe opdracht wordt afgerond door enkele produkten,(in overleg met 
ae begeleiders aan te wijzen), zonder tussenkomst van papier, op 
de CNC-machine te fabriceren, hierbij ligt het accent op een 
foutloos eerste produkt. 
De te ontwikkelen software dient zodanig te worden afgeleverd, 
dat toekomstige gebruikers gemakkelijk ermee kunnen werken en 
eventueel verdere ontwikkeling erop kunnen baseren. 
Ter afsluiting zal een publikatie geschreven worden. 

ire J.A.W. Hijink 

~rof. ire J.M. van Bragt 

~~I/' . 1nq> .J .M. Schrauwen 
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I 
I 

,kenvatting 
I 
I n het kader van het mechanisatieprojekt FALC heeft de vakgroep WPA het 

q-CAD/CAM-systeem UNIGRAPHICS II aangeschaft. Eem van de doelstellingen 
iiervan is om de voor het FALC-projekt benodigde produkten met behulp 
a1n het CAD/CAM-systeem en het eveneens binnen WPA beschikbare 5-assige 
e~erkingscentrum (MAHO 700S) te produceren. Een koppeling van het 
N:IGRAPHIcs-systeem met de MAHO is echter nog niet gerealiseerd. Dit 
ormt de probleemstelling van dit afstudeerprojekt. 

I 

I 
oor het realiseren van een koppeling staat binnen het CAD/CAM-systeem 
eh generatieve postprocessor ter beschikking. Dit is een menu-gestuurd 
in~eraktief programma, waarmee de machine en de gewenste machine
instrukties kunnen worden gedefinieerd. 

I 
I • 

Mer behulp van deze generat~eve postprocessor zijn tijdens dit projekt 
een aantal postprocessoren ontwikkeld voor 3-, 4- en 5-assige 
be~erkingen. Hiermee is de volledige koppeling tussen het CADjCAM
sy~teem en het bewerkingscentrum gerealiseerd. 

I 

i 
De~e postprocessoren zijn niet aIleen in het technologie-gerichte 
de~lgebied, maar ook in het geometrie-gerichte deelgebied van CAD/CAM

I 
frezen inzetbaar. Di t is aangetoond met het frezen van een aantal 
testprodukten. 

i 

i 
He~ genereren van foutloze NC-informatie is zeer goed mogelijk. Als 
voorwaarde hiervoor geldt dat de programmeeroptie 'ROUGH TO DEPTH' niet 
mag worden gebruikt. Het verzenden van de NC-files van het CADjCAM-

I 

sy~teem naar het bewerkingscentrum geschiedt via een ethernet-
ver.binding. Dit verloopt foutloos en snel. 

I 

I 
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1. Inleidinq 

CAD, Computer Aided Design, is het komputer gesteund ontwerpen 
van produkten, waarbij de geometrische.produktinformatie digitaal 
wordt opgeslagen. Het ontwerpen kan 2-, 2~- en 3-dimensionaal ge
beuren. Binnen het 3-dimensionaal produktontwerp wordt onder
scheid gemaakt in 3 verschillende modelleertechnieken: wire
frame-, surface- en solid-modelling. 

CAM, Computer Aided Manufacturing, is 
fabriceren. Binnen dit fabrikagetrajekt 
deelgebieden te onderscheiden: 

het komputer gesteund 
zijn twee verschillende 

a. Het komputer gesteund genereren van bewerkingsinformatie voor 
NC-machines: het NC-programma. Di t soort akti vi tei ten wordt 
met een CAM-systeem uitgevoerd. 

b. Het komputer gesteund verwerken van deze informatie binnen de 
NC-machine, hetgeen door het besturingssysteem van de machine 
wordt uitgevoerd. 

~innen een CAD/CAM-systeem bestaat de mogelijkheid om bewerkings
informatie te genereren op basis van de binnen CAD gegenereerde 
produktinformatie. 

In het kader van het mechanisatieprojekt FALC heeft de vakgroep 
WPA het CAD/CAM-systeem Unigraphics II aangeschaft. Een van de 
doelstellingen hiervan is om de voor het FALC-projekt benodigde 
produkten met behulp van het CAD/CAM-systeem en het eveneens 
binnen WPA beschikbare MAHO 7005 CNC-bewerkingscentrum te ontwer
pen en produceren. 

Het doel van deze afstudeeropdracht is de koppeling tussen het 
CAD/CAM-systeem UGII en het MAHO 7005 bewerkingscentrum te reali
sereno 

De integra tie CAD/CAM-frezen is onder te verdelen in twee gebie
den: 
a. Geometriegericht: komplexe 3D-geometrie is vaak onmogelijk of 

moeilijk definieerbaar of overdraagbaar op een 2D-tekening. 
Programmeren van de NC-machine v~~r deze geometrie is zonder 
een (geintegreerd) CAM-systeem onmogelijk of zeer tijdrovend. 
Het betreft 3-, 4- en 5-assige freesbewerkingen. Hierbij valt 
te denken aan vliegtuigonderdelen, matrijzen en prototypes. 
Het accent van CAD/CAM ligt hierbij op de drie-dimensionale 
mogelijkheden. 
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b. Technoloaiegericht: deze toepassing heeft meestal betrekking 
op produkten met eenvoudige geometrie: 2~D. Hierdoor zijn deze 
produkten relatief eenvoudig produceerbaar, ook zonder gebruik 
van CAD/CAM en NC-machine. Het accent van CAD/CAM ligt hierbij 
op een foutloos eerste produkt en automatisering van de werk
voorbereiding, waardoor sneller, en dus goedkoper, kwalitatief 
betere bewerkingsinformatie gegenereerd kan worden. Het be
treft 4-assige freesbewerkingen, waarbij de vierde as als 
positioneeras fungeert. Met een positioneeras kan een produkt 
geposi tioneerd worden voor het bewerken van de verschillende 
produktvlakken. Omspannen van het produkt is hierbij niet 
nodig. Binnen dit gebied van CAD/CAM valt te denken aan machi
ne onderdelen (Bedrijfsmechanisatie). 

Hoewel de realisering van de CAD/CAM-koppeling in het kader van 
de Bedrij fsmechanisatie plaatsvindt, komen 5-assige bewerkingen 
van komplexe geometrieen ook aan de orde. 

2 



12. Inventarisatie 

1 

:2.1. De Machine 

IDe MARO 700S is een universele CNC-frees- en boormachine met 
'Iiautomatisch zwenkbare kop en automatische gereedschapswisselaar, 
voorzien van een S-assige kontourbesturing: de CNC 432 van de 
:firma Philips (softwareversie 600). 
IDe technische gegevens zijn te zien in bijlage 1, [lit. 1]. 

, 
IDe machine wordt bestuurd door een NC-programma dat aIle infor-
matie bevat die nodig is om van het ui tgangsmateriaal tot het 
Igewenste produkt te komen (zie fig. 1). 

CNC-MACHINE 
N C- -- PRODUKT 
P ROGRAMMA BESTURING MECHANISCH 

GEDEELTE 

;Figuur 1: Produceren met een CNC-machine. 
I 

iDe besturingseenheid, die dit programma "leest", vertaalt het 
programma naar mechanische bewegingen van de machine. 
IHet NC-programma bestaat uit regels. De regels zijn opgebouwd uit 
woorden. Elk woord is een machine-instruktie en bestaat uit een 
adresletter en een getal. De letter is bepalend voor de informa-

I • 

t1esoort. 
lIn bijlage 1 zijn de meest belangrijke machine-instrukties met 
hun betekenis gegeven, die de besturing kent. 

ivoorbeeld van een NC-regel: N10 GOO X1S Y16 

Regelnummer 10 _______ ....J 

Wegvoorwaarde: ijlgang 
Weginformatie-------------....J~-~ 

F100 

Voeding: 100 mm/min-----------~ 

S200 M3 

Toerental: 200 omw/min-----------------------~ 
Hulpfunctie: hoofdspil draait rechtsom----~ 
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De MAHO heeft een rechthoekig, rechtsgangig ko6rdinatensysteem 
I (zie fig. 2). Het gereedschap voert een relatieve beweging ten 
iopzichte van de freestafel uit in Z-richting. 

AIle andere bewegingen; in X-, Y-, A- en B-richting worden door 
de draaitafel, (met werkstuk), ten opzichte van het gereedschap 
iuitgevoerd. 
iTer programmering van de machine is het nodig de bewegingsrich
tingen eenduidig vast te leggen, [lit. 2]. 
,Hiertoe geldt de volgende afspraak: het gereedschap beweegt 
ialtijd ten opzichte van het werkstuk. 

figuur 2: Met Koordinatensysteem van de MAHO 700S. 

2.2. Bet CAD/CAK-systeem 

Tijdens dit afstudeerprojekt is gebruik gemaakt van het CAD/CAM
/CAE-systeem Unigraphics II versie 7.0. Dit systeem is ontwikkeld 
'bij de vliegtuigfabrikant McDonnell Douglas. 

ontwerpen met dit CAD-systeem gebeurt 3-dimensionaal. Hierbij 
kunnen wireframe-, surface- en solid-modelling eenvoudig naast 
elkaar gebruikt worden. 
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Het gebruik van surfaces en solids biedt goede visuele mogelijk
heden, zoals hidden line removal en colour shading, (figuur 3). 
Genereren van 2-D aanzichten en tekeningen behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

Figuur 3: Voorbeeld van shaded image. 

Aangezien het een geintegreerd CADjCAM-systeem betreft kan de 
(CAD-)geometrie direkt binnen de CAM-module gebruikt worden. De 
CAM-module biedt mogelijkheden ter programmering van draai-, 
draadvonk-, pons- en freesmachines. Wat betreft frezen kan di t 
tot maximaal 5-assige bewerkingen. 

Het genereren van een in APT, (Automatically Programmed Tool), 
geschreven CL-file (Cutter Location), behoort tot de standaard 
mogelijkheden van de CAM-module, zie figuur 4. 

CAD 
CLS- Pre CL- NC-

CAM .. Processor : Postprocessor I 
file file I file I FEATURES 

Figuur 4: Totstandkoming van een NC-file. 
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De stap van CLS-file naar CL-file wordt uitgevoerd door de binnen 
UGII beschikbare preprocessor, die hierbij de simulatie-komman
do's uit de CLS-file verwijdert. 

Feature modelling, (ook weI modelleren met grondvormen genoemd), 
is een modelleerwijze waarbij het manipuleren met geometrie 
geintegreerd is met het genereren van bewerkingsinformatie, 
[lit. 3]. Nadat een produkt op deze wijze gemodelleerd is, ligt 
niet aIleen de geometrische-, maar ook de bewerkingsinformatie 
vast. Met de Prototype Feature Modeller, die met het UGII-systeem 
ontwikkeld is, kan zo een CL-file gegenereerd worden . 

. Met behulp van een postprocessor kan de machine-neutrale CL-file 
vertaald worden naar een machine-specifieke NC-file. 

2.3. Kern van bet probleem 

De postprocessor bestaat uit twee delen: 
1. Het machine neutrale deel: binnen UGII GPM genaamd (Graphics 

Postprocessor Module); 
2. Het machine specifieke deel: binnen UGII MOF genaamd (Machine 

Data File). 

De ontbrekende schakel tussen het CAO/CAM-systeem en de machine: 
de MOF, vormt de kern van het probleem, dat tijdens dit afstu
deerprojekt is opgelost: het ontwikkelen van een op de MAHO 7005 
toegespitste MOF. V~~r het schrijven van een MOF staat een gene
ratieve postprocessor ter beschikking: de Machine Oata File 
Generator (MOFG). Oeze MOFG is een menu gestuurd interaktief 
programma, waarmee de machine en de gewenste machine-instrukties, 

I (zoals boorcycli en radiuskorrektie), kunnen worden gedefinieerd. 
· De generatieve postprocessor heeft het grote voordeel dat geen 
programmeertaal-kennis vereist is om tot de gewenste postproces
sor te komen. 

·2.4. Bisen en vensen 

Als eis geldt dat vier assen moeten kunnen worden bestuurd: X, Y, 
Z en B. Tevens dient de mogelijkheid tot het uitvoeren van zowel 
horizontale als vertikale bewerkingen te bestaan. Als wens geldt 

· dat er zoveel mogelijk machine-instrukties kunnen worden ge-
· bruikt. 
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Aangezien er een aantal, voor deze opdracht, niet relevante 
machine-instrukties bestaan, z1Jn deze in twee groepen gesplitst, 
te weten: "niet relevant" en lite realiseren". Deze indeling is te 
zien in bijlage 2. 

Binnen het kader van deze opdracht wordt ernaar gestreefd een 
vijftal verschillende produkten te produceren. 

7 



3. De strateqie 

Tijdens dit afstudeerprojekt is de Projektstrategie gehanteerd, 
[lit. 4]. De basisfilosofie kan alsvolgt worden samengevat: 
Een goede uitvoering vereist een goed plan: een goed plan vereist 
een goede uitvoering. 

Het projekt bestaat daarom uit een orientatie-, plan- en uitvoe
ringsproces. De opdracht, die de invoer van het projekt vormt kan 
op deze wijze gestruktureerd tot de gerealiseerde doelstelling 
leiden. De Projektstrategie is beknopt weergegeven in bijlage 3. 

UGII MODULES UGII DIRECTORY 
VAN GEBRUIKER 

PART FILE 

I , 
"_ CAM-MODULE CL-FILE 

- WEVO-INFO 

I - KEUZE MDF 

GPM (GRAPHICS 
GEBRUIKER I POSTPROCESSOR - NC-FILE 

MODULE 

~ 

I 
MDFG (MACHINE 
DATA FILE MDF 

MACHINE-INFO GENERATOR) 
eenmalig uit 
te voeren 
sta p 

Figuur 5: Gebruik van UGII tijdens dit afstudeerprojekt. 

Tijdens de uitvoeringsfase staat de MDFG centraal. Met behulp van 
deze MDFG wordt, met de eenmalig uit te voeren stap: genereren 
van een MDF, de link tussen het CAD/CAM-systeem en de machine 
vastgelegd, (figuur 5). 
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I • . • 
B1nnen de MDF wordt bepaald hoe de algemeen gedef1n1eerde bewer-
king in de CL-file, vertaald dient te worden naar, voor de machi
~e-besturing leesbare, NC-informatie. 
, 
i 

Om de koppeling tussen CADjCAM-systeem en machine korrekt uit te 
voeren dient de ontwikkelaar van de postprocessor te beschikken 
I 
over: 
~ kennis van de CAM-module, [lit. 5); 
r kennis van APT; 
- kennis van de machinebesturing, [lit. 1]; 
~ kennis van de GPM, [lit. 6]; 
r kennis van de MDFG, [lit. 7]; 

inzicht in de produktietechniek frezen. 

Oe toekomstige gebruiker zal gebruik kunnen maken van de gereali-
I 

seerde MDF, (zie figuur 6). V~~r meer details wordt verwezen naar 
bijlage 6, figuur 1, pagina 3. 
i 

UGII MODULES UGII DIRECTORY 
VAN GEBRUIKER 

I GEBRUIKER I PART FILE I 
I 

* WEVO INFO 
1_ CAM-MODULE ~ CL-FILE 

KEUZE MDF 

I 

• GPM 1- I NC-FILE - L 
• I 

rl MDF 

Figuur 6: Gebruik van UG om Ne-file te genereren rtoekomstige gebruiker). 
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.. • Resul ta ten 

4.1. De fysieke koppeling 

,Het sinds kort gerealiseerde netwerk tussen de IJ.Vax, de MAHO en 
de meetmachines (tijdelijk), is in bijlage 4 geschematiseerd. De 
:middels UGII gegenereerde NC-files, worden in een directory 
opgeslagen, dat direkt via het ethernetwerk kan worden aangespro
ken door de P.c., die in verbinding staat met de MARO. Het trans

:porteren van data met behulp van het ethernet verloopt foutloos 
I 

en snel. De P.C. is een handig hulpmiddel als intermediair tussen 
de Vax en de MARO. 

