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VOORWOORD 

In het kader van het afstuderen aan de werktuigbouwkundige 
faeulteit van de Teehnisehe Universiteit te Eindhoven, binnen de 
onderwijsgroep 'speeifieke produktiemiddelen' heb ik een onderzoek 
gedaan in opdraeht van ingenieursuro TEGEMA, gevestigd te Son en 
Breugel. 

Ingenieursburo TEGEMA is een van de weinige bedrijven in Nederland 
die CAD/CAM volledig gelmplementeerd heeft en op eommereiele basis 
exploiteert. In nauwe samenwerking met Philips en T.U.E. worden 
applikaties voor werktuigbouwkundige toepassing met het Unigrap
hies CAD/CAM systeem ontwikkeld. De huidige ontwikkelingen in de 
eomputerindustrie dwingen een dynamiseh ingenieursburo om toekom
stontwikkelingen mede te bepalen. Dientengevolge verenigen de 
genoemde instanties en aanverwanten zieh in (multi) nationale 
onderzoeksprojekten. 

Huidige CAD/CAM ontwikkelingen riehten zieh op toepassing van 
konstruktieve beperkingen, om het gebruikersgemak en de ontwerp
snelheid van de konstrukteur te verhogen (van operaties naar 
features naar produktfamilies naar ???). Deze goede bedoelingen 
ten spijt, blijkt er een alsmaar hoger opleidingnivo van de 
"CAMmer" vereist te worden: Hij/zij moet niet aIleen kunnen werken 
met de nieuwste applikaties, maar bovendien met aIle basisfunkties 
die er mee geautomatiseerd zijn. Met name in gevallen van kon
struktieve uitzonderingen. Hoe hoger de informatie-integratiegraad 
van een CAD/CAM systeem is, des te meer funkties geautomatiseerd 
zijn, des te meer basiskennis van de gebruikers verlangd wordt. 
Kortom: 

gebruiksgemak gaat gepaard met gebruikersongemak. 

Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik "juist op tijd" met CAD/CAM 
begonnen ben. Anno 90/91 blijkt het mogelijk te zijn om, ondanks 
een orientatieperiode van enkele maanden, nog binnen een afstu
deerperiode van 1100 uur, tot interessante resultaten te komen. 
Zoals verklaard, zal de orientatieperiode in de toekomst langer 
gaan duren. Van de begeleiders zal dit ook het nodige vergen. Het 
was niet te merken dat ik een te grote belasting voor mi jn 
begeleiders dhr. Sehrauwen en Peter Keulers was. Oat zal niet zijn 
omdat ik 'gemakkelijk' ben, ver daarvan, maar omdat ze met zoveel 
plezier aan het grensverleggende CAD/CAM proees werken. Voor de 
student vormen zij een waardevolle en motiverende begeleiding. 
Tevens wil ik Wim Huys van TEGEMA bedanken voor de vriendelijke en 
uitgebreide medewerking bij de uitvoering van een van de deelpro
jekten. Aan professor van Bragt heb ik een interessant onderwerp, 
een helikopterview, een doelgeriehte werkmethode en vele andere 
adviezen te danken. Paul Vissers 



SAMENVATTING 

Aan de Technische Universiteit te Eindhoven wordt binnen de 
vakgroep 'Produktietechnologie en -Automatisering ' onderzoek 
verricht naar de mogelijkheden van computer ondersteund ontwerpen 
en fabriceren van produkten (CAD en CAM). In 1990 is een CAD/CAM 
koppeling gerealiseerd. Het afstudeeronderzoek richt zich op de 
optimalisering van een bestaande CAD/CAM koppeling. 

De efficientie van een bestaande CAD/CAM koppeling, die gebruik 
maakt van een positie draaitafel, is verhoogd door het opstellen 
van een universele werkmethodiek en de specifikatie van een 
optimalisatietechniek: P_opt. 