! Op deze P.C. bestaat de mogelijkheid de NC-programma's te testen 
: middels simulatie. Het binnen de T. U. ontwikkelde simulatiepro
: gramma kan simulaties tot maximaal 3~-assig uitvoeren. Vanaf de 
I P.C. kan het NC-programma naar het geheugen van de MARO verzonden 

worden teneinde de bewerking uit te voeren, waarbij een techni
sche werktuigbouwkundige produkttekening niet nodig is. Een 3D
afbeelding met enige opmerkingen en/of aantekeningen (met name 
wat betreft de opspanning), is binnen de produktie-omgeving van 
de T.U. voldoende. 

Ter kontrole van de produkten staan naast de gebruikelijke meet
middelen, (zoals schroefmaat en schuifmaat), twee 3D-meetmachines 
ter beschikking. Deze meetmachines staan (tijdelijk), middels een 
werkstation in verbinding met de IJ.Vax, om de benodigde part-files 
op te halen. Met behulp van de meetmodule VALISYS kan bewegings
informatie voor de meetmachines gegenereerd worden. Op deze wijze 
kunnen produkten op maat-, plaats-, en vormtoleranties gekontro
leerd worden. 
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4.2. De ontwikkelde postprocessoren en hun toepassingen 

Als interface tussen het UGII CAD/CAM-systeem en de MAHO 7005 
zijn tijdens dit afstudeerprojekt 7 postprocessoren ontwikkeld. 
In tabel 1 is te zien welke postprocessor voor welke toepassing 
gebruikt wordt. 

Postprocessor 

MAHOBP 

MAHOZY 

MAHOYZ 

MAHO-B 

MAH05Z 

MAH05Y 

MAH05YZ 

Toepassing 

4-Assige bewerkingen met horizontale en 
vertikale spindel, de B-as wordt gebruikt als 
posi tioneeras door rotatie van het werkstuk
koordinaten systeem. 
3-Assige bewerkingen met horizontale spindel 
(Z), worden getransformeerd naar bewerkingen 
met vertikale spindel (Y). 
3-Assige bewerkingen met vertikale spindel (Y), 
worden getransformeerd naar bewerkingen met de 
horizontale spindel (Z). 
4-Assigebewerkingen (B-as kontinu bestuur
baar) , zowel horizontaal als vertikaal. 
5-Assige bewerkingen met de horizontale spindel 
(Z) • 

5-Assige bewerkingen met de vertikale spindel 
(Y). (Pas bruikbaar in versie 8.0.) 
5-Assige bewerkingen met de vertikale spindel 
die hier in de Z-richting gedefinieerd is. 

labeL 1: De postprocessoren en hun toepassingen. 

In principe kan worden volstaan met twee 5-assige postproces
soren: MAH05Z en MAH05Y. Dit heeft de volgende nadelen: 
1. De gebruiker is, vanwege de konfiguratie van de postprocessor, 

bij de bepaling van het werkstuknulpunt op slechts een punt 
aangewezen: op het bovenvlak en in het centrum van de draa ita
fel. Dit punt wordt tijdens het postprocessen naar het centrum 
van de A-as getransformeerd. 

2. Deze processoren genereren A-as-kommando's, die het simula
tieprogramma blokkeren. 

3. Horizontale en vertikale bewerkingen dienen over twee ver
schillende CLS-files verdeeld te worden. 
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Ad1: Dit sluit niet aan op de huidige werkwij ze van program
meren: werkstuknulpunten worden op of boven de draaitafel 
gekozen, meestal op een strategisch punt op het produkt. 
Het voordeel hiervan is dat de CLS- en NC-file inzichtelij
ker zijn. 

Ad2: De A-as-kommando's kunnen in de edit-mode handmatig verwij
derd worden, waarbij fouten gemaakt kunnen worden. Binnen 
de kontext van dit projekt wordt er juist naar gestreefd 
direkt foutloze NC-files te genereren. 

Ad3: Samenvoegen van gesplitste NC-files hebben hetzelfde nadeel 
als 2. 

Ter ondervanging van deze nadelen zijn twee 4-assige postpro
cessoren ontwikkeld. V~~r 3-assige toepassingen, kan het werk
stuknulpunt willekeurig worden gekozen. Hoewel de postprocessor 
MAHO-B foutmeldingen genereert, indien de vertikale spindel wordt 
gebruikt, is de NC-informatie korrekt. Deze foutmeldingen zijn 
een gevolg van het feit dat een postprocessor in principe ge
schikt is voor het gebruik van slechts een bewerkingsas. MAHOBP 
genereert geen enkele foutmelding. De B-as kan hier aIleen als 
positioneeras gebruikt worden. 

Met de Prototype Feature Modeller Z1]n aIleen bewerkingen 
horizontale spindel (Z), in het XY-vlak programmeerbaar. 
gewenst kunnen bewerkingen, die met de vertikale spindel 
XZ-vlak dienen plaats te vinden middels de postprocessor 
getransformeerd worden. 

met de 
Indien 
in het 
MAHOZY 

V~~r een transformatie van een bewerking, in het XZ-vlak, naar 
een bewerking in het XY-vlak staat de postprocessor MAHOYZ ter 
beschikking. 

Vanwege een, tijdens deze opdracht gekonstateerde, bug in deze 
versie, 7.0, van het UGII systeem, kunnen 5-assige bewerkingen 
met de vertikale spindel niet gepostprocessed worden. Hierdoor 
zal de postprocessor MAH05Y pas in versie 8.0 operationeel zijn. 
Tijdelijk kan gebruik worden gemaakt van MAH05YZ. Hierbij dient 
de koordinatenkonfiguratie X, Y, Z te worden voorgesteld door -X, 
Z, Y. In de edit-mode dient de resulterende NC-file handmatig 
getransformeerd te worden van -X, Z, Y naar X, Y, Z. Deze oplos
sing is aangedragen door McDonnell Douglas. 
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Behalve G43 (radius-korrektie tot), en G44 (radius-korrektie 
over), kunnen met aIle postprocessoren aIle te realiseren machi
ne-instrukties gegenereerd worden, (bijlage 2). 
Dit houdt geen enkele beperking in voor het gebruik van de 
radius-korrektie, indien het inlopen op een na te bewerken kon
tour volgens een cirkelvormige beweging geschiedt. 

4.2.1. 3-Assig frezen 

De bewegingen in X-, y- en Z-richting bij 3-assige bewerkingen 
zijn gedefinieerd ten opzichte van een koordinatensysteem, waar
van de orientatie overeenkomt met die van de machine. 
Het nulpunt mag hierbij willekeurig gekozen worden, (in de prak
tijk is dit vaak een hoekpunt van het werkstuk). 

Binnen de machinebesturing bestaat de mogelijkheid om het nulpunt 
van het machinekoordinaten-systeem te verschuiven naar het nul
punt van het werkstukkoordinaten-systeem. Het werkstuk hoeft 
hierom niet te worden uitgericht tijdens de opspanning. Een 
meettaster staat v~~r het bepalen van de werkstukpositie ter 
beschikking. MAHOBP is de meest geschikte postprocessor voor 3-
assige bewerkingen. 

4.2.2. 4-Assig frezen 

Bij het gebruik van vier assen bestaat de mogelijkheid om vij f 
zijden van een produkt te bewerken, zonder het produkt om te 
spannen. Bij 4-assige bewerkingen speelt het volgende probleem 
een belangrijke rol: De machinebesturing bezit geen mogelijkheid 
om het machinenulpunt aan de veranderde positie van het werkstuk 
na een rotatie, aan te passen, (zie figuur 7). 

Als oplossing hiervoor dient het werkstuknulpunt, (en dus het 
machinenulpunt), zich altijd in het rotatiecentrum van de draai
tafel te bevinden. De X- en Z-koordinaat van het nulpunt liggen 
op deze wij ze vast. Omdat de nulpuntsverschuiving aIleen in Y
richting mogelijk is, dient het werkstuk tijdens het opspannen te 
worden uitgericht in X- en Z-richting. 
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V~~r rotatie Na rotatie 

Figuur 7: Het machine-nulpunt draait niet mee tijdens een rotatie. 

Tijdens het progranuneren kan volgens twee methoden gewerkt wor
den. 
Werkmethode 1: De bewerkingen worden gedefinieerd ten opz ichte 
van een door de progranuneur te roteren koordinatensysteem. De B
as-konunando's worden met behulp van het menu gedefinieerd. Per te 
bewerken vlak, (steeds X-Y-vlak), wordt het werkstukkoordinaten
systeem zodanig geroteerd dat de Z-as zich steeds loodrecht op 
het bewerkingsvlak bevindt, (zie figuur 8). MAHOBP is voor deze 
werkmethode de juiste postprocessor. 

Figuur 8: Programmeren met behulp van een roterend werkstukkoardinaten-systeem. 
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werkmethode 2: De bewerkingen worden gedefinieerd ten opzichte 
van een stilstand werkstukkoordinaten-systeem. De B-as-kommando's 
worden binnen de postprocessor automatisch bepaald op basis van 
een normaalvektor die is gedefinieerd met de koordinaten (I, J, 
K) • 

Deze koordinaten beschrijven de positie van de gereedschapas ten 
opzichte van het werkstukkoordinaten-systeem in de CLS-file, (zie 
figuur 9). Met de I-, J- en K-koordinaten wordt tijdens postpro
cessen zodanig gemanipuleerd, dat de bewerking steeds met de zich 
in Z-richting bevindende spindel-as uitgevoerd kan worden. 

(I,J,K)=(O,O,l) (I,J,K)=(l,O,O) (I,J,K)=(~J2,O,-~J2) 

Definitie van de gereedschap-as in de ClS-file. 

B=O B=90 B=135 

Resutterende B-as-kommando's na postprocessen. 

Figuur 9: Programmeren met een stitstaand werkstukkoordinaten-systeem. 
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MARO-B is voor deze werkmethode de juiste postprocessor. Naast 
het gebruik van de B-as als posi tioneeras, kan deze bovendien 
kontinu worden aangestuurd. 
In figuur 10 is een voorbeeld te zien van geometrische mogelijk-
heden. 

Figuur 10: Kontinu-besturing van de B-as. 

4.2.3. S-Assig frezen 

Bij 5-assige bewerkingen worden gereedschapsbanen in de CLS-file 
beschreven middels positie-koordinaten (X, Y, Z) en een normaal
vektor (I, J, K) loodrecht op de gereedschapsbaan. Tijdens het 
bewerken dienen de gereedschapsbanen zodanig te worden uitge
voerd, dat de hoek van het gereedschap met de baannormaal kon
stant is, (meestal evenwijdig). 
Vanwege de konfiguratie van de MARO: een rotatietafel (B-as), en 
een kanteltafel (A-as), verandert hierbij zowel de werkstukposi
tie, als de werkstukorientatie in de ruimte. 
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Om deze komplexe situatie te beheersen zijn binnen de postpro
cessor drie referenties nodig. 

1. De positie van de A-as ten opzichte van de B-as. 
2. De positie van het werkstuk. 
3. De overgang van vaste wereld naar bewegende wereld. 

De konstante afstand tussen de A-as en de B-as is binnen de 
postprocessor gedefinieerd, vol gens machinespecificatie, (bijla
ge 1): (X, Y, Z) = (0, 225,077, 0,03). Het werkstuknulpunt wordt 
door de postprocessor beschouwd als de positie van de B-as. 
Om deze reden dient het werkstuknulpunt bij 5-assige bewerkingen 
altijd in het bovenvlak en in het centrum van de draaitafel 
gekozen te worden. Uit deze twee referenties wordt de derde 
referentie bepaald: de overgang van bewegende naar stilstaande 
wereld bevindt zich in het centrum van de A-as. 
Ten opzichte van dit stilstaande punt worden de NC-regels gegene
reerd. Het verschil tussen het machinenulpunt en het werkstuknul
punt bedraagt bij gebruik van de 5-a$sige postprocessoren altijd 
(X, Y, Z) = (0, 225,077,0,03). 
Een nulpuntsverschuiving, (die aIleen translaties en geen rota
ties korrigeert), kan hierbij niet worden toegepast. Als gevolg 
hiervan dient tijdens het opspannen het werkstuk te worden uitge
richt in X-, Y- en Z-richting. 
Voor het beheersen van de relatieve snelheid van het gereedschap 
ten opzichte van het bewegende produkt, worden door de postpro
cessor R-kommando's gegenereerd. Met deze R-kommando's regelt de 
machinebesturing de voedingssnelheden van de verschillende assen 
zodanig, dat met de geprogrammeerde voedingssnelheid verspaand 
wordt. 

De T.U. is hiermee de tweede in Europa die met het UGII CAD/CAM
systeem een 5-assig bewerkingscentrum met dubbele rotatietafel 
aanstuurt. 

Vanwege de komplexiteit van NC-files voor 5-assige bewerkingen, 
zijn botsingen en fouten nauwelijks of niet herkenbaar. V~~r het 
testen op de juistheid is een 5-assig NC-simulatieprogramma een 
must. 

Het in begin juni 1990 geinstalleerde ROBOTICS-systeem van 
McDonnell Douglas, in kombinatie met de grafische programmeertaal 
GRIP, biedt perspektieven in de richting van vijfassige simulatie 
met SOLIDS. 
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4.3. Gereedschappenbib1iotheek 

V~~r het in de produktie-omgeving van de T. U. meest gebruikte 
materiaal: non-ferro metalen, is een gereedschappenbibliotheek 
aangemaakt, (zie bijlage 6, pagina 34). 
De gereedschappen van een bibliotheek worden binnen een (geome
trie-loze) part-file gedefinieerd. De struktuur is te zien in 
figuur 11. 

Per LIBRABY ENTRY, die de ingang naar de bibliotheek vormt, 
kunnen een groep van gereedschappen gedefinieerd worden. 
Aan elk gereedschap kunnen een aantal PARAMETERSETS gekoppeld 
worden, die elk voor een bewerkingssoort, (zoals bijvoorbeeld 
PLANAR MILLING-PROFILE en SURFACE MILLING-PARAMETER LINE), bruik
baar is. 
Een PARAMETERSET is een ingevuld menu op basis waarvan bewer
kingsinformatie gegenereerd kan worden. De meest essentiele 
informatie binnen een PARAMETERSET z1Jn toerental en aanzet. 
Wordt een gereedschap met PARAMETERSET uit de bibliotheek opge
haald, dan bezitten deze technologische parameters de juiste 
waarden. 

r-- LIBRARY ENTRY 1 -,-TOOL 1 

-TOOL 2 

LIBRABY ENTRY 2 lTOOL 3 

TOOL 4 

BIBLIOTHEEK 

figuur 11: Struktuur van een bibliotheek. 

---r- PARAMETERSET 1 

!- PARAMETERSET lA 
---
-
-

PARAMETERSET 2B 1 
PARAMETERSET 2 

t 
E 
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Binnen de gekreeerde bibliotheek, (FREES.PRT), is per LIBRARY 
ENTRY een gereedschap gedefinieerd. 

Beide hebben dezelfde naam, die betrekking heeft op de plaats van 
het gereedschap binnen het gereedschappen-magazijn van de MAHO, 
(T5 tot en met T36). Voor verdere details wordt verwezen naar 
bijlage 6, met name pagina 26. 

4.4. Resterende probleemgebieden 

~ereedschapradius-korrektie: 

De gereedschapradius-korrektie kan op twee manieren tot stand 
komen, (zie figuur 12): 
1. korrektie ten opzichte van een nominale gereedschapsbaan over 

een afstand ter grootte van de radiusafwijking van de frees; 
2. korrektie ten opz ichte van een kontour over een afstand ter 

grootte van de werkelijke freesradius. 

I 

I 
I , 

NOMJNALE GEREEDSCHAP5B~hN 

Figuur 12: Twee manieren van gereedschapradius-korrektie. 

Bet UGII CADjCAM-systeem werkt volgens de eerste manier. 
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Binnen de produktie-omgeving van de MARO wordt met de tweede 
manier gewerkt, mede omdat het simulatieprogramma ook volgens dit 
principe werkt. 
Beide manieren vragen om een verschillende wijze van gereed
schapsdefinitie binnen het gereedschapsgeheugen van de machine. 
In het eerste geval dient de radiusafwijking gedefinieerd te 
zijn, in het tweede geval de werkelijke freesradius. 

Om beide methoden door elkaar te gebruiken is niet aan te beve
len, omdat dan de gereedschapsdefinitie binnen het machinegeheu
qen steeds afgestemd moet worden op het NC-programma. Hierbij is 
de kans op fouten aanzienlijk. 
Ter oplossing van dit kommunikatieprobleem zal voor een van deze 
twee werkwijzen gekozen moeten worden. 

Toepassing van methode 1 heeft het nadeel dat de CAM-module op 
een niet bedoelde wijze gebruikt zal moeten worden, waardoor de 
automatische kontrole op ondersnijding vervalt. Het voordeel is 
dat deze methode, zonder ingrijpende aanpassingen gebruikt kan 
worden. 

Toepassing van methode 2 heeft het nadeel dat kamer- en spie
gleufcycli niet meer gebruikt kunnen worden. Bovendien dient het 
simulatieprogramma aan deze werkwij ze aangepast te worden. Het 
voordeel is dat de gereedschapsbaan bij een buitenkontour, waar
van twee rechten of cirkels elkaar snijden onder een hoek die 
kleiner is dan 44°, beter beheersbaar is. 

Het yerschil tussen nominale maat en midden van tolerantieveld. 

Tijdens freesbewerkingen dient de frees zodanig te bewegen, dat 
de resulterende kontour zich in het midden van het tolerantieveld 
bevindt, teneinde de kans op foutieve afwijkingen zo klein moge
lijk te doen zijn. 
Tijdens het CAM-men worden de freesbanen op basis van de binnen 
CAD vrijwel altijd nominaal gedefinieerde maten gegenereerd. 

Om te voorkomen dat de te frezen kontour zich om deze reden uit 
het midden en mogelijkerwijs zelfs buiten het tolerantieveld 
bevindt, dient de CAM-mer 'met de tekening in de hand' de korrek
ties op de kontour handmatig in te voeren, en zonodig de kontour 
aan te passen. 
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Een extreme situatie doet zich voor indien binnen een gedefini
eerde kontour zich een gedeel te bevindt waarvan het tolerantie
veld zich boven de nominale maat bevindt, in kombinatie met een 
ander gedeel te van de kontour waarvan het tolerantieveld z ich 
onder de nominale maat bevindt. 

Deze problematiek komt bij meerdere CAD/CAM-systemen voor. Als 
oplossing zou binnen het CAM-systeem de intelligentie ingebouwd 
kunnen worden, die het mogelijk maakt de toleranties te lezen, 
interpreteren en de gereedschapsbanen aan te passen. 

De, met de optie "ROUGH TO DEPTH", gegenereerde gereedschapsbanen 
zijn niet nauwkeurig. Hierdoor bestaat de kans dat cirkelvormige 
bewegingen foutief gedefinieerd worden: de relatie beginpunt, 
eindpunt en middelpunt beschrijft geen cirkel meer. De besturing 
van de MARO kan deze informatie niet verwerken. Om deze reden kan 
de optie "ROUGH TO DEPTH" niet worden gebruikt. 

4.5. Testprodukten 

In bijlage 5 zijn tekeningen van de geproduceerde testprodukten 
te zien. In dezelfde volgorde worden deze hier besproken. 
Tijdens de produktie van deze produkten is geen gebruik gemaakt 
van de radius-korrektie, de nominale maat is als basis voor de 
gereedschapsbaan gekozen. V~~r de realisering is geen enkel 
produkt omgespannen. 

Testprodukt 1 is een 1:1 model, (van PVC), van een gedeelte van 
een mal voor de produktie van een tweetakt-expansie-uitlaat, 
(Honda 125 cc). De geometrie bestaat uit een aantal verschillende 
achter elkaar gekoppelde konussen. De hartlijnen van deze elemen
ten bestaan uit cirkelbogen. De geometrie is opgebouwd uit SURFA
CES, (SCULPTURED SURFACE). Het produkt is 3-assig gefreesd. Met 
de module VALISYS is het produkt gemeten. Het meetrapport is 
opgenomen in de bij lage. De vormafwijking bevindt zich in de 
orde-grootte van de geprogramrneerde ruwheid en stapgrootte. 

Testprodukt 2 bestaat uit geometrie van het produkt, dat ter 
afronding van het vak Numerieke Besturing geprogramrneerd wordt. 
Deze is uitgebreid met geometrie waarvoor de vierde as als posi
tioneeras nodig is. Tevens zijn tapcycli gebruikt. De geometrie 
is gedefinieerd als solid. Het uitgangsmateriaal is aluminium. 
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Testprodukt 3 is een model van een zelf ontworpen asbak. 
De geometrie is opgebouwd uit surfaces (SCULPTURED SURFACES). De 
bui tenkontour is een rechthoek. Deze verloopt over een aantal 
verschillende ellipsen naar een ellipsvormige kontour. Deze 
ellipsvormige kontour verloopt over twee verschillende cirkelbo
gen naar een punt. Ret uitgangsmateriaal is aluminium. Ret pro
dukt is 3-assig gefreesd. 

Testprodukt 4 is een schaalmodel 1:2 van een rekreatieboot. 
Deze boot is ontworpen in het kader van een afstudeerprojekt op 
de Academie voor Industriele Vormgeving. De basisvorm is een 
toroide, (SCULPTURED SURFACE), waaruit een aantal ronde-, rechte
en gekromde kamers zijn gefreesd. AIle hoeken van deze kamers 
zijn afgerond. Ret uitgangsmateriaal is CIBATOOL BM 5450. Vanwege 
de hoge kosten van dit materiaal, lag het accent op een foutloze 
NC-f ile. In de bij lagen z ij n foto' s opgenomen, die een aantal 
produktie-stadia van het produkt weergeven. Ret produkt is 4-
assig gefreesd; de 4e as is als positioneeras gebruikt. 

Testprodukt 5 is een demonstratieprodukt voor op de T.U. georga
niseerde studiedagen. De eenvoudige geometrie is met solids 
gedefinieerd. Ret uitgangsmateriaal is aluminium. Ret produkt is 
5-assig gefreesd, waarbij de 4e en 5e as als positioneerassen 
gebruikt zijn. 

Testprodukt 6 is een schaalmodel 1:2 van een produkt dat afkom
stig is uit de B.M.-praktijk van Philips. De eenvoudige geometrie 
is als solid gedefinieerd. Ret uitgangsmateriaal is aluminium. 
Ret produkt is 4-assig gefreesd, waarbij de 4e as als positio
neeras is gebruikt. Tevens zijn boor-, tap-, ruim- en kottercycli 
gebruikt. 

Testprodukt 7 betreft geometrie die gebaseerd is op een autokar
rosserie. Ret oppervlak (CUBIC FIT) is opgebouwd uit een aantal 
halve ell ipsen, waarvan de middelpunten op een spline liggen. Ret 
uitgangsmateriaal is PVC. 
Ret produkt is 5-assig gefreesd met de horizontale kop. In de 
bijlage is een gedeelte van het NC-programma opgenomen. 

Testprodukt 8 is opgebouwd uit gedeelten van cirkelbogen, waarvan 
de middelpunten op een spline liggen, (CUBIC FIT). Ret uitgangs
materiaal is PVC. Ret produkt is 5-assig gefreesd met de vertika
Ie kop. 
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5. Konklusies en aanbevelingen 

Er zijn goede resultaten te behalen als het gaat om korte 
bewerkingstijden. De op de T.U. opgedane ervaring met het programmeren 
van werkstuk 2 geldt als belangrijkste referentie. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de bewerkingstijd afhankelijk is van de 
inzichten en werkmethoden van de CAM-mer, die nog steeds de 
werkvoorbereiding verzorgt. 

De NC-files middels het UG-systeem gegenereerd, vergeleken met NC-files 
met het Dlog-systeem geprogrammeerd, zl.Jn ongeveer een faktor 1,5 
langer. Het niet gebruiken van de herhaalfunktie, kamer- en 
spiebaancycli, zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. 

Een sterke kant van het CAD/CAM-systeem is de mogelijkheid om op basis 
van de binnen CAD gegenereerde geometrie (zoals dubbel gekromde 
oppervlakken), zeer nauwkeurige NC-files te genereren (testprodukt 1). 

Het kreeren van eenduidige oppervlakken is een CAD-proces, dat met veel 
meer moeite gepaard gaat. Trukage is vaak de enige manier om tot een 
goede oplossing te komen. (Versie 8.0 zal hierin verbetering brengen). 

De leverancier adviseert voor het werken met solids op VMs-werkstations, 
een minimale werkkapaciteit van 12 MB. De VAX 2000 werkstations (8 MB) 
voldoen niet aan deze norm. Het HP werkstation voldoet wel aan de 
gestelde norm (16 MB). Het werken met solids op deze laatste, verloopt 
dan ook aanzienlijk sneller. 

Het genereren van foutloze NC-files is zeer goed mogelijk. Als 
voorwaarde hiertoe geldt dat de programmeeroptie 'ROUGH TO DEPTH' niet 
mag worden gebruikt. De data-uitwisseling middels het ethernet verloopt 
foutloos en snel. 

De tijdens dit afstudeerprojekt gerealiseerde CAD/CAM-koppeling opent 
nieuwe mogelijkheden voor 4- en 5-assige bewerkingen. V~~r de kontrole 
van NC-files voor deze bewerkingen zal een 5-assig NC
simulatieprogramma een waardevol hulpmiddel zijn. De kombinatie 
ROBOTICS en GRIP biedt mogelijk perspektieven in deze richting. 
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Het is belangrijk om binnen het CAD/CAM-systeem over eenduidige 
gereedschappenbibliotheken te beschikken. Hiervoor is een beter 
georganiseerd gereedschappen-bestand van belang. Het is hierbij zinvol 
de gereedschappen van eenduidige kodes te voorzien. Deze kodes dienen 
onder andere te beschrijven: frees-type, -materiaal en -diameter. Binnen 
een UG-bibliotheek kunnen bovendien de technologische parameters, 
spil toerental en aanzet, voor verschillende materialen worden 
opgeslagen. Het is zaak de Prototype Feature Modeler ook aan deze 
bibliotheken te koppelen. 

V~~r het gebruik van de gereedschapradius-korrektie, dient een 
werkmethode te worden gekozen. Korrektie dient of ten opzichte van de 
kontour of ten opzichte van de nominale gereedschapsbaan te geschieden. 
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BIJLAGE 1 MACHINESPECIFlKATIES 



1 10 2 3 6 

5 
4 9 

De MAHO 7005 

1. Schuildeur rechls 
2. Toegangsluik hydrauliek 
3. Toegangsluik venlielblok hydrauliek, pneumatiek 
4. Schulfdeur voor 
5. Schulfdeur links 
6. Toegangsluik koelmiddelleidingen en gereedschapwisselaar 
7. Toegangsluik gereedschapmagazijn en cenlraalsmering 
8. Bedieningspaneel en beeldscherm 
9. Koelvloeislof reservoir 
10. Verllchting 
11. Kantelbare rondtafel 
12. Kantelbare vertikale kop 

r 
I 
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MAHOMH700S 
Oe MH 700S Is een unlversele frees en boormachlne met een unlversele gereedschapwisselaar. 
voorzlen van een 5-assige conlourbesturlng, de CNC 432 van de firma Philips. Voor hel positioner en 
In de assen X. Y en Z beschikl de machine over lineaire meetsyslemen en voor de assen A en B over 
rolalie meelsyslemen. 

Technische gegevens: 
Machine bereik: 

langs 
verlikaal 
dwars 
rondtalel 
zwenkas 

X-as 700mm 
V-as 500mm 
Z-as 600mm 
B-as n * 360 gr. 
A-as -20 tol +45 gr. 

Hooldspil : 
aandrljving: regelbare wisselslroommolor mel een vermogen van 10 kW 
toerenlallenreeks: 20-6300 omw/mln 
toerenlallen: Irappeloos regelbaar binnen 4 reeksen. 

Freesspillen: 
aulomatisch weg Ie draaien vertikale Ireeskop 
gereedschapsconus ISO 40 
gereedschapsopspanning hydro-mechanisch 

Aanzelbewegingen: 

IJlgang: 

individuele gelijkstroomaandrijving. per as regelbaar. 
aanzelsnelheid in X. Y en Z: 1-4000 mm/min 

X en Z-as 
V-as 
B-as 
A-as 

A en B-as: 1-3000 graden/min 

12 m/min 
10 m/min 
150mw/min 
16 grlsec 

Meetsysteem: 
X. Yen Z-as: 
A en B-as: 
oplossend vermogen: 

inkrementeel • lineair. 
inkremenleel • rolerend. 
X. Yen Z'as 0.001 mm. 
A en B-as 0.001 graad. 

Gereedschapwisselaar: 
aanlal gereedschappen In hel magazUn: 36 

Tafel: 
zwenk-rond-tafel. diameter 520mm 

Besturing: 
Philips CNC 432 contourbesturing mel beeldscherm 

Gewicht: 
machine compleet ongeveer 8500 kg. 
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Programmeersleulel yoor MAHO CNC 432 

ADRES CODE BETEKENIS EN VERKLARING 

%PM programmabegin en geheugentoevoeging 

N 9001-9999999 deel- en onderprogrammanummer 
N 1-8999 regelnummer 

G 0 • Ijlgang 
1 IIneaire inlerpolalie 
2 cirkelinterpolatie. rechtsom 
3 clrkelinterpolalle. linksom 

G 4 •• pauze ( 0.1 - 983 seconde ) 

G 11 •• polarkoordinaten. hoekafronding. fase-overgang 

G 14 •• sprongbevel en herhaallunktie 

G 17 • vlakkeuze XV. horlzontaal 
18 vlakkeuze XZ. verlikaal 
19 vlakkeuze YZ. horizontaal 90 gedraaid 

G 22 •• onderprogramma oproep 
29 •• beperkt sprongbevel in onderprogramma 

G 40 • geen radiuskorreklie 
41 radiuskorreklie. links 
42 radiuskorreklie. rechts 
43 radiuskorreklie. tot 
44 radiuskorreklie. over 

G 51 wisstm van G-52 
52 verschulvlng RESET AXIS akUveren 

G 53 • nul-punt verschuiving wissen 
54 nul-punt verschulving 1 
55 nul-punt verschuiving 2 
56 nul-punt verschuiving 3 
57 nul-punt verschulvlng 4 
58 nul-punt verschulving 5 
59 nul-punt verschulvlng 6 

G 70 Inch maat ingavesysteem 
71 • metrisch maallngavensysleem 

G 72 • geen spiegelbeeld bewerklng 
73 splegelbeeldbewerklng 

G 77 •• galenclrkeldeflnllie 
78 •• puntdelinilie 



ADRES CODE BETEKENIS EN VERKLARING 

G 79 •• cyclusoproep 

G 81 boorcyclus 
83 diepboorcyclus 
84 lapcyclus 
85 rulmcyclus 
86 uildraalcyclus 
87 kamerfreescyclus 
88 spiebaanfreescyclus 
89 cirkelkamerfreescyclus 

G 90 • absoluulmaal programmeren 
91 Inkremenleel programmeren 

G 92 nulpunlverschuiving Inkremenleel 
93 nulpunlverschulvlng absoluul 

G 94 • voeding in mm/min 
95 voeding in mm/omw 

X +1- 9999.999 weginformatle In mm. 
y +1- 9999.999 weginformatie in mm. 
Z +1- 9999.999 weginformalie In mm. 
A +/- 9999.999 weginformalle in graden 
B +/- 9999,999 weginformalie In graden 
R +/- 9999.999 cirkelradius in mm. 
I +/- 9999.999 clrkelmiddelpunlln X-rlchling 
J +/- 9999.999 cirkelmlddelpun1 in Y -ric hUng 
K +/- 9999.999 clrkelmiddelpunlln Z-rlchllng 
D 0-360 hoekposilie hoofdspil 

p 0-99 punldefiniUe 

F 0-4000 voeding in mm/omw. of mm/min. 
S 20 - 6300 hooldspilloerenlal in omw/min. 
T 0-99 gereedschapnummer 

M 0 •• programma -slop 
3 hoofdspil rechtsom 
4 hoofdspillinksom 
5 hoofdspll slop 
6 •• gereedschapwissel mel terugtrekklng 
8 koelmlddel aan 
9 koelmiddel uit 
13 spil rechtsom koelmlddel aan 
14 spillinksom koelmlddel aan 
19 georlenteerde spindel slOp 
30 .. elnde programma 
53 verllkale kop wegdraa/en (G 17) 
54 verlikale kop Indraa/en (Gt8) 
66 •• gereedschapwisseling 

E 0-99 parameters In hel onderprogramma 

Tekenverklaring: • = wordt aklief biJ inschakelen van de besluring 
•• = aileen per regel werkzaam 



BIJLAGE 2 NIET RELEVANTE EN TE REALISEREN MACHINE-INSTRUKTIES 

TE REALISEREN NIET RELEVANT 

%PM G04 
N Gll 
GOO G14 
GOl G19 
G02 G22 
G03 G29 
G17 
G18 G5l 

G52 
G40 G70/G73 
G4l G77 
G42 G78 
G43 
G44 G87 

G88 
G53/G59 G89 

G79 G90/G92 
G8l G94 
G83 G95 
G84 
G85 A 
G86 R 

0 
G93 P 

MO 
X M13 
Y M14 
Z M19 
I M66 
J E 
K 
B 

F 
S 
T 

M3 
M4 
M5 
M6 
M8 
M9 
M30 
M53 
M54 



Bijlage 3 

De tijdsindeling van dit afstudeerprojekt is weergegeven op de 
volgende pagina. 