De CAD/CAM koppeling bestaat uit de Unigraphics II Design & 

Manufacturing modules, freesmachine Maho600 met machinebesturing 
Philips CNC432 en een positie draaitafel. Een kombinatie van de 
posi tie draai tafel en een geschikte opspanning kan ti jdrovend 
omspannen van het produkt overbodig maken. In kombinatie met 
Unigraphics II is deze situatie onderzocht en is een werkmethode 
opgesteld om tot de vorming van NC-files voor de zogenaamde 3~ 

assige produkten te komen. 

De optimalisatietechniek P_opt sorteert "operaties", zodat het 
aantal gereedschap- en vlakwisselingen geminimaliseerd wordt. Een 
operatie bevat bewerkingsinformatie die gedefinieerd is met een 
gereedschap en een kontour. P_opt is uitgetest op 3 produkten met 
meerdere bewerkingsvlakken en wijst uit dat het CAM- en het 
vervaardigingsproces er mee verkort worden. De optimalisatie
techniek P_opt is universeel toepasbaar: ze is niet bewerkingsma
chineafhankelijk en kan goed gekombineerd worden met Feature 
Modelling. De volledige implementatie van P_opt binnen Unigraphics 
II is gespecificeerd. 



SUMMARY 

At the Eindhoven University of Technology, department of mechani
cal engineering: manufacturingtechnology and -automation investi
gations on behalf of computer aided design and -manufacturing are 
running. In 1990 CAD was fysically connected to CAM. This examina
tion aims the optimization of a particular CAD/CAM realisation. 

The efficiency of a consisting CAD/CAM realisation, which takes 
advantage of a circular dividing table, is increased by specifica
tion of a universal CAM-procedure and specification of a optimiza
tion technique: P_opt. 

The consisting CAD/CAM realisation exist out of: the Unigraphics 
II Design & Manufacturing modules; milling machine MAHO 600 with 
operating system Philips CNC432 and a circular dividing table. The 
combination of circular table and an accurate clamping device can 
reduce the number of chucks. In combination to Unigraphics II this 
condition was examined and a CAM-procedure for producing NC-files 
for the so called 3~-D products is mapped out. 

The optimization technique: P_opt sorts "operations" to determine 
a minimum timelap for tool- and process face changes. An operation 
contains complete process information defined by one tool and one 
boundary. P _opt was tested for 3 products with several process 
plains and it proves that the CAM-procedure as well as the 
manufacturing process shortens. The optimization technique P_opt 
is universally applicable: it is not computer- or milling machine 
dependant and a combination with Feature Modelling is very well 
possible. The complete implementation for P_opt in Unigraphics II 
is specified. 
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2- INLEIDING 

.L.l. CAP/CAM 
CAD (Computer Aided Design) in kombinatie met CAM (Computer Aided 
Manufacturing) is een werkwijze waarmee het computer ondersteund 
ontwerpen en fabriceren van discrete produkten worden aangeduid. 

Met CAD wordt het model van een produkt in het geheugen van een 
computer opgeslagen en gemanipuleerd. Dit kan met 3 verschillende 
modelleertechnieken: 
- wireframe-modelling: modelleren van een draadmodel; 
- surface-modelling: de oppervlakken van een produkt modelleren: 
- en solid modelling: modelleren met volume-elementen. 

Met CAM wordt aan de geometrische produktinformatie, die met CAD 
is ontstaan en bewerkt, technologische informatie toegevoegd om 
het produkt te kunnen maken. volgens deze definitie komt CAM voor 
in: 

het kreeeren van NC informatie voor bewerkingsmachines; 
het besturen (en kontroleren) van het fabricageproces; 
het kreeeren van een procesplan voor bepaling van de volgorde 
van meerdere fabrikagestappen teneinde een eindprodukt te 
maken; 
globale geometrische informatie om meetmachines te besturen 
die de gefabriceerde geometrie kontroleren. 