De orientatie die als einddoel heeft de opdracht nader te preci
seren heeft in de vorm van een start-stage plaatsgevonden. Hier
bij is het volgende programma zelfstandig doorlopen.: 

bestuderen literatuur: 
volgen van een CAD-cursus: 
kennisnemen van de machinebesturing; 
oefenen in programmeren met het Dlog-systeem; 
volgen van een CAM-cursus; 
kennisnemen van de Prototype Feature Modeller, de GPM, de MDFG 
en APT; 
inventariseren van ontbrekende elementen ten behoeve van de 
CAD/CAM-koppeling. 

Tijdens de planning zijn de volgende deelprojekten gedefinieerd: 
ontwikkelen 4-assige postprocessor; 
ontwikkelen 5-assige postprocessor; 
ontwikkelen bijzondere postprocessor; 
aanmaken gereedschappenbibliotheek: 
programmeren proefprodukten: 
produceren proefprodukten; 
handleiding schrijveni 
verslag schrijven; 
publikatie schrijven; 
colloqium voorbereiden. 

Tijdens de uitvoering z1Jn deze deelprojekten uitgevoerd. Verdere 
opsplitsing en invulling van de o-p-u-methode is binnen de kon
text van dit verslag niet van toepassing. 



Globale tij4splanning, (in weken). 

OKT 
3 

NOV 
3 

DEC 

............... .......- 2 

~~ 

JAN 
4 

FEB 

-
MRT 

4 

APR 

I'" /' 2 

I X 

MEl V "-
3 

JUN 
3 

JUL 

AUG 

-

3 

6 

8 

12 

14 

15 

19 

21 

27 
,~ 

34 -'-

, 

VER 
TIE 

AANVANG AFSTUDEEROPDRACHT 

- ORIENTATIE 
- GENEREREN EERSTE MDF 
- EERSTE TESTPRODUKT 
- PLANNING 

VOORTGANGSBESPREKING 

UITVOERING 

VOORTGANGSBESPREKING 

SLAG, HANDLEIDING EN PUBLlKA
SCHRIJVEN 

COL LOQIUM VOORBEREIDEN 
KEN 5-ASSIG TESTPRODUKT MA 



BIJLAGE 4 HET GEREALISEEROE NETWERK 

J./.VAX 

I 

ZEISS 
3-0 MEETM. 

PLOTTER 

WERKSTATION 1 
(VAX 2000) 

WERKSTATION 2 
(VAX 2000) 

WERKSTATION 3 
(VAX 2000) 
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( HP ) 

PC 

WERKSTATION 5 

I 
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PRINTER 
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1 
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BIJLAGE 5 TESTPRODUKTEN 





!******************** 
!*** Results File *** 
!******************** 

HEADER 
VALISYS VERSION 3.0 
PART NAME UITLAAT3 
PROCESS NO. 901 
PROCESS NAME INSPECTION 
DATE Fri Mar 16 13:32:42 
ANALYSIS MODE FUNCTIONAL 
END HEADER 

GAGE 
SPC RECORD TYPE 

DESCRIPTION 
GAGE I 1 
PROFILE OF A SURFACE OF 
TOLERANCE = 0.5000 
END DESCRIPTION 

GEOMETRIC TOLERANCE 

POSITIVE TOLERANCE 
NEGATIVE TOLERANCE 

1 
PROFILE 

4 3-D SURFACE 

0.50000 

0.25000 
0.25000 

Maximum Positive Deviation from Design: 
! Maximum Negative Deviation from Design: 

MAXIMUM DEVIATION 
QUALITY OF FIT 

! 1================1 
! IA Successful Fitl 
! 1================1 
END GAGE 

0.08686 
0.65254 

0.08686 
0.08686 

!==================================================== 



















%PM (He-FILE TE5TPRODUKT 7) 
HOOOl TO M6 
H0100 G57 M53 
H0102 G17 T34 M53 
H0104 G93 Y-225.077 2-0.03 
H0106 M03 53000 
H0108 GOO X-53.079 Y393.032 240.03 AO. 80. 
HOllO GOl 2.03 Fl00. 
H011Z G02 X52.294 Y398.79 I2.588 J341.363 F400. 
H0114 GOl Y398.61 211.391 A-l.806 R398.781 
HOl16 GOl X49.888 Y400.61 211.323 A-l.793 8.003 R52.339 
H0118 GOl X47.402 Y402.509 211.259 A-l.781 8.006 R49.939 
H0120 GOl X44.84 Y404.304 211.207 A-l.771 8.008 R47.47 
H0122 GOl X42.207 Y405.991 211.166 A-l.763 8.01 R44.939 
H0124 GOl X39.507 Y407.567 211.132 A-l.756 8.012 R42.352 
H0126 GOl X36.744 Y409.032 211.102 A-l.75 8.013 R39.715 
H0128 GOl X33.923 Y410.381 211.071 A-l.744 B.014 R37.034 
H0130 GOl X31.048 Y411.614 211.053 A-l.74 8.015 R34.32 
H0132 GOl X28.124 Y412.727 211.033 A-l.736 R412.318 
H0134 GOl X25.157 Y413.718 211.019 A-l.733 R413.37 
H0136 GOl X22.151 Y414.587 211.004 A-l.73 R414.299 
H0138 GOl X19.114 Y415.329 210.995 A-l.728 B.014 R23.392 
H0140 GOl X16.049 Y415.947 210.985 A-l.726 B.013 R20.75 
H0142 GOl X12.961 Y416.437 210.973 A-l.724 8.011 R18.215 
H0144 GOl X9.857 Y416.801 210.969 A-l.723 B.Ol R15.865 
H0146 GOl X6.74 Y417.035 210.955 A-l.721 B.007 R13.805 
H0148 GOl X3.617 Y417.141 210.949 A-l.72 B.005 R12.197 
H0150 GOl X.491 Y417.12 210.941 A-l.719 8.002 Rl1.241 
H0152 GOl X-2.638 Y416.969 210.926 A-l.717 B-.002 Rl1.096 
H0154 GOl X-5.751 Y416.69 210.916 A-l.716 8-.005 Rll.789 
H0156 GOl X-8.848 Y416.283 210.908 A-l.715 8-.008 R13.192 
H0158 GOl X-l1.926 Y415.749 210.89 A-l.713 8-.01 R15.098 
H0160 GOl X-14.981 Y415.089 210.872 A-l.711 8-.013 R17.33 
H0162 GOl X-18.007 Y414.303 210.86 A-l.71 8-.015 R19.769 
H0164 GOl X-20.999 Y413.393 210.848 A-l.709 8-.017 R22.332 
H0166 GOl X-23.952 Y412.36 210.827 A-l.707 8-.018 R24.96 
H0168 GOl X-26.863 Y411.206 210.812 A-l.706 8-.02 R27.621 
H0170 GOl X-29.723 Y409.934 210.804 
H0172 GOl X-32.S28 Y408.S44 210.787 A-l.705 8-.021 R32.948 
H0174 GOl X-35.273 Y407.04 210.785 A-l.706 R407.935 
H0176 G01 X-37.952 Y405.426 210.773 8-.02 R38.168 
H0178 GOl X-40.562 Y403.702 210.774 A-l.708 8-.019 R40.71 
H0180 GOl X-43.098 Y401.874 210.773 A-l.71 8-.017 R43.196 
H0182 GOl X-45.556 Y399.943 210.778 A-l.713 8-.015 R45.619 
H0184 GOl X-47.931 Y397.912 210.795 A-l.718 8-.012 R47.973 
H0186 GOl X-50.22 Y395.787 210.816 A-l.724 8-.007 R50.252 
H0188 GOl X-52.419 Y393.569 210.842 A-l.731 8-.002 R52.45 
H0190 GOl X-53.079 Y392.867 210.856 A-l.734 BO. R53.853 
H0192 GOl X-53.077 Y392.383 221.568 A-3.451 R392.996 
H0194 GOl X-50.906 Y394.626 221.624 8-.029 R56.3 
H0196 GOl X-48.644 Y396.778 221.668 A-3.45 8-.051 R54.28 
H0198 GOl X-46.296 Y398.837 221.702 A-3.449 8-.066 R52.191 
H0200 GOl X-43.863 Y400.797 221.723 A-3.447 8-.077 R50.039 
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1. INLEIDING 

Deze handleiding is geschreven voor het UNIGRAPHICS II CAD/CAM
systeem, softwareversie 7.0. 

De handleiding is bedoeld om een beginnende CAM-mer aan de hand 
van een voorbeeld te 'demonstreren' hoe de CAM-module gebruikt 
wordt om van een ontwerp tot de gewenste NC-file te komen. Het is 
niet de bedoeling om een uitgebreide beschrijving van de 
mogelijkheden van de CAM-module te geven; hiervoor wordt naar de 
MANUALS verwezen. 

Alvorens een NC-file te genereren dient als eerste stap het 
ontwerp in de vorm van geometrische informatie aangemaakt te 
worden in de CAD-module. Dit kan als solid, surface en/of 
wireframe model. 

Hierna voIgt de, slechts in beperkte mate geautomatiseerde, 
werkvoorbereiding, (wevo), die voor een groot gedeelte voor de 
rekening van de gebruiker zelf is. In dit stadium worden 
beslissingen genomen ten aanzien van de opspanning, de te 
gebruiken gereedschappen met bijbehorende toerentallen, 
aanzetsnelheden en snedediepten (technologie), en 
bewerkingsvolgorde met aIle beperkingen en voorwaarden vandien. 
Op basis van deze wevo-informatie zal vervolgens de 
bewerkingsfile aangemaakt worden met behulp van de CAM-module. De 
werkvoorbereiding vergt van de CAM-mer een goed inzicht in de 
verspanings- en produktietechniek! 

Ter vereenvoudiging (automatisering), van de werkvoorbereiding is 
een bibliotheek (FREES.PRT, zie pagina 34) aangemaakt, voor het 
in deze omgeving meest gebruikte materiaal: non-ferrometalen. In 
deze bibliotheek zijn de meest gebruikte gereedschappen 
(waaronder vingerfrezen, kopfrezen, bolkopfrezen boren, ruimers 
en draadsnijders), ondergebracht. 
Aan elke frees zijn 'PARAMETERSETS' gekoppeld die, indien het 
gereedschap uit deze bibliotheek wordt opgehaald, het toerental, 
de aanzetsnelheid en het gereedschapwisselkommando op de juiste 
waarde brengen. 
De PARAMETERSETS die aan de boren, ruimers, 
draadsnijgereedschappen en eventuele kottergereedschappen zlJn 
gekoppeld zetten bovendien de betreffende cycli op de juiste 
waarde. 

V~~r andere materialen kunnen vergelijkbare bibliotheken worden 
opgesteld. 
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2. TOT STAND KOMING VAN EEN NC-FILE BINNEN UGII 

Een NC-file komt binnen UGII tot stand door een aantal stappen 
te doorlopen, (zie figuur 1). In het volgende hoofdstuk worden 
deze stappen in de vorm van een demo toegelicht en ingevuld. 

STAP 1 
Ontwerpen van het produkt met behulp van de CAD-module, deze 
wordt in het Unigraphics geheugen opgeslagen als een 'part-file'. 

STAP 2 
Uitvoeren van de werkvoorbereiding, met als resultaat informatie 
over hoe het produkt zal worden opgespannen, waar het 
werkstuknulpunt ligt, hoe het produkt zal worden bewerkt (voor
en nafrezen), met welke gereedschappen en in welke volgorde. 
Bij het bepalen van de opspanning staat het voorkomen van 
botsingen centraal. 

STAP 3 
De part-file (geometrie), wordt direkt gebruikt in de 
geintegreerde CAM-module. De benodigde gereedschappen kunnen 
binnen de CAM-module gedefinieerd worden of uit de bibliotheek 
worden opgehaald. 
Technologische informatie zoals spiltoerental, aanzetsnelheid 
(voor zover niet in de bibliotheek aanwezig), snedediepte, 
ruwheid en overlappings-percentage van de freesbanen dienen hier 
door de gebruiker handmatig te worden ingevoerd. 
Met behulp van de menu-gestuurde interaktieve CAM-module, de 
PART-file en de tijdens de werkvoorbereiding ontstane en tijdens 
het CAM-men ingevoerde informatie, wordt de bewerking in een CLS
file, (cutter Location Source), vastgelegd. 

Deze in APT (Automatically Programmed Tool; dit is een machine
onafhankelijke NC-programmertaal), geschreven CLS-file is 
opgebouwd uit een aantal deelbewerkingen die binnen UG 'TOOLPATH' 
heten. Elk TOOLPATH bevat naast geometrische en technologische 
informatie (in de vorm van postprocessor kommando's), kommando's 
voor het simuleren van de gereedschapsbewegingen op het 
beeldscherm. 

Elk TOOLPATH komt tot stand door onder de optie PLANNING in de 
CAM-module, de gewenste deelbewerking in de vorm van een 
'OPERATION' te definieren en ACCEPT-eren. Een OPERATION is een 
verzameling van menu-settings die samen met de part-file kan 
worden opgeslagen. Veranderingen in een TOOLPATH kunnen 
gemakkelijk worden doorgevoerd door de betreffende OPERATION, te 
EDIT-en, veranderen en opnieuw te ACCEPT-eren. 

2 
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STAP 4 
Tijdens het pre-processen, hetgeen eveneens binnen de CAM-module 
geschiedt, worden de simulatie-kommando's uit de CLS-file 
verwijderd. Nu ontstaat de CL-file die door de post-processor 
(GPM), leesbaar is. 

STAP 5 
De GPM, (Graphics Postprocessor Module), zet de CL-file met 
behulp van de door de gebruiker te kiezen MDF (Machine Data 
File), om in het gewenste NC-programma, en plaatst deze in het 
directory van de gebruiker. 
Er staan de gebruiker een aantal MDF's, die aIle specifiek zijn 
geschreven voor de PHILIPS 432 besturing van de MAHO, ter 
beschikking, te weten: 

- MAHO-B 

- MAH05Z · · - MAH05Y · · 
- MAH05YZ · · 
- MAHOBP · · 
- MAHOZY 

- MAHOYZ 

voor vierassige bewerkingen, genereert 
automatisch B-as-kommando's; 
voor vijfassige bewerkingen met horizontale spindel; 
voor vijfassige bewerkingen met vertikale spindel, 
deze is pas bruikbaar met versie 8.0; 
voor vijfassige bewerkingen met vertikale spindel, 
transformatie van X,Y,Z naar -X,Z,Y dient handmatig 
te gebeuren: 
voor vierassige bewerkingen, B-as-kommando 
handmatig ingeven; 
voor vierassige bewerkingen, B-as-kommando 
handmatig ingeven, 
transformatie van X,Y,Z naar X,-Z,Y: 
voor vierassige bewerkingen, B-as-kommando 
handmatig ingeven, 
transformatie X,Y,Z naar X,Z,-Y. 
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3. DEMO 

STAP 1: ONTWERPEN VAN HET PRODUKT 

In Figuur 2 is het resultaat te zien van het voor deze 
handleiding ontworpen produkt. Het ontwerp is gekreeerd met de 
SOLID MODELLER. Om de bewerkingsfile met de CAM-module te 
genereren, is naast deze SOLID-geometrie ook WIRE FRAME-geometrie 
nodig, (in verband met het voorfrezen van het tapse eiland). 
Ter realisering van het produkt, dienen de vlakken 1,2 en 3 
bewerkt te worden, (zie figuur 2). 

VLAK 3 

FIGUUR 2: DE GEOMETRIE VAN HET ONTWORPEN PRODUKT. 
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STAP 2: DE WERKVOORBEREIDING 

Hierbij worden de volgende zaken vastgelegd: 
1- de opspanning van het produkt; 
2- een eenduidig werkstuknulpunt; 
3- uitgangsmateriaal; 
4- bewerkingsvolgorde en gereedschapskeuze. 

Ad 1 De opspanning van het produkt. 

Alvorens het opspangereedschap te kiezen, dient bepaald te worden 
welke bewerkingen in een vlak plaatsvinden. Het vlak dat de 
meeste bewerkingen ondergaat, (in dit geval vlak 1), wordt 
vertikaal op de machine geplaatst, omdat zo de spanen onder 
invloed van de zwaartekracht uit het produkt zullen spoelen. Dit 
vlak is nu het X-Y-vlak, de bewerkinsspindel bevindt zich in de 
Z-richting, (horizontaal),zie figuur 3. 
De spiebaan, (vlak 2), kan na draaien van de draaitafel, (vierde 
as), over 90 graden, ook met deze horizontale kop bewerkt worden. 
De cirkelkontour, (vlak 3), bevindt zich horizontaal en zal 
zodoende met de vertikale kop bewerkt worden. 

FIGUUR 3: KONFIGURATIE VAN DE MACHINE MET OPGESPANNEN WERKSTUK 
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Teneinde de toegankelijkheid van de frees tot het produkt te 
garanderen, dient een geschikt opspangereedschap gekozen te 
worden. Opspannen met de klem, zoals te zien in figuur 3, zal 
deze toegankelijkheid nergens belemmeren zodat het produkt zonder 
omspannen bewerkt kan worden. Aan de hand van deze figuur is 
gemakkelijk in te zien dat er geen gevaar is voor botsen van de 
onderkant van de bewerkingskop met de draaitafel. 

Ad 2 Keuze van het werkstuknulpunt. 

Aangezien tijdens de bewerking van het produkt de B-as, 
(draaitafel), gebruikt zal worden, zijn hiermee 2 koordinaten van 
het werkstuknulpunt bepaald: de X- en de Z-koordinaat zijn ten 
opzichte van het draaipunt van deze as gelijk aan O. Zodoende 
dient het nulpunt ergens op deze as gekozen te worden. 
Anders gezegd: het werkstuk dient tijdens de opspanning zodanig 
te worden uitgericht, dat het werkstuknulpunt zich boven het hart 
van de draaitafel bevindt. 

In de gebruikte opspanning, (figuur 2 en 3), is ervoor gekozen om 
de Y-koordinaat in het midden van vlak 1 te plaatsen. 

De aktuele Y-positie van het werkstuknulpunt zal, nadat het 
produkt is opgespannen, moeten worden gemeten. Deze gemeten 
waarde dient middels een nulpuntsverschuiving aan het NC
programma te worden toegevoegd: G93 Y ••• 

Aangezien het taps toelopende eiland met gebruik van vijf assen 
bewerkt zal worden, zal kort hierop worden ingegaan. 
Het werstuknulpunt dient zich bij een vijfassige bewerking altijd 
in het bovenvlak, op de as van de draaitafel te bevinden. 
(Dit heeft te maken met de machinedefinitie in de postprocessor). 
Aangezien zowel de CLS-file als de NC-file ten opzichte van dit 
nulpunt moeilijk leesbaar zijn, (voor de gebruiker ter kontrole), 
wordt voor de ongebruikelijke oplossing gekozen, om met twee 
nUlpunten te werken: een voor de vierassige, en een voor de 
vijfassige bewerking. 

De keuze van het vijf-assen-nulpunt wordt gebaseerd op de plaats 
van het werkstuk op de machine. 
Hierbij dient men er op te letten, dat in de uiterste standen van 
de vijfde as, bij dit produkt +20 of -20 graden, de 
bewerkingskop niet met de tafel botst bij +20, of buiten het 
bereik van de machine raakt, bij -20. V~~r de gekozen afstand van 
150 mm tussen onderkant produkt en bovenkant tafel gaat dit goed 
zoals te zien is in figuur 4. 
Bij vijfassige bewerkingen dient het produkt dus in X-, Y- en Z
richting te worden uitgericht. 
In de postprocessor wordt het werkstuknulpunt naar het centrum 
(X= 0), van de A-as verplaatst. Hierdoor dient het 
machinenulpunt niet naar het werkstuknulpunt verplaatst te 
worden, (zoals bij aIle andere bewerkingen het geval is), maar 
naar het centrum van de A-as: G93 XO Y-225.077 Z-0.03 , (zie 
bijlage 1). 
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FIGUUR 4: GEVAAR VOOR BOTSINGEN BIJ VIJFASSIGE BEWERKINGEN 
(HET NIET MEEBEWEGENDE MACHINE-KOORDINATENSYSTEEM IS 
ZICHTBAAR) 

Ad 3 Het uitgangsmateriaal. 

Er wordt van uitgegaan dat het uitgangsmateriaal de volgende 
afmetingen heeft: 101 * 101 * 51 mm. Ter plekke van de opspanning 
zal het produkt worden voorbewerkt. 

Ad 4 Bewerkingsvolgorde. 

Het is zaak dat bewerkingen met de horizontale en vertikale 
bewerkingskop gesplitst worden. In dit geval zal eerst de 
horizontale kop gebruikt worden, bovendien zullen aIleen 
gereedschappen uit de bibliotheek gebruikt worden, (zie pagina 
34). Teneinde de bewerkingstijd zo kort mogelijk te doen zijn 
wordt de gereedschapskeuze op de volgende kriteria gebaseerd: 
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De te gebruiken freesdiameter dient zo groot mogelijk te z~Jn 
teneinde de lengte van de gereedschapsbaan kort te houden. 

- Pas zo weinig mogelijk gereedschapswissels toe, (± ~ minuut per 
wissel). 

Let op: Kontroleer de snij- en uitsteeklengten van de 
gereedschappen. 
V~~r ons produkt komen we tot het volgende bewerkingsplan: 

- Gereedschapskeuze T35: kopfrees D= 80mm. 
- Vlakken van de bovenkant van het X-Y-vlak, (vlak 1). 

- Gereedschapswissel T34: spiebaanfrees D= 20mm: L= 35mm. 
- Buitenomtrek in een stap op maat frezen. 
- Ellipsvormige kamer voorfrezen op diepte: 0,5mm van de wand. 
- Ellipsvormige kamer nafrezen met nauwkeurigheid ± O,Olmm. 

- Gereedschapswissel T13: spiebaanfrees D~ 12mm; L= 25mm. 
- Kamer met eiland op Z~ -3.5mm voorfrezen: 0,5mm van de wand. 
- Kamer met eiland op Z= -7 mm voorfrezen; 0,5mm van de wand. 
- Kamer met eiland op Z= -10 mm voorfrezen: 0,5mm van de wand. 
- Kameromtrek nafrezen. 
- Spiebaan in een keer op maat frezen, na verdraaien over B=90. 

- Gereedschapswissel T26: centerboor. 
- Centeren van de drie gaten. 
- Gereedschapswissel T15: boor D= 6.8mm 
- Boren van de drie gaten getrapt tot diepte Z= 20 mm. 
- Gereedschapswissel T28: afschuiner. 
- Afschuinen van het te tappen gat (2). 
- Gereedschapswissel T18: tap M8. 
- Tappen van de schroefdraad in gat 2. 
- Gereedschapswissel T8: ruimer 8H7. 
- Ruimen van gat 3. 

- Wisselen van horizontale naar vertikale bewerkingskop. 
- Gereedschapskeuze T13: spiebaanfrees D= 12mm: L=25mm. 
- Frezen van ronde kamer in een bewerking. 

- Wisselen van vertikale naar horizontale bewerkingskop. 
- Gereedschapskeuze T13. 
- Nafrezen taps toelopende eiland. 

Na het uitvoeren van de werkvoorbereiding, (verder aangeduid als 
WEVO), kan beg onnen worden met het aanmaken van de CLS-file op 
basis van bovenstaande WEVO-informatie: de CAM-module wordt 
opgestart. 
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3.2 4-ASSIG PROGRAMMEREN 

OPSTARTEN VAN DE CAM-MODULE 
Na het oproepen van de CAM-module, (vanuit een andere module), 
vraagt het systeem naar de naam van de aan te maken CLS-file. De 
default naam van deze file is gelijk aan die van de PART-file. Om 
de overzichtelijkheid binnen het directory te behouden wordt deze 
naam niet veranderd. De naam van het gebruikte PART luidt: 
TEST.PRT dus: 

> CHANGE MODULE 
> 4 MANUFACTURING OPERATIONS 
> EC 

< @UGFMDISK:STD:TEST.CLS 
(In het DIALOG WINDOW 
verschijnt het hoofdmenu zoals 
te zien in figuur 4.) 

DIALOG 
------~ 

==~----------~-----------

MANUfACTURING MODULE 
CHOOSE OPTION 
1 BOUNDARIES 
Z EQUIPMENT 
3 PLANNING 
4 GENERATION 
5 CLSf REPLAY 
6 CLSf REGENERATION 
7 ATTRIBUTES 
8 DELETE 
9 LIBRARIES 
10 UERIfY 
11 EDIT 

TRANSfORM PATH 
GRIP 

4 fILE CONTROL 

A 

FIGUUR 4: HET HOOFDMENU VAN DE CAM-MODULE. 

DEFINIEREN VAN KONTOUREN 
Met de basisgeometrie (wire frame), als uitgangspunt worden een 
aantal kontouren gedefinieerd, die straks herkend kunnen worden 
als grenzen waarlangs de frees dient te bewegen. De positionering 
van de kontour in het bewerkingsvlak is belangrijk; de 
positionering van de kontour loodrecht hierop is niet 
belangrijk, zodat de kontour op verschillende 'diepten t gebruikt 
kan worden. 
Het is gemakkelijk, echter niet noodzakelijk, om de kontouren 
zodanig te selekteren dat een rechtsomdraaiende frees meelopend 
zal verspanen: een binnenkontour linksom, een buitenkontour 
rechtsom selekteren. De bewerkingsrichting en de beslissing of de 
kontour nu een binnen- of buitenkontour is kan later worden 
veranderd. 
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De volgende kontouren, binnen UG BOUNDARIES genaamd, zullen 
gedefinieerd worden: 

VLAK 1: 
Z= -3.5: 
Z= -7 

NAAM: 
-EILI 
-EIL2 

; geometrie eerste doorsnede van eiland; 
: geometrie tweede doorsnede van eiland: 

Deze doorsneden zijn WIRE FRAME-geometrie, die in de CAD-module 
gegenereerd zijn als snij-geometrie tussen de SOLID, van het 
eiland, en een vlak. 

De overige BOUNDARIES kunnen direkt van de SOLID-geometrie worden 
afgeleid. 

> 1 BOUNDARIES 
> 1 CREATE 
> AA CHANGE NAME < ENTER BOUNDARY NAME 
> EILl 
> 4 TOOL POSITION - TANTO (:buiten- of binnen-kontour) 
> 5 BOUNDARY PLANE 
> 7 PRINCIPAL PLANE 
> 4 Z= CONSTANT < Z= .000 
> -3.5 
> EC 
> 6 BOUNDARY TYPE - CLOSED (gesloten kontour) 
> PICK NU MET DE MOIS DE GEWENSTE GEOMETRIE AAN 
> EC 

Een verkeerd gedefinieerde kontour kan middels de optie > 2 
DELETE vernietigd worden. Definitie van de volgende kontour 
verloopt vergelijkbaar: 

> AA CHANGE NAME < ENTER BOUNDARY NAME 
> EIL2 
> 5 BOUNDARY PLANE 
> 7 PRINCIPAL PLANE 
> 4 Z = CONSTANT < Z = .000 
> -7 
> EC 
> PICK NU MET DE MOIS DE GEWENSTE GEOMETRIE AAN 
> EC 

Nu de BOUNDARIES gedefinieerd zijn keren we terug naar het 
hoofdmenu. 

> TERM 
> TERM 

De gekreeerde BOUNDARIES zullen op het beeldscherm verschijnen, 
ter illustratie geldt figuur 5. 
Van de optie 2 EQUIPMENT wordt geen gebruik gemaakt, aangezien de 
te gebruiken gereedschappen zich in de bibliotheek bevinden. 
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FIGUUR 5: DE GEKREEERDE BOUNDARIES 

KREEREN VAN PARAMETERSETS EN TOOLPATHS 

Deze activiteit vindt plaats binnen de optie 3 PLANNING. 
Ten eerste wordt het werstuk-nulpunt en het daarbij behorende 
koordinatensysteem, MCS, vastgelegd en gesaved. Ten opzichte van 
dit koordinatensysteem zal de middelpuntsbaan van de frees in de 
CLS-file beschreven worden. 
Tijdens de werkvoorbereiding is bepaald waar dit zal komen te 
liggen en alvorens verplaatsen we het WCS naar de juiste positie, 
zoals in figuur 5. 

> 3 PLANNING 
> 1 MACHINE COORDINATE SYSTEM 
> 1 SPECIFY MACHINE CSYS 
> 5 WCS 
> 3 SAVE AS GLOBAL 
> EC 

Onder de optie 4 PLANAR MILLING kunnen TOOLPATHS op basis van 
BOUNDARIES gekreeerd worden. Elk TOOLPATH beschrijft de gewenste 
bewerking per BOUNDARY. 
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Elk TOOLPATH kan pas gekreeerd worden indien de betreffende 
menu's op de juiste manier zijn ingevuld. Een groep van korrekt 
ingevulde menu's op basis waarvan een TOOLPATH wordt gekreeerd 
heet OPERATION. De OPERATION beschrijft onder andere een 
nulpunt, een BOUNDARY, een gereedschap, manier van in- en 
uitlopen. Het TOOLPATH wordt dezelfde naam als de OPERATION 
toegekend. 

Als eerste bewerking wordt de bovenzijde afgevlakt. Tijdens deze 
bewerking dient de BOUNDARY als kamerkontour, POCKET, gezien te 
worden. Hierbij bestaat de keuze om dit zig-zag of langs de 
kontour te doen, een kombinatie is ook mogelijk. We kiezen voor 
zig-zag, en noemen de OPERATION P1, (default-naam). 

> 4 PLANAR MILLING 
> 1 ZIG-ZAG POCKET 
> EC 

< MACHINING OPERATION TYPE 

< SPECIFY OPERATION NAME - P1 

Vervolgens zal het gewenste gereedschap, T35, uit de bibliotheek 
FREES worden opgehaald. De ingangen naar de bibliotheek heten 
LIBRARY ENTRIES, welke naar de betreffende gereedschapsnummers 
zijn genoemd. Onder de optie 3 CREATE TEMPORARY TOOL kan de 
gebruiker zelf een gereedschap aanmaken. 

> 5 LIBRARY CONTROL 
> 2 RETRIEVE FROM LIBRARY 
> FREES 
> T35 
> 2 YES 
> 2 YES 
> T35 
> EC 

< SPECIFY MILLING TOOL NAME 

< NAME = 
< NAME = 
< SHOULD 
< SHOULD 
< NAME = 

(part filespec) 
(library entry) 

PARAMETERSET BE REPLACED 
TOOL BE REPLACED 

(milling tool) 

Het systeem vraagt nu de geometrie in te voeren. Hier zullen we 
de tijdelijke kontour uit de SOLID destilleren. 