Het onderwerp van dit onderzoek is het genereren van NC-informatie 
voor verspanende bewerkingsmachines. Middels een CAD/CAM koppeling 
kunnen onder meer draai-, frees-, draadvonk-, slijpmachines 
geprogrammeerd worden. De aandacht gaat uit naar de freesmachine, 
omdat deze universeel inzetbaar is. 

1.2 CAD/CAM in de bedrijfsmechanisatie 
Toepassing van CAD/CAM maakt fabrikage van complexe yormen 
mogelijk: Produkten die zonder computer bestuurde apparatuur niet 
of moeizaam gerealiseerd kan worden. 
Anderzijds is het door toepassing van CAD/CAM mogelijk om eenyou
dige vormen in kortere tijd te realiseren. Dit is een belangrijk 
gegeven in de bedrijfsmechanisatie (BM), die zorg draagt voor de 
produktiemiddelen waarmee produkten (waarvan de ontwikkeltijd en 
levenscyclus steeds kortduriger wordt) worden gemaakt. 
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Toepassing van CAD/CAM in de bedrijfsmechanisatie richt zich op 
fabriceren van komponenten met een korte levertijd, lage kosten en 
voldoende kwaliteit. Dergelijke komponenten zijn uitsluitend 
funktioneel en hebben geen esthetische kenmerken. De komponenten 
hebben een relatief eenvoudige geometrie en bezitten geen dubbel
gekromde oppervlakken. Ze kunnen over het algemeen met een 
draaibank en een 3 assige freesmachine worden gemaakt. BM-onderde
len worden doorgaans met enkelstuks fabrikage vervaardigd. 

~ DE POSITIONEER AS 
Een 3 assige freesmachine beschikt over 3 onafhankelijk van elkaar 
beweegbare assen. De 3 assen kunnen onderling gekoordineerd 
interpolaties uitvoeren: dit noemt men baanbesturing. Indien een 
as niet een gekoordineerde beweging uitvoert, maar uitsluitend het 
begin en eindpunt van de beweging vastliggen, wordt dit een halve 
as genoemd: dit is een point-to-point besturing. Aangezien de af 
te leggen wag van het gereedschap niet plaats- en tijdgebonden is, 
wordt de halve as uitsluitend als positioneeras gebruikt. Tijdens 
positioneren hoeft niet te worden verspaand. De mechanische 
uitvoering van de freesmachine en de capaciteiten van het machine
besturingssysteem bepalen de mogelijkheden van de freesmachine. In 
figuur 1 zijn de karakteristieke mogelijkheden van verschillende 
bewerkingsmachines geillustreerd. 

~ PRQBLEEMSTELLING 
Produkten die 3~ assig gefabriceerd kunnen worden, komen veel 
voor, maar in kombinatie met het Unigraphics II systeem is er geen 
eenduidige aanpak voor de produktie ervan. In dit onderzoek wordt 
hiervoor een werkmethode opgesteld en optimalisatie technieken 
gespecificeerd. Deze twee onderwerpen zijn volgens de projektstra
tegie uitgevoerd (lit.[l]), zoals in bijlage 2 is uiteengezet. 

2 



2 assig 2~ assig 3 assig 

4 assig 4~ assig 

'" rc:... 

I 
I 

'" '" 

3~ assig 

'" ~'.c><.n-'-

I ....... ,...., ..... , 
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5 assig 

Figuur la benodigde assen ter realisatie van enkele karakteristieke 
vormen. 

Figuur Ib koordinatenstelsel van een 5 assige freesmachine 
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2 ANALYSE VAN DE KONFIGURATIE 

~ DE KQHFIGUBATIE 

2.1.1 PD 
In de bedrijfsmechanisatie komen voora1 vormen voor die met een 2~ 
assige freesmachine gemaakt kunnen worden. De vormen komen evenwe1 
in verschi11ende bewerkingsv1akken v~~r. Een bewerkingsv1ak is het 
normaa1v1ak van de freesas. V~~r vervaardiging op de vee1 toege
paste 3 assige HC-freesmachine moet het uitgangsmateriaa1 worden 
omgespannen, zodat een ander bewerkingsv1ak kan worden bewerkt. 