> AA SELECTION MASK 
> 2 CONVEX EDGES - TANTO 

< CREATE MAIN BOUNDARY 
NAME = 

< SELECT FACE ON SOLID 

FACE SELECTION > PICK HET BETREFFENDE VLAK < 
> 1 ACCEPT HIGHLIGHTED FACE (indien juist: zoniet REJECT) 

< TOOL POSITION - TANTO > EC 
> EC 

Het startpunt van de kontour is gemarkeerd met een kleine cirkel. 
Deze kan later worden veranderd onder CUT PARAMETERS. Indien een 
kontour uit WIRE FRAME-geometrie is opgebouwd, kan de gebruiker 
zelf dit startpunt bepalen. 
We bevinden ons nu in het PARAMETER-MENU zoals te zien in figuur 
6. 
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I DIALOG 
---------------~--

LANAR MILL PARAMS 
ATH NAME - P1 

PART BOUNDARY - SELECTED 
AUOIOANCE GEOMETRY 
DISPLAY OPTIONS 
MACHINE CONTROL - T35 
FEEDS (CUT MMPM)- 400.0000 
ENGAGE/RETRACT - UECTOR/UECTOR 
STOCK - SIDE 
TOOL AXIS - I.J.K COMPONENTS 
PROJECT. UECTOR - TOOL AXIS 
CUT PARAMETERS - FOLLOW POCKET 

1 CORNER CONTROL - EXTEND TANGENTS 
Z PART SURFACE - DEFINED 

A RETRIEUE PARAMS 

FIGUUR 6: PARAMETER MENU. 

Onder de optie 1 PART BOUNDARY kan de geometrie worden veranderd. 

Een belangrijke opmerking: het eerste punt van de CLS-file zal 
gebruikt worden als referentie, en zal niet in de NC-file komen. 
Daarom definieren we een extra punt dat niet in de NC-file nodig 
zal zijn: het punt (X,Y,Z, I,J,K)= (0,0,50, 0,0,1). 

> 2 AVOIDANCE GEOMETRY 
> 1 FROM POINT 
> 1 SPECIFY 
> 3 WORK COORDS vul in: > 1 X= ° >RET 

> 2 Y= ° >RET 
> 3 Z= 50 >RET 

> AA TOOL AXIS 
> 4 IJK-COMPONENTS vul in: > 1 1= ° >RET 

> 2 J= ° >RET 
> 3 K= 1 >RET 

> EC 

Nu definieren we een vlak, (Z=2), waarin de frees in ijlgang 
gepositioneerd zal worden voor een bewerking, en waarin de frees 
terugkomt na de bewerking. 

> 5 CLEARANCE PLANE 
> 1 SPECIFY 
> 7 PRINCIPAL PLANE 
> 4 Z= CONSTANT 
> 2 
> 6 USE AT START AND END 
> EC 
> EC 

< Z= .000 
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Onder de optie > 3 
op het beeldscherm 
Met behulp van > 1 
gereedschapsbanen: 

DISPLAY OPTIONS wordt bepaald hoe de simulatie 
te zien zal zijn. 
PAINT COLOR definieren we de kleuren van de 

> 1 RAPID - RED 
> 2 ENGAGE - GREEN 
> 3 CUT - CYAN 
> 4 RETRACT - MAGENTA 
> 5 FIRST CUT - CYAN 
> 6 APPROACH - BLEU 
> 7 STEPOVER - CYAN 
> 8 RETURN - BLUE 

Elke kleur stelt een bewegingstype voor, waarvan de bijbehorende 
voeding onder de optie 5 FEEDS van het parameter menu, kan worden 
ingesteld. Tijdens de bewerking van dit werkstuk worden aIleen de 
eerste vier gebruikt. Door het gebruik van de bibliotheek staan 
deze reeds op de juiste waarden. 

Onder > 2 PAINT SPEED kan de snelheid van de simulatie worden 
ingesteld: we kiezen een snelheidsfaktor 1. 

Onder > 3 PAINT TOOL definieren we hoe het gereedschap op het 
beeldscherm te zien zal zijn; we wensen een 3-D weergave, met een 
frequentie 1, (zodat elke stap die het gereedschap maakt te zien 
zal zijn). 

> 3 DISPLAY OPTIONS 
> 3 PAINT TOOL 
> 3 3-D 
> 1 
> EC 

< TOOLFREQUENCY = 

Onder de optie > 4 MACHINE CONTROL worden de benodigde 
postprocessor kommando's ingegeven, (hiervoor wordt verwezen naar 
pagina 33). 
De gebruiker kan de inhoud van dit menu zelf aanpassen op de 
volgende wijze: 

> 4 MACHINE CONTROL 
>AA 
> 2 REORDER POSTCOMMANDS 

De cijfers achter de kommando's stellen nu de volgorde in het 
menu voor en kunnen worden aangepast: 0 betekent: zal niet in het 
menu verschijnen. 
Aangezien dit het eerste TOOLPATH is dient hier de 'programmakop' 
te worden ingegeven. We kiezen de volgende menu-instelling: 
1 TEXT #1 
2 TEXT #2 
3 LOAD/TOOL,35 
4 SET/ 
5 SPINDL/1700,CLW 
6 COOLNT/ON 
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V~~r het kreeren van de programmakop wordt afgeweken van de 
genoemde lijst, aangezien er slechts een beperkt aantal regels 
hiervoor ter beschikking zijn. De programmakop dient de volgende 
informatie te bevatten: de menu-invulling: 

- programmabegin %PM (automatisch) 
- leeg maken bew.kop TOM6 1 INSERT/TOM6 
- nulp.versch midden tafel G57 2 INSERT/G57M53 
- keuze horiz.bewerk.kop M53 
- vlakkeuze X-Y-vlak G17 3 LOAD/TOOL35,HEAD,REAR 
- autom. gereedsch wissel T35M6 
- nulp.versch vanaf tafel G93 4 SET/SWITCH, ON 
- toerental 1700 omw/min S1700 5 SPINDL/1700,CLW 
- draairichting rechtsom M3 
- koelvl. aan M8 6 COOLNT/ON 

De text achter een INSERT/ -kommando wordt direkt in de NC-file 
geschreven. Omdat het systeem aan het einde van elk TOOL PATH de 
spindel stop en de koelvloeistof uit zet, is het voor elk TOOL 
PATH van belang om toerental (5) en koelvloeistof (6) steeds 
aktief te houden. 

De optie > 5 FEEDS is reeds kort ter sprake geweest, hier kunnen 
de verschillende voedingen eenvoudig worden veranderd. 

Aangezien de kopfrees geen boorbewerking kan uitvoeren, dient de 
frees van buiten het materiaal in te lopen, (ENGAGE). Het te 
frezen oppervlak is 100*100mm, de freesdiameter 80mm. Om nu het 
te verwijderen materiaal te verdelen over de gereedschapsbanen 
kiezen we voor een overlap van 10mm. Teneinde deze te kreeren 
dient de frees over een afstand van 25mm,( D - (100/2 + 10/2) ) 
buiten de kontour te blijven, (STOCK). De in- en uitloopafstand 
dient zodoende minimaal 60mm te zijn, ( (R - 25) + R ). We kiezen 
65mm. 

Gerelateerd aan het startpunt dient de frees in de positieve X
richting in te lopen, en omdat, vanwege botsgevaar van de kop met 
de tafel, de frees niet kan uitlopen, (RETRACT), in de negatieve 
Y-richting, kiezen we als uitlooprichting de negatieve X
richting. 

> 6 ENGAGE/RETRACT 
> 1 ENGAGE 
> 2 VECTOR ONLY 
> 4 I,J,K COMPONENTS vul in: > 1 1= 1 > RET 

> 2 J= 0 > RET 
> 3 K= 0 > RET 
> 1 DISTANCE= 65 > RET 

> 2 RETRACT 
> 2 VECTOR ONLY 
> 4 I,J,K COMPONENTS vul in: > 1 1= -1 > RET 

> 2 J= 0 > RET 
> 3 K= 0 > RET 
> 1 DISTANCE= 65 > RET 

> EC 
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> 7 STOCK vul in: > 1 FLOOR STOCK = 0 
> 2 SIDE STOCK =-25 
> 3 MIN CLEARANCE= 0 
> 4 FINISH PASS = 0 

vanuit het produkt gezien bevindt de bewerkingskop zich in de 
positieve Z-richting, dus: 

> 8 TOOL AXIS 
> 4 I,J,K COMPONENTS vul in: > 1 I= 0 

> 2 J= 0 
> 3 K= 1 

> RET 
> RET 
> RET 

De 9 PROJECTION VECTOR wordt voor dit soort bewerkingen de status 
TOOL AXIS toegekend. 

Om te voorkomen dat er overbodige gereedschapsbanen gegenereerd 
worden, zetten we de overlap op 80%. 

> 10 CUT PARAMETERS 
> 2 STEPOVER 
> 3 % OF EFFECTIVE TOOLDIAMETER 
> 1 PERCENT = .000 
> 80 
> EC 

De frees dient van buiten naar binnen te bewegen: 

> 7 PROFILE PASS - NO 
> EC 

De overige parameters blijven op hun default-waarden staan. 

> 11 CORNER CONTROL is een switch tussen EXTEND TANGENTS en 
ADD ARCS. De eerste genereert rechte gereedschapsbanen bij rechte 
hoeken, de tweede genereert cirkelvormige banen 'om de hoek 
heen'. We laten deze op de default staan. 

Het vlak dient te worden afgevlakt op Z=O, dit is de default van 
> 12 PART SURFACE. 

Nu is de eerste PARAMETERSET gedefinieerd. We gaan nu het hierop 
gebaseerde TOOLPATH genereren: 

> EC 
> 4 GENERATE TOOLPATH 

Op het beeldscherm is nu de simulatie te zien, het resultaat in 
figuur 7. Met de optie > 6 LIST TOOLPATH verschijnt de listing 
van het betreffende TOOLPATH. De text kan zo ter kontrole qelezen 
worden. Indien de gebruiker niet tevreden is met het resultaat 
kan via > 4 REJECT teruggegaan worden naar het PARAMETERMENU om 
hier veranderingen aan te brengen. Indien tevreden met het 
resultaat, wordt via de optie > 3 ACCEPT RETURN TO PERAMETER MENU 
het eerste TOOLPATH naar de CLS-file geschreven. 
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FIGUUR 7: RESULTAAT VAN DE SIMULATIE VAN TOOLPATH Pl. 

Met> EC komen we in het PARAMETERMENU van OPERATION P2, die op 
dit moment hetzelfde is als OPERATION Pl. We willen nu de 
buitenkontour van het blok op maat frezen met frees T34, 
(spiebaanfrees D= 20mm), eerst wordt het gereedschap qekozen: 

> 4 MACHINE CONTROL 
> AA OTHER FEATURES 
> 4 RESPECIFY TOOL 

We komen nu weer in het qereedschapmenu en de procedure zoals 
beschreven op pagina 13 wordt herhaald met T34. Omdat hierbij de 
PARAMETERSET vervangen wordt, veranderen de default-waarden in 
het menu. 

Via dezelfde optie > AA wordt de menu-instelling (MACHINE CONTROL 
menu), veranderd: 

> AA OTHER FEATURES 
> 2 REORDER POSTCOMMANDS 

Met als gewenste resultaat van de menu-instelling: 

1 LOAD/TOOL,34 
2 SPINDL/3500,CLW 
3 COOLNT/ON 
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Onder AVOIDANCE GEOMETRIE wordt opnieuw de CLEARANCE PLANE 
gedefinieerd, op Z=2. 

We besluiten dat de frees in positieve Y-richting naar het 
startpunt van de kontour zal inlopen. De uitloop zal in negatieve 
x-richting geschieden. 

> 6 ENGAGE/RETRACT 
> 1 ENGAGE 
> 2 VECTOR ONLY 
> 4 I,J,K COMPONENTS vul in: > 1 I= 0 > RET 

> 2 J= 1 > RET 
> 3 K= 0 > RET 
> 1 DISTANCE = 5 > RET 

> 2 RETRACT 
> 2 VECTOR ONLY 
> 4 I,J,K COMPONENTS vul in: > 1 I= -1 > RET 

> 2 J= 0 > RET 
> 3 K= 0 > RET 
> 1 DISTANCE = 5 > RET 

> EC 

Omdat de kontour in een keer op maat wordt gefreesd, zal de STOCK 
op nul worden ingesteld. De kontour dient nu niet als een kamer 
gezien te worden, maar als een zogenaamde PROFILE, die nu aan de 
andere kant van het materiaal doorlopen moet worden. 

> 10 CUT PARAMETERS 
> 1 CUT METHOD 
> 5 PROFILE 
> 4 MATERIAL SIDE - LEFT 
> EC 

Ter afwerking van de hoeken dient de frees in een cirkelbeweging 
om de hoeken te bewegen: 

> 11 CORNER CONTROL - ADO ARCS 

De diepte waarop de frees dient te bewegen bedraagt: Z= -35mm. 

> 12 PART SURFACE 
> 4 Z = .000 
> -35 
> EC 

OPERATION P2 is nu gedefinieerd en we genereren TOOLPATH P2 met: 

> EC 
> 4 GENERATE TOOLPATH 
> 3 ACCEPT RETURN TO PARAM MENU 
> EC 
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OPERATION P3 beschrijft het voorfrezen van de ellipsvormige 
kamer met hetzelfde gereedschap, waarvoor ten eerste de geometrie 
gedefinieerd wordt. 

> 1 PART BOUNDARY 
> 1 RESELECT 
> AA SELEC. MASK 
> 4 HOLES OF SOLID - CUT AROUND 
> PICK DE KONTOUR VAN DE ELLIPS, 

> 1 ACCEPT HIGHLIGHTED FACE 
> EC 
> EC 

NIET IN HET BOVENVLAK MAAR 
IN HET GRONDVLAK VAN DE ELLIPS 
(indien juist) 
< TOOL POSITION - TANTO 

Onder het MACHINE CONTROL menu zijn aIleen nog toerental en 
koelvloeistof kommando's nodig. De overige kommando's worden op 0 
gezet. 

> 4 MACHINE CONTROL 
> AA OTHER FEATURES 
> 2 REORDER POSTCOMMANDS 

De menu-instelling ziet er dan als volgt uit: 
1 SPINDL/3500,CLW 
2 COOLNT/ON 

Het in- en uitlopen geschiedt in de richting van de 
gereedschapas, (TOOL AXIS), over een afstand van 4mm. Dit wordt 
gedefinieerd onder de optie: 

> 6 ENGAGE/RETRACT. 

Omdat dit een voorfreesbewerking betreft, laten we 0,5mm 
materiaal langs de kontour staan, (SIDE STOCK), hetgeen 
gedefinieerd wordt onder de optie: 

> 7 STOCK 

Het feit dat het nu over een binnenkontour van een kamer gaat, 
die niet met een zig-zag-beweging bewerkt dient te worden, wordt 
ingesteld: 

> 10 CUT PARAMETERS 
> 1 CUT METHOD 
> 4 FOLLOW POCKET 
> 4 MATERIAL SIDE - RIGHT 
> EC 

De diepte van de kamer, (Z= -3), wordt ingesteld met de optie: 
> 12 PART SURFACE 

TOOL PATH P3 kan nu gegenereerd en naar de CLS-file geschreven 
worden. 
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Met OPERATION P4 zullen we het nafrezen van de ellipsvormige 
kamer beschrijven. 

De machinebesturing kan aIleen rechtlijnige en cirkelvormige 
bewegingen uitvoeren. AIle gewenste vormen en kontouren worden op 
deze wijze gerealiseerd. De ellipsvormige kontour zal dus voor de 
machinebesturing met rechte lijnen en cirkels worden opgebouwd. 
De nauwkeurigheid waarmee dit gebeurt, kan ingesteld worden 
tijdens de selektie van de geometrie. Tijdens het voorfrezen 
hebben we deze op de default-waarde, (± 0.054), laten staan. 
Voor het nafrezen willen we de ellipsvormige kontour met een 
nauwkeurigheid van ± 0.01 benaderen, hierom wordt de kontour 
opnieuw geselekteerd. 

> 1 PART BOUNDARY 
> 1 RESELECT 
> 1 INTOL / OUTTOL vul in: > 1 INTOL = 0.01 

> 2 OUTTOL= 0.01 

Selekteer nu de geometrie, (zoals beschreven voor OPERATION P3). 

Het in- en uitlopen op de kontour mag voor nabewerkingen niet 
langs de kontour zelf, (en dus niet in de gereedschapas
richting), gebeuren. Van de vele manieren waarop dit weI mag, 
kiezen we de volgende: we definieeren een richting met een vektor 
in I,J en K komponenten, (let hierbij goed op het startpunt van 
de kontour). Voor het inlopen met een cirkelvormige beweging, 
dient hulpgeometrie, (met CAD), getekend te worden. 