, 
Toevoeging van een halve as in de vorm van een positie draaitafe1 
(PD) brengt uitkomst. Bij1age 8 is gewijd aan de PD. Door gebruik 
van een PD hoeft het produkt niet te worden omgespannen. 

2.1.2 freesmachine MAH0600 
De freesmachine van fabrikaat MAHO is een vee1 toegepaste 3 assige 
machine. Door toevoeging van opties kan de standaard MAH0600 
worden uitgerust met een vierde as en automatische gereedschapwis
se1aar. In bij1age 3 is deze machine afgebee1d. 

2.1.3 CHC432 
Een vee1 gebruikt machinebesturingssysteem voor freesmachines in 
het a1gemeen is "CHC432" van Philips. Deze is in principe geschikt 
voor 4 assige 1ineaire- en circu1aire interpo1aties, hoewe1 ook 
varianten bestaan voor 5 assige machines. Het besturingssysteem 
kan in dia100g worden geprogrammeerd, dat is interaktief met de 
machineoperator, of door invoer van HC informatie via een interfa
ce, waarbij de HC informatie vo1gens DIH66025 moet zijn opgeste1d, 
zie bij1age 4. 

2.1.4 UG2 
Unigraphics-II (UG2) is een softwarepakket van de firma McDonne11-
Douglas. Het pakket bestaat uit verschi11ende modu1en, waaronder 
een CAD en een CAM module. Binnen de vakgroep WPA is dit pakket in 
gebruik, a1sook bij de opdrachtgever TEGEMA. Dit CAD/CAM systeem 
za1 met UG2 worden afgekort. 

~ ORGANISATIEVOBMEH VAN BEWERKIHGSIHFOBMATIE 
Bewerkingsinformatie bewerkste11igt de fabrikage van een produkt. 
Bewerkingsinformatie bestaat uit geometrische-, techno1ogische- en 
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overige informatie. De geometrische informatie beschrijft de weg 
die het gereedschap volgt. De technologische informatie beschrijft 
de verspaningscondi ties waaronder di t plaats vindt. De overige 
informatie bevat zaken als NC-programmakop, tekstregels, spindel
wisseling en andere hulpfunkties. Bewerkingsinformatie kan op 
enkele manieren geformeerd worden, zoals in figuur 2 is gel1lus
treerd. 
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ORGANISATIEVORM 

Produkt
femilie 

Operotie 

NC 
kommando 

VOORBEELD 

___ ~~;r'lG88 Xl? Y2? Z-15 B2 K5 F 

N10 GOl Xl? Y2? Z35 F250 S200 MS 

Fiquur 2 verschillende organisatievormen van bewerkingsinforma
tie, van komplex tot simpel. 

2.2.1 NC-kommando 
Bewerkingsinformatie wordt middels een NC programma aan de 
bewerkingsmachine aangeboden. Een NC programma bestaat uit regels 
die stapsgewijs gelnterpreteerd worden. Een regel is opgebouwd uit 
een regelnummer I de af te leggen weg en eventueel snelheid I 
toerental en hulpfunkties. Het machinebesturingssysteem voert deze 
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NC-regel uit. NC regels zijn gestandaardiseerd volgens OIN66025. 

2.2.2 CYCLUS 
Het machinebesturingssysteem kan autonoom een aantal bewerkingen 
uitvoeren indien het een zogenaamde cyclus uitvoert. Een cyclus is 
bijvoorbeeld gat boren, schroefdraad tappen en spiebaan frezen. 
Een cyclus wordt geprogrammeerd met als parameters: geometrie 
[afmetingen, lokatie en orientatie] en technologie [gereed
schap(pen), snedediepte, radius, aanzet, spindeltoerental]. 
Gebruik van cycli kan bij het programmeren van het besturingssys
teem geheugenruimte, programmeerti jd en -moei te besparen. Een 
cylus wordt opgeroepen middels een NC-kommando. De parameterdefi
nities binnen cycli zijn niet gestandaardiseerd hetgeen specifieke 
problemen kan geven bij de vorming van NC-files. 

2.2.3 OPERATIE 
Een operatie is een belangrijk tussenresultaat van de UG2-CAM 
module (tlOperation") en kan als een uitgebreide cyclus beschouwd 
worden. Een operatie bevat aIle karakteristeke instellingen die 
nodig zijn voor het kreeeren van een afgebakend stuk bewerkingsin
formatie voor een bepaald gereedschap. Een operatie resulteert in 
een gereedschapbaan ("Toolpath tl ) met een kontour en een gereed
schap. Zo zijn ten behoeve van voor- en nafrezen twee operaties 
nodig. Een belangrijk voordeel van de operatie is de associati
viteit van een kontour: Indien de geometrie van het produktmodel 
wijzigt, verandert tevens de kontour (en na enkele handelingen ook 
de gereedschapbaan). Hoe een operatie geprogrammeerd wordt, wordt 
in bijlage 6 behandeld. 

2.2.4 FEATURE 

Een feature is een modelleerelement met bewerkingsinformatie. Een 
feature beschrijft een volume dat verspaand wordt en het produkt 
maakt tot wat het is en tevens bevat het de technologische 
informatie die nodig is om het volume te verspanen. Een feature is 
over het algemeen opgebouwd ui t meerdere operaties die in een 
dwingende volgorde worden afgewerkt. 
Indien een produkt met features wordt gemodelleerd, wordt de 
konstruktieve vrijheid van de ontwerper beperkt, omdat hij moet 
kiezen uit de beschikbare grondvormen (features). Oat hoeft geen 
probleem te zi jn, omdat in de BM bepaalde produkten veel vuldig 
voorkomen: 
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2.2.5 PRODUKTFAMILIE 
Veel vuldig voorkomende produkten kunnen in groepen met gemeen
schappelijke kenmerken (van geometrische of technologische aard) 
ingedeeld worden. Dit zijn zogenaamde produktfamilies. Een 
produktfamilie wordt met een of meerdere features, operaties of 
cycli gedefinieerd. 

Van de organisatievormen heeft de produktfamilie heeft de hoogste 
graad van informatieintegratie en de laagste universaliteit 
(fig.2). 

~ ONTSTAAHSTBAJEKT VAN HC FILES binnen UG2 
In figuur 3 is het CAD/CAM proces schematisch weergegeven. 

CAM 

CAD ~:-+-l Opera ties CLSF CL~F CLMF PRE 
manlpu-

maken laties processor 

parameters 

.CL 

I 

POST 
processor 

I 
I 

.Ne 

Figuur 3 het CAD/CAM ontwerpproces binnen UG2. 

2.3.1 CAD 
Met de UG2-CAM module wordt bewerkingsinformatie gegenereerd op 
basis van binnen de CAD module gemodelleerde produktinformatie: de 
.PRT file. Binnen de CAD module ("Design & Drafting module") staan 
de konstrukteur veel funkties ter beschikking om te modelleren. 
Ten behoeve van CAM mag zowel met wire-frame, surfaces als met 
solids 'gemodelleerd worden. In Ii teratuur [ 3 ] worden de vele 
mogelijkheden van het CAD systeem uitgelegd. 

2.3.2 OPERATIES MAKEH 
Binnen de CAM module worden operaties aangemaakt waaraan deze 
informatie is gekoppeld: 

het type Qperatie: het (meervoudig) oproepen van een cyclus, 
vlak frezen of het frezen van gekromde oppervlakken; 
de bui tenkontour, die eventueel met de "boundary"-optie is 
gekreeerd en eilanden die worden uitgesloten van verspaning; 
het gereedschap, een frees die eventueel met de "equipment"-
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optie is gemodelleerdi 
de gereedscbapas: bet normaal vlak waarin de kontour wordt 
afgebeeldi 
de in- en uitloopgeometrie van de gereedscbabaan voor de 
frees en veiligbeidsafstand; 
toevoeging van algemene kommando's en kommando's voor 
simulatie. 