> 6 ENGAGE/RETRACT 
> 1 ENGAGE 
> 2 VECTOR ONLY 
> 4 I,J,K COMPONENTS vul in: 

> 2 RETRACT 
> 2 VECTOR ONLY 
> 4 I,J,K COMPONENTS vul in: 

> EC 

> 1 1= -1 
> 2 J= 0 
> 3 K= -1 
> 1 DISTANCE = 4 

> 1 1= 1 
> 2 J= 0 
> 3 K= 1 
> 1 DISTANCE = 4 

> RET 
> RET 
> RET 
> RET 

> RET 
> RET 
> RET 
> RET 

Langs de kontour dient geen materiaal te blijven staan: de optie 
> 7 STOCK wordt op 0 ingesteld. 
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Niet de hele kamer, maar aIleen de kontour dient te worden 
nabewerkt: 

> 10 CUT PARAMETERS 
> 1 CUT METHOD 
> 5 PROFILE 
> EC 

TOOL PATH P4 kan nu gegenereerd en naar de CLS-file geschreven 
worden. 

Met OPERATION P5 zullen we het voorfrezen van de kamer met 
eiland, op diepte Z= -3.5 met gereedschap T13, beschrijven. 

Eerst halen we het gereedschap uit de bibliotheek op, en stellen 
het MACHINE CONTROL-menu juist in, dit resulteert in: 

1 LOAD/TOOL,13 
2 SPINDL/2300,CLW 
3 COOLNT/ON 

We willen het voorfrezen van de kamerkontour kombineren met het 
voorfrezen van het taps toelopende eiland. De eilandkontouren, 
(BOUNDARIES), zijn op basis van WIRE FRAME-geometrie 
gedefinieerd. Aangezien WIRE FRAME- en SOLID-BOUNDARIES niet 
gekombineerd kunnen worden in een bewerking, hebben we hier een 
WIRE FRAME-BOUNDARY van de kamer nodig. Deze zullen we als 
tijdelijke BOUNDARY definieren, waarvoor de WIRE FRAME-geometrie 
van de kamer nodig is Deze staat op LAYER 1 en we maken LAYER 1 
SELECTABLE. Het kreeren van de TEMPORARY BOUNDARY verloopt 
hetzelfde als de andere BOUNDARIES. 

> 1 PART BOUNDARY 
> 1 RESELECT 
> AA SELEC. MASK 
> 2 CREATE TEMPORARY 
> PICK NU MET DE MUIS DE 
> EC 
> PICK NU MET DE MUIS DE 
> EC 
> EC 

GEWENSTE GEOMETRIE AAN (EVT CHAINING) 
< SELECT ISLAND #1 

BOVENSTE EILAND-BOUNDARY AAN 
< SELECT ISLAND #2 

Met de optie > 2 AVOIDANCE GEOMETRIE wordt weer een CLEARANCE 
PLANE gedefinieerd op Z= 2. 

We laten de frees in- en uitlopen in de richting van de TOOL 
AXIS, over een afstand van 4mm via> 6 ENGAGE/RETRACT. 

Met de optie > 7 STOCK wordt een SIDE STOCK gedefinieerd van 
0.5mm. 

Met de optie > 10 CUT PARAMETERS wordt een STEPOVER van 80% 
gedefinieerd. Tevens wordt de ISLAND CLEANUP op YES gezet. 
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De diepte van de kamer wordt ingesteld op Z= -3.5 met de optie: 
> 12 PART SURFACE 

TOOLPATH PS kan nu gegenereerd en naar de CLS-file geschreven 
worden. 

Voor het voorfrezen van de kamer met eiland, op diepte Z= -7 met 
hetzelfde gereedschap, dient een andere geometrie geselekteerd te 
worden, de OPERATION heet P6. 
Zoals beschreven onder PS wordt opnieuw de kamergeometrie en de 
eiland-geometrie, EIL2, geselekteerd met de optie 
> 1 PART BOUNDARY. 

De gedefinieerde CLEARANCE PLANE blijft aktief. 

Onder het >4 MACHINE CONTROL-menu zijn twee kommando's nodig: 
1 SPINDL/2300,CLW 
2 COOLNT/ON 

De in- en uitloop afstand, in de richting van de TOOL AXIS, wordt 
ingesteld op 7.Smm met de optie: 
> 6 ENGAGE/RETRACT 

De diepte van de kamer wordt ingesteld op Z= -7 met de optie: 
> 12 PART SURFACE 

TOOLPATH P6 kan nu gegenereerd en naar de CLS-file geschreven 
worden. 

OPERATION P7 beschrijft het voorfrezen van de kamer met eiland op 
diepte Z= -10, (bodem). 
De BOUNDARY kan nu weer worden afgeleid van de SOLID-geometrie. 

> 1 PART BOUNDARY 
> 1 RESELECT 
> AA SELEC. MASK 
> PICK DE KONTOUR VAN DE KAMER, NIET IN HET BOVENVLAK MAAR IN 

HET GRONDVLAK VAN DE KAMER 
> 1 ACCEPT 
> 2 STATUS 
> EC 

HIGHLIGHTED FACE 
- CUT AROUND 

(indien juist) 

< TOOL POSITION - TANTO 
> EC 

Het in- en uitlopen dient nu over een afstand van 10.Smm te 
geschieden, (nog steeds in de richting van de TOOL AXIS), 
hetgeen ingesteld wordt met de optie: 
> 6 ENGAGE/RETRACT. 

De diepte van de kamer wordt ingesteld op Z= -10 met de optie: 
> 12 PART SURFACE. 

TOOLPATH P7 kan gegenereerd en naar de CLS-file geschreven 
worden. 
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Met OPERATION P8 zal het nafrezen van de kamer-wand beschreven 
worden, de hiervoor benodigde geometrie hoeft niet opnieuw 
geselekteerd te worden. 

Het in- en uitlopen van de frees dient nu niet meer langs de na 
te bewerken wand te gebeuren. We kiezen een in- en uitloopvektor 
waarbij de in- en uitloopafstand, de plaats van het startpunt en 
het materiaal van het eiland zeer belangrijk zijn. 

> 6 ENGAGE/RETRACT 
> 1 ENGAGE 
> 2 VECTOR ONLY 
> 4 I,J,K - COMPONENTS vul in: > 1 I= 1 > RET 

> 2 J= 0 > RET 
> 3 K= -1 > RET 
> 1 DISTANCE= 2 > RET 

> 2 RETRACT 
> 2 VECTOR ONLY 
> 4 I,J,K - COMPONENTS vu1 in: > 1 I= -1 > RET 

> 2 J= 0 > RET 
> 3 K= 1 > RET 
> 1 DISTANCE= 2 > RET 

>EC 

Langs de kontour dient geen materiaal te blijven staan: de optie 
> 7 STOCK wordt op 0 ingesteld. 

Niet de hele kamer, maar aIleen de kontour dient te worden 
nabewerkt: 

> 10 CUT PARAMETERS 
> 1 CUT METHOD 
> 5 PROFILE 
> EC 

Omdat voor de volgende bewerking, (spiebaan), de B-as zal 
verdraaien, dient, om een botsing te voorkomen, de bewerkingskop 
te worden teruggetrokken. Daarom definieren we een punt waar de 
frees naar toe beweegt nadat de bewerking is uitgevoerd. 

> 2 AVOIDANCE GEOMETRY 
> 3 RETURN POINT 
> 1 SPECIFY 
> 3 WORK COORDS vul in: > 1 X= 0 

> 2 Y= 0 
> 3 Z= 70 

> RET 
> RET 
> RET 

TOOLPATH P8 kan nu gegenereerd en naar de CLS-file geschreven 
worden. 
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Voor het frezen van de spiebaan, (OPERATION P9), zal de B-as over 
een hoek van +90 grad en verdraaid worden. De gebruiker werkt 
volgens onderstaande methode: 

We passen aIle parameters aan het te bewerken vlak aan. (Hiervoor 
staat het REFERENCE COORDINATE SYSTEM ter beschikking, waarvoor 
naar de MANUAL verwezen wordt.) In de TOOLPATHS staat het eerste 
punt beschreven met de koordinaten (X,Y,Z,I,J,K). De komponenten 
I,J en K geven de positie van de bewerkingskop ten opzichte 
van het kooordinatensysteem weer, (in dit geval (1,0,0». De 
postprocessor gebruikt deze koordinaten om automatisch een B-as
kommando te genereren, alsook om de bewerking zodanig om te 
schrijven dat deze met de beschikbare horizontale kop, in het 
vertikale vlak , uitgevoerd kan worden, (X,Y,Z wordt Z,Y,-X). 

We beginnen met het selekteren van de spiebaan-geometrie onder de 
optie: 
> 1 PART BOUNDARY 

Onder de optie > 2 AVOIDANCE GEOMETRY wordt het RETURN POINT 
ge-OMIT, en wordt een CLEARANCE PLANE op X= 52 gedefinieerd. 

Omdat de spiebaan niet nauwkeurig getolereerd is, mag deze in een 
bewerking op maat worden gefreesd, (zie werkvoorbereiding), en 
mag in de TOOL AXIS-richting worden in- en uitgelopen. Dit 
gebeurd over een afstand van 5mm, (de diepte van de spiebaan is 
4mm). Dit wordt gedefinieerd onder de optie: 
> 6 ENGAGE/RETRACT 

De > 8 TOOL AXIS wordt gedefinieerd met de vektor (I,J,K)= 
(1,0,0). 
Onder > 10 CUT PARAMETERS wordt de FOLLOW POCKET als CUT METHOD 
gedefinieerd. 

Het > 12 PART SURFACE dient zich nu op X= 46 te bevinden. 

TOOLPATH P9 kan nu gegenereerd en naar de CLS-file geschreven 
worden. Om alles tussentijds op te slaan, wordt het TOOLPATH met 
de optie > 1 ACCEPT RETURN TO MAIN MENU ge-ACCEPT-eerd. 
Het saven, (vanuit het hoofdmenu van de CAM-module), van de CLS
file gaat alsvolgt: 

> 14 FILE CONTROL 
> 1 FILE TERMINATE 
> 3 FILE CLSF 
> EC 

De OPERATIONS kunnen samen met het PART worden opgeslagen. Dit 
heeft het voordeel dat eventuele veranderingen in de CLS-file 
zeer eenvoudig kunnen worden doorgevoerd door de OPERATION onder 
de optie > 11 EDIT op te roepen, te wijzigen en opnieuw te 
ACCEPT-eren. Deze manier van opslaan gebeurt onder dezelfde 
optie: 

> 14 FILE CONTROL 
> 1 FILE TERMINATE 
> 2 FILE PART - ARCHIVE 
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Voordat het bewerken met eyeli wordt besehreven, zal kort iets 
hierover verteld worden. 
De volgende eyeli zijn genereerbaar met de UNIGRAPHICS CAM
module en vertaalbaar door de POSTPROCESSOR: 

- booreyelus 
- diepbooreyelus 

(DRILL) 
(DRILL,BRKCHP) 
(TAP) 

G81: X 
G83: X 
G84: X 
G8S: X 
G86: 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

z 
z 
z 
z 
z 

B 
B 
B 
B 
B 

F 
F 
F 
F 
F 

S 
S 
S 
S 
S 

I 
I 

J K 
- tapeyelus 
- ruimeyelus (BORE) 
- kottereyelus (BORE, DRAG) 

Binnen het UNIGRAPHICS menu zijn voor de eyeliparameters andere 
woorden besehikbaar, de vertaalslag en de betekenis is alsvolgt: 

- X = DWELL -PAUSETIJD 
- Y = MIN CLEARANCE -VEILIGHEIDSAFSTAND 
- Z = DEPTH -TOTALE BOORDIEPTE 
- B = (RTRCTO - MIN CLEARANCE) -TERUGTRKAFSTAND NA BEWERKING 
- I = STEP2 -REDUCEERWAARDE VAN K 
- J = CAM -TERUGTREKAFSTAND TIJDENS BEW 
- K = STEPl -EERSTE BOORDIEPTE 

Per gereedsehap z~Jn S versehillende PARAMETERSETS besehikbaar, 
waarmee een eyelus op vijf versehillende manieren gedefinieerd 
kan worden. Indien een boor uit de bibliotheek wordt opgehaald, 
zijn twee van deze vijf PARAMETERSETS ingevuld, te weten: 
een diepbooreyelus, (met G83; PARAMETERSET 1): X, Y, F, S, I, K, 
een booreyelus, (met G83; PARAMETERSET 2): X, Y, F, S. 

V~~r de andere gereedsehappen is steeds een PARAMETERSET 
ingevuld. 

De diepte dient door de gebruiker te worden ingesteld, tevens 
kan naar eigen inzieht PARAMETERSETS worden veranderd of 
toegevoegd. 

V~~r het bewerken met eyeli, gaan we naar het POINT TO POINT
menu. 

> 3 PLANNING 
> 3 BASIC MACHINING 
> 1 POINT TO POINT 
> EC 

< SPECIFY OPERATION NAME - P10 

Met OPERATION P10 gaan we de 3 gaten eenterboren. 
De eenterboor T26 wordt uit dezelfde bibliotheek, (FREES), 
opgehaald. 
Toerental, voeding en eyelusparameters, (inklusief diepte: 3mm), 
staan nu op de juiste waarde. 
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De > 3 DISPLAY OPTIONS worden opnieuw naar wens ingesteld. 

Het > 10 PART SURFACE wordt op Z= 0 ingesteld; de punten die de 
plaats van de te boren gaten representeren, worden op dit 
oppervlak geprojekteerd, met de TOOL AXIS als PROJECTION VECTOR. 

We verlaten het PARAMETER-menu met EC en gaan nu de te boren 
gaten specificeren en het TOOLPATH genereren: 

> 1 SPECIFY < CYCLE PARAMETERSET 1 
> 2 GENERIC POINT 
> 8 ARC CENTER 
> PICK DE 3 GATEN EEN VOOR EEN MET DE MUIS 
> EC 
> 8 END OF SELECTION 
> 9 PLANNING COMPLETE 
> 5 GENERATE TOOLPATH 
> 3 ACCEPT RETURN TO PARAM MENU 
> EC 

(indien juist) 
(naar OPERATION P11) 

Met OPERATION P11 gaan we beschrijven hoe de gaten geboord zullen 
worden. 
Onder de optie > 4 MACHINE CONTROL wordt de boor T1S, (D=6.8mm), 
uit de bibliotheek opgehaald. 
De boordiepte stellen we in op 20mm, (we kiezen voor de 
diepboorcyclus met PARAMETERSET 1): 

> 1 CYCLE 
> 8 STANDARD - DRILL, BRKCHP 
> EC 
> 1 DEPTH 
> 2 TOOL TIP DEPTH 
> 20 
> EC 
> EC 
> EC 

< # OF SETS= 2 
< PARAMETERSET 1 

< PARAMETERSET 2 

Aangezien de tijdens OPERATION PlO gespecificeerde punten ook nu 
nog aktief zijn hoeven deze niet opnieuw te worden geselekteerd. 

> 9 PLANNING COMPLETE 
> 5 GENERATE TOOLPATH 
> 3 ACCEPT RETURN TO PARAMETER MENU 
> EC 

(indien juist) 
(naar OPERATION P12) 

In het PARAMETER-menu van OPERATION Pl2, wordt onder MACHINE 
CONTROL gereedschap T28, (afschuiner), uit de bibliotheek 
opgehaald. 
Net zoals bij de centerboor hoeft de diepte niet te worden 
ingesteld; we verlaten het menu met EC. 

Aangezien slechts een gat zal worden afgeschuint, wordt de 
geometrie opnieuw geselekteerd, waarna het TOOLPATH P12 
gegenereerd en naar de CLS-file geschreven wordt. 
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> 1 SPECIFY 
> 2 GENERIC POINT 
> 1 YES 
> 8 ARC CENTER 
> PICK HET GAT MET DE MUIS 
> EC 
> 8 END OF SELECTION 
> 9 PLANNING COMPLETE 
> 5 GENERATE TOOLPATH 
> 3 ACCEPT RETURN TO PARAM MENU 
> EC 

< CYCLE PARAMETER SET 1 
< OMIT EXISTING POINTS? 