In bijlage 6 en 7 wordt op deze zaken in detail ingegaan. 
Na het invoeren van een operatie wordt de bi jbeborende gereed
scbapbaan gegenereerd en op bet scberm gesimuleerd. De gereed
scbapbaan wordt in de .CLS-file opgeslagen en de menu-instellingen 
van de operatie worden in de .PRT-file opgeslagen • 

2.3.3 • CLS MANIPULATIES 
In de .CLS-file zijn de gereedscbapbanen die door operaties worden 
gegenereerd, in cbronologiscbe volgorde opgeslagen. De volgorde 
van de gereedscbapbanen kan manueel worden gewijzigd. Dit kan om 
uiteenlopende redenen nodig zijn: 
- er is een operatie extra benodigd of; 
- operaties worden over het algemeen gegroepeerd naar gemeenscbap-
pelijk gereedschap of gemeenschappelijk bewerkingsvlak. 
Operaties mogen in willekeurige volgorde worden gemaakt. De inboud 
van de operaties kan bet beste worden geregistreerd op process 
planning sheets zoals in bijlage 5 afgedrukt. 
Bij de aaneenscbakeling van verschillende gereedscbapbanen moet 
rekening worden gebouden met de omgevingsgeometrie: Indien een 
gereedscbapwisseling plaats vindt, gaat bet gereedschap naar bet 
'GOHOME'punt; Indien een vlakwisseling plaats vindt, moet het 
gereedscbap ook teruggetrokken worden; Indien twee operaties 
binnen een pocket liggen, moet het gereedscbap niet worden 
teruggetrokken. De omgevingsgeometrie wordt in een operatie 
ingesteld met de parameters die in bijlage 6, figuur 2 zijn 
afgebeeld. Deze instellingen vergen veel aandacbt van de "CAMmer". 

De gereedschapbanen in de .CLS-file kunnen (separaat) op het 
scberm worden afgebeeld. 

2.3.4 PRE-PROCESSING (.CL-file vorming) 
De gereedscbapbaan wordt met standaard APT kommando's en enkele 
UG2-Specifieke kommando's onder andere ten behoeve van de simula
tie, beschreven. De preprocessor is een computerprogramma dat de 
UG2-specifieke kommando's verwijdert en de aanwezigheid van 
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voldoende gereedschapwisselkommando's regelt (kontrole hierop en 
eventueel overschotten samen met het GOHOME-punt verwijderen). Een 
kopie van de .CLS-file resulteert in een .CL-file (zie figuur 7 in 
bijlage 12). 

2.3.5 POST-PROCESSING (.NC-file vorming) 
De .CL-file is een set standaard APT kommando's die de gereed
schapbanen beschrijft. De postprocessor is een computerprogramma 
dat de APT kommando's naar NC-kommando's vertaalt. Ondanks de 
goede normen en voorschriften die voor machinebesturingssystemen 
zijn opgesteld, blijkt bijna elk bewerkingsmachinetype een eigen 
postprocessor nodig te hebben. De verschillen in dialekt hebben 
vaak betrekking op het begin en eind van het NC-programma, de 
volgorde waarin kommando's per regel vermeld moeten worden, 
gebruikte koordinaatstelsels en cycli. 

~ VAN .NC-FILE TOT PRODQKT 
Behalve een NC-file zijn in de werkplaats de gegevens van het 
uitgangsmateriaal, een lijst met benodigde gereedschappen en een 
schets van het produkt met opspanmethode, ligging en orientatie 
van het nulpunt nodig. Deze beslissingen spelen zich in de 
werkvoorbereidingsfase af, een fase die voor het kreeeren van de 
eerste gereedschapbanen is voltooid. In bijlage 7 en 8 wordt hier 
op ingegaan. 