(indien juist) 
(naar OPERATION P13) 

We halen de M8-draadtap, T18, uit de bibliotheek op met de optie 
> 4 MACHINE CONTROL. 

De draadlengte wordt ingesteld met de optie > 1 CYCLE: DEPTH =15. 

De geometrie van het te tappen gat is nog aktief, dus het 
TOOLPATH kan nu gegenereerd worden. 

Binnen het PARAMETER-menu van OPERATION P14 wordt met > 4 MACHINE 
CONTROL de ruimer voor 8H8, T19, uit de bibliotheek opgehaald. 

De diepte wordt weer ingesteld met de optie > 1 CYCLE. 

De geometrie van het te ruimen gat wordt geselekteerd met de 
optie > 1 SPECIFY, en het TOOLPATH kan gegenereerd worden. 
Nu ACCEPT-eren we deze met de optie > 2 ACCEPT RETURN TO 
MENU. 

V~~r de laatste bewerking binnen deze CLS-file, de cirkelvormige 
kamer met de vertikale bewerkingskop, gaan we naar de optie 
> 4 PLANAR MILLING. 
Onder de OPERATION PIS halen we T13, (spiebaanfrees D= 12mm), uit 
de bibliotheek op, daarna selekteren we de geometrie van de 
cirkelvormige kamer. 

Onder de optie > 4 MACHINE CONTROL dienen we een aantal 
postprocessor-kommando's in te geven, zodat we de menu-instelling 
aanpassen, (onder >AA , >2 REORDER POSTCOMMANDS): 

1 TEXT #1 
2 TEXT #2 
3 LOAD/TOOL,13 
4 SET 
5 SPINDL/2300,CLW 
6 COOLNT/ON 
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De volgende informatie gaan 
we genereren: 

- ontladen gereedschap 
- nulp.versch midden tafel 
- keuze vertikale kop 
- vlakkeuze X-Z-vlak 
- autom. gereedsch wissel 
- nulp. versch. vanaf tafel 

TOM6 
G58 
M54 
G18 
T13M6 
G93 

met de menu-invulling: 

1 INSERT/TOM6 
2 INSERT/G58M54 

3 LOAD/TOOL,13,HEAD,HIGH 

4 SET/SWITCH,ON 

(Toerental, draairichting en koelvloeistof spreken voor zich.) 

Onder de optie > 2 AVOIDANCE GEOMETRIE wordt een CLEARANCE PLANE 
op Y=52 gedefinieerd. 

> 6 ENGAGE/RETRACT vindt in de richting van de TOOL AXIS plaats, 
over een afstand van 4mm. 

De > 8 TOOL AXIS wordt gedefinieerd als: (I,J,K)= (0,1,0). 

Het > 12 PART SURFACE wordt gedefinieerd op Y= 47mm. 

Het TOOLPATH kan nu gegenereerd worden, waarna we het ACCEPT-eren 
met de optie > 1 ACCEPT RETURN TO MAIN MENU. 

De eerste CLS file is nu klaar en alvorens te gaan POST PROCESS
en worden de CLS-file en de OPERATIONS opgeslagen, (pagina 25). 

3.3 POSTPROCESSEN 

Nu de CLS-file gereed is wordt nog een POSTPROCESSOR-kommando in 
de EDIT-mode hieraan toegevoegd, namelijk: END in de laatste 
regel. 

> 4 GENERATION 
> 2 LINE EDIT 
> 3 INSERT < START 
> vul een regelnummer in hoger dan het laatste (bv 99999999) 
> EC 
> 1 ENTER COMMAND < 7291 
> END 
> EC 
> EC 

Onder 1 LIST ALL of 2 LIST kan gekontroleerd worden of het 
kommando werkelijk in de file aanwezig is. 
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Onder de optie > 1 OPTIMAZATION kunnen de te optimaliseren items 
worden inqesteld: 

> 3 END OF PATH COMMANDS 
> 4 LAST TOOLPATH ONLY 
> EC 
> EC 
> 2 RETURN TO PARAMETER MENU 

Alvorens te POSTPROCES-EN maken we eerst een CL-file aan: 

> 4 GENERATION 
> 3 CL-FILE / POSTPROCESS 
> 2 STANDARD APT 
> 1 GENERATE CL-FILE 
> EC 

< TEST 

We komen nu in het POSTPROCESSOR MENU en kiezen onder > 3 MDF 
NAME de juiste MDF, (postprocessor): MARO-B. 

Middels de optie > 12 POSTPROCESS wordt de NC-file qeqenereerd en 
in het directory van de qebruiker geschreven. Deze wordt qenoemd 
naar de CL-file qevolqd door .NC; dus: TEST.NC. 

Deze kan qelezen worden in het VT 200 WINDOW: 

> CHANGE MODULE 
> 8 FILE UTILITIES 
> 2 FILE MGT EXEC 
> aktiveer het window met de muis 
> type in: TYPE TEST.NC 
> BY (verlaten window) 

3.4 VIJFASSIG PROGRAMMEREN 

We kiezen een nieuwe CLS-file: TESTX 

> 14 FILE CONTROL 
> 1 FILE TERMINATE 
> 4 TERMINATE CLSF 
> voer de nieuwe naam in: TESTX 
> EC 

Eerst verplaatsen we het WCS naar de, (ten opzichte van het 
produkt bekende), plaats van het draaipunt van de B-as, 
(bovenkant draaitafel). 

> WCS 
> 7 CHANGE ORIGIN 
> 3 WORK COORDS vul in: 1 X= 0 

2 y= -200 
3 Z= 0 
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Dan definieren we het MCS, (op de plaats van het WCS), en qaan 
naar het PARAMETER LINE-menu: 

> 3 PLANNING 
> 1 MACHINE COORD SYSTEM 
> 1 SPECIFY MCS 
> 5 WCS 
> 3 SAVE AS GLOBAL 
> EC 
> 5 SURFACE MILLING 
> 4 PARAMETER LINE 

Met OPERATION P16 qaan we de zijden van het tapse eiland 
nabewerken. 
Nu is het zeer belanqrijk om onder de optie SYSTEM PARAMETERS de 
CHAINING tolerantie niet te nauwkeuriq in te stellen omdat er nu 
eenmaal een qrens aan de nauwkeuriqheid is. Afhankelijk van de 
kwaliteit van het ontwerp en de qewenste nauwkeuriqheid van het 
oppervlak wordt deze inqesteld tussen 0.03 - 0.0001. 

> SYSTEM PARAMETERS 
> 9 CHAINING PARAMETERS 
> 1 TOL. = 
> 0.025 
> EC 
> EC 

Nu qaan we de SOLID-qeometrie selekteren. Het qewenste oppervlak 
kan niet in een keer qeselekteerd worden, maar in een aantal 
stappen. Het hele oppervlak dient bewerkt te worden: >2 ENTIRE 
SURFACE GRID. Met de muis wordt de start-richtinq qeselekteerd. 

Onder de optie >2 AVOIDANCE GEOMETRIE wordt een >1 FROM POINT 
qedefinieerd, ( X,Y,Z = 0,200,25), waarbij de >AA TOOL AXIS OP 
I,J,K = 0,0,1 wordt inqesteld. De >5 CLEARANCE PLANE wordt 
inqesteld op Z= 10. 
Met de optie >4 MACHINE CONTROL wordt het qereedschap ontladen, 
(TOM6), de bewerkinqskop, (M53), nulpuntsverschuivinq, (G57 en 
G93), en vlakkeuze, (G17), bepaald. 

>6 ENGAGE/RETRACT worden beide inqesteld op TOOL AXIS, over een 
afstand van 20mm. 

De >8 TOOL AXIS wordt op SWARF, (rakend aan het oppervlak), 
inqesteld, de richting wordt met de muis qepickt. 

De rest van het menu laten we op default staan en de 
gereedschapsbanen kunnen gegenereerd en qe-ACCEPT-eerd worden. 
Het END-kommando wordt onder > LINE EDIT toegevoegd. 

Ook deze CLS-file qaan we POSTPROCESS-en. De voor 5-assiqe 
bewerkingen met de horizontale kop te gebruiken MDF heet MAH05Z. 
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> 1 ACCEPT RETURN TO MAIN MENU 
> 4 GENERATION 
> 3 CL-FILE/POSTPROCESS 
> voer de naam van de CL-file in: TESTX 
> EC 
> EC 
> 3 MDF NAME 
> voer de naam van de postprocessor in: MAH05Z 
> 12 POSTPROCESSING 

De NC-file TESTX.NC wordt in het directory van de gebruiker 
opgeslagen. 

4. VERZENDEN VAN NC-FILES 

Onder FILE MGT EXEC worden de NC-files van het UNIGRAPHICS- naar 
het VMS-directory geschreven. 

> CHANGE MODULE 
> 8 FILE UTILITIES 
> 2 FILE MGT EXEC 
> aktiveer het VT200-window met de muis 
> type in: GET TEST.NC FROM TEST.NC 
> GET TESTX.NC FROM TESTX.NC 
> BY (verlaten window) 

>RET 
>RET 

Bij de PC in de W-hal wordt STARTNET opgestart. De gebruiker 
voert zijn PASSWORDS: PW, in. 

> PC aanzetten (we 
> type in: STARTNET 

(terug naar hoofdmenu) 

komen in hoofdmenu) < 
vul in: > SERVICE: 

> USER : 
> PASWRD : 

C:\> 
PW 
PW 
PW 

>RET 
>RET 
>RET 

Het VMS-directory van de gebruiker kan zo via het ethernet als de 
virtuele schijf D: gebruikt worden. 
Het geheugen van de PC is te klein om te simuleren indien 
STARTNET aktief is. Daarom dient de NC-file plaatselijk te worden 
opgeslagen in het directory van de gebruiker: \MAHO\GEBR • 

>type in: CD\MAHO\GEBR 
> COpy D: TEST.NC 
> COPY D: TESTX.NC 
> C •• 

>RET 
>RET 
>RET 
>RET (terug naar hoofdmenu) 

Onder de optie >N van het hoofdmenu bestaat de mogelijkheid om de 
NC-file naar het geheugen van de Maho te zenden. 
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5. GENEREERBARE MACHINEFUNKTIES 

MACHINEFUNKTIE 

%PM 

N (1-8999) 

GOO 
G01 
G02 
G03 

G17 
G18 

G40 
G41 
G42 

GS3 
GS4/GS9 

G79 

G81 
G83 
G84 
G8S 
G86 

G93 

G9S 

x (±9999.999) 
Y (±9999.999) 
Z (±9999.999) 
B (±9999.999) 
I (±9999.999) 
J (±9999.999) 
K (±9999.999) 

F (0-4000) 
S (20-3600) 
T (0-99) 

M03 
M04 
MOS 
M06 
M08 
M09 
M30 
M53 
M54 

BETEKENIS 

BEGIN PROGRAMMA 

REGELNUMMER 

IJLGANG 
LINEAIRE INTERPOLATIE 
CIRKELINTERPOLATIE RECHTSOM 
CIRKELINTERPOLATIE LINKSOM 

VLAKKEUZE XY, HORIZONTAAL 
VLAKKEUZE XZ, VERTIKAAL 

RADIUSKORREKTIE UIT 
RADIUSKORREKTIE LINKS 
RADIUSKORREKTIE RECHTS 

NULPUNTVESCHUIVING WISSEN 
NULPUNTVERSCHUIVING 1t/m6 

CYCLUSOPROEP 

BOORCYCLUS 
DIEPBOORCYCLUS 
TAPCYCLUS 
RUIMCYCLUS 
KOTTERCYCLUS 

NULPUNTVERSCHUIVING ABS. 

VOEDING IN MM/OMW 

WEGINFORMATIE IN MM 
WEGINFORMATIE IN MM 
WEGINFORMATIE IN MM 
WEGINFORMATIE IN GRADEN 
CIRKELMIDDPUNT X-RICHTING 
CIRKELMIDDPUNT Y-RICHTING 
CIRKELMIDDPUNT Z-RICHTING 

VOEDING IN MM/MIN 
HOOFDSPILTOERENTAL OMW/MIN 
GEREEDSCHAPNUMMER 

HOOFDSPIL RECHTSOM 
HOOFDSPIL LINKSOM 
HOOFDSPIL STOP 
GEREEDSCHAPSWISSEL 
KOELMIDDEL AAN 
KOELMIDDEL UIT 
EINDE PROGRAMMA 
VERTIKALE KOP WEGDRAAIEN 
VERTIKALE KOP INDRAAIEN 
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POSTPR.KOMMANOO 

GEEN,(AUTOMATISCH) 

GEEN,(AUTOMATISCH) 

RAPID GOTO/ 
GOTO/ 
CIRCLE/ 
CIRCLE/ 

LOAD/HEAD, REAR 
LOAD/HEAD, HIGH 

CUTCOM/OFF 
CUTCOM/LEFT 
CUTCOM/RIGHT 

ZERO/O 
ZERO/1t/m6 

GEEN,(AUTOMATISCH) 

CYCLE/DRILL, 
CYCLE/DRILL,BRKCHP 
CYCLE/TAP 
CYCLE/BORE 
CYCLE/BORE, DRAG 

SET/SWITCH, ON 

FEDRAT/MMPR 

GEEN,(AUTOMATISCH) 
GEEN,(AUTOMATISCH) 
GEEN,(AUTOMATISCH 

AUTOMATISCH 
GEEN,(AUTOMATISCH) 
GEEN,(AUTOMATISCH) 
GEEN,(AUTOMATISCH) 

FEDRAT/MMPM 
SPINDL/ 
LOAD/TOOL 

SPINDL/ ••• , CLW 
SPINDL/ .•• , CCLW 
SPINDL/OFF 
GEEN,(AUTOMATISCH) 
COOLNT/ON 
COOLNT/OFF 
END 
LOAD/HEAD 1 REAR 
LOAD/HEAD, HIGH 



De gereedschappenbibliotheek FREES.PRT 

** MILLING TOOLS ** 
TOOL NO TOOL NAME DIAMETER COR RAD FLUTES FLT LEN 
10 Tl0 7.0000 0.0000 2 25.0000 
11 Tll 8.0000 0.0000 2 20.0000 
12 T12 10.0000 0.0000 2 25.0000 
13 T13 12.0000 0.0000 2 25.0000 
14 T14 15.0000 0.0000 3 30.0000 
16 T16 10.0000 5.0000 1 10.0000 
17 T17 20.0000 0.0000 2 40.0000 
20 T20 10.0000 5.0000 2 30.0000 
21 T21 15.0000 7.5000 2 30.0000 
22 T22 8.0000 4.0000 2 15.0000 
24 T24 6.0000 0.0000 1 3.0000 
29 T29 30.0000 15.0000 2 50.0000 
30 T30 10.0000 0.0000 3 25.0000 
32 T32 10.0000 0.0000 3 45.0000 
34 T34 20.0000 0.0000 3 35.0000 
35 T35 80.0000 0.0000 4 25.0000 
36 T36 50.0000 0.0000 4 15.0000 
5 T5 5.0000 2.5000 2 15.0000 
9 T9 6.0000 0.0000 2 15.0000 

** DRILLING TOOLS ** 
TOOL NO TOOL NAME DIAMETER PT ANG FLUTES FLT LEN 
15 T15 6.8000 118.000 2 65.0000 
18 T18 8.0000 100.000 2 30.0000 
19 T19 8.0000 179.000 10 35.0000 
25 T25 4.0000 118.000 2 50.0000 
26 T26 5.0000 70.000 1 10.0000 
27 T27 5.0000 118.000 2 40.0000 
28 T28 10.0000 90.000 1 10.0000 
31 T31 6.0000 100.000 2 15.0000 
6 T6 8.0000 118.000 2 70.0000 
7 T7 11.5000 118.000 2 70.0000 
8 T8 12.0000 130.000 3 60.0000 

34 


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Inventarisatie
	3. De strategie
	4. Resultaten
	5. Konklusies en aanbevelingen
	Literatuur
	BIJLAGE 1
	BIJLAGE 2
	Bijlage 3
	BIJLAGE 4
	BIJLAGE 5
	Bijlage 6