~ PUNT VAN OPTIMhLISERING 
Onderzoeken naar de efficiency van moderne fabrikagetechnologien 
[lit.4 en lit.5], tonen een verspaningstijdpercentage van 30%. 70% 
Van de tijd dat een verspanende bewerkingsmachine voor een produkt 
beschikbaar is, wordt voor niet verspanende aktiviteiten gebruikt, 
zoals gereedschap- en spindelwisselingen, op- en omspanaktivitei
ten en werkoverleg. 
Dit is geen economische werkwijze met kapitaalintensieve machines 
en voorraden. Het verspaningstijdpercentage kan onder andere 
worden verhoogd door: 

het produkt "off-line" opspannen op pallets; 
het produkt niet omspannen; 
minder gereedschapwissels toepassen; 

Door toepassing van de PO wordt de mogelijkheid geschapen om het 
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produkt niet meer om te spannen. V~~r vermindering van het aantal 
gereedschap- en vlakwisselingen is een optimaliseringstechniek 
bedacht die neerkomt op het automatisch sorteren van de operaties. 
Door analyse van de beschreven deelonderwerpen blijkt deze 
technie,k een goede keuze binnen het optimalisatieterrein te zi jn 
(figuur 4). 
Dit wordt in hoofdstuk 4 behandeld. 

Produkt-
familie 

Feature 

" 

,PRT Opera ties CLSF Operatie CU.AF PRE 
.CL 

POST 
.NC 

CAD ----- manipu- ,---
maken 

l laties 
processor processor 

~ 
Cyclus 

NC 
kommondo 

Figuur 4 automatische sortering van operaties vormt het centrum 
van het optimalisatieterrein. 
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~ WERKMETHeDE VeeR UG2 MET PD 

.l..t..l. INLEIDING 
In tegenstelling tot 'CAD', bestaat over het onderwerp 'CAM' 
weinig systeem-specifieke literatuur. AIleen in literatuur [2] en 
[3] is over het gebruik van de UG2 CAM-module informatie opgeno
men, die evenwel uitgaan van de nodige voorkennis. Temeer daar in 
de literatuur het gebruik van de PD buiten beschouwing blijft, is 
het noodzakelijk om hiernaar onderzoek te verrichten. 

~ GEBRUIK VAN UG2 CAM-MODULE 
Een belangrijke informatiedrager voor de CAM-module is de opera
tie. Zoals in hoofdstuk 2.3.2. ui tgelegd, bevat een operatie 
geometrische, technologische en overige informatie. De handelingen 
die voor de vorming van 2~ assige geometrie benodigd zijn, zijn in 
bijlage 6 beschreven. 
V~~r de zogenaamde 3~ assige geometrie wordt van een PD gebruik 
gemaakt. Van de CAM-module worden meer mogeli jkheden gebruikt. 
Hierbij behoort onder andere de onderwerpen: radiuskompensatie, 
een goede keuze van het werkstuknulpunt, efficient gebruik van 
parameter sets en gereedschapkeuze. Dit is in bijlage 7 uitgebreid 
beschreven. 

lLl GEBRUIK VAN DE PD 
Toepassing van de PD vereist geen aangepaste werkwijze van de 
freesmachinebediener. Het uitgangsmateriaal kan met dezelfde 
opspanmiddelen op de PD worden bevestigd zoals op het konventione
Ie bed. Uitgaande van de gewenste rotatievrijheid van de PD, zijn 
er aan de afmetingen van het produktontwerp beperkingen te 
stellen. Deze beperkingen zijn eveneens afhankelijk van de 
stabiliteit en afmetingen van de toegepaste PD. 
De freesmachinebediener is aanwezig tijdens het verspaningsproces 
en voert eventueel een gereedschap- of vlakwisseling uit of ziet 
hierop toe. 
Het werkstuknulpunt ligt bij voorkeur op de rotatieas van de PD. 
Door op een andere wijze het produkt te "CAMmen" kan hiervan 
worden afgeweken. Hier wordt in bijlage 7.2.4 dieper op in gegaan. 

In bijlage 8 wordt de PD als hulpgereedschap, nader behandeld. 
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3.4 OVERIGE AANDACHTSVELDEN 

V~~r handbediening van de PD moet de frezer een zekere tijdsduur 

ter beschikking gesteld worden. Samen met een B-as kommando moet 

daarom de hulpfunktie MOO gegenereerd worden. Hierdoor stopt de 

executie van het NC-programma tot de ENTER knop van het machinebe

sturigssysteem wordt ingedrukt. In bijlage 9 is de specifikatie 

opgenomen voor gebruik van UG2 met een PD. 
Van de problemen die zich bij het formuleren van een postprocessor 

kunnen voordoen is kennis genomen door de kombinatie van het 

Heidenhain machinebesturingssysteem met UG2 uit te testen en 

specifikaties voor de verbeterde Heidenhain postprocessor op te 

stellen. Dit is in bijlage 14 opgenomen. 
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4 P opt; OPTIMALISERING DOOR 

SORTERING VAN OPERATIES 

4.1 INLEIDING 
P_opt is een methode om de UG2-operaties, of andere soortgelijke 
afgebakende blokken bewerkingsinformatie, te sorteren zodat een 
NC-programma ontstaat met een minimaal aantal gereedschap- en 
vlakwisselingen. Hierdoor wordt de niet-produktieve tijd van de 
bewerkingsmachine gereduceerd. 
P_opt is ontwikkeld voor UG2 en de fabrikage van produkten die met 
een 3~ assige freesmachine gemaakt worden, maar het blijkt ook 
toepasbaar te zi jn voor 3, 4 en 5 assige machines en binnen 
CAD/CAM systemen die op basis van feature modelling funktioneren. 
P_opt bestaat uit een aantal computerprogramma's die tijdens het 
CAM-proces kunnen worden opgeroepen. Deze programma's zijn niet 
gerealiseerd, maar het algoritme en gedetailleerde specificaties 
staan in bijlagen 10, 11 en 12. 

~ UITGAKGSPVNTEN 

4.2.1 BEPERKTE INDIVIDUELE ZELFSTANDIGHEID VOOR OPERATIES 
Elke operatie is een op zich zelf staand bewerkingsprogramma, 
inklusief gereedschapwisselkommando, veiligheidsafstand, in- en 
uitloopvektoren. Operaties mogen in een willekeurige volgorde 
worden gemaakt, zonder rekening te houden met de inhoud van de 
opvolgende operatie. P_opt sorteert de operaties automatisch. 
Nadat de operaties in de geoptimaliseerde volgorde staan, worden 
overbodige kommando's verwijderd en benodigde kommando's toege
voegd. Tussen twee opeenvolgende operaties die zich in verschil
lende bewerkingsvlakken. voltrekken, wordt een terugtrekroute 
aangebracht die de CAMmer bepaalt. Tussen aIle andere operaties 
komt deze route niet v~~r. Veer sortering met P_opt is echter niet 
bekend welke operaties onmiddellijk na een vlakwisseling plaats 
vinden en een terugtrekroute moeten bevatten. Dit wordt onderkend 
en geautomatiseerd. 

4.2.2 BEWERKINGSSPINDEL WISSELING 
Een kastvormig produkt bestaat uit 5 orthonormale vlakken die in 
een opspanning kunnen worden bewerkt. V~~r een van de vijf vlakken 
wordt de bewerkingsspindel versteld van horizontaal naar vertikaal 
(of omgekeerd). Omdat di t ombouwen meer ti jd vergt dan een PD-
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vlakwisseling, moet dit vlak separaat geoptimaliseerd worden. Dit 
heet ylakoptimalisatie. De operaties die voor di t vlak bestemd 
zijn, kunnen van de overige gescheiden worden en eventueel apart 
met P_opt gesorteerd worden. Er wordt geen beperking gesteld aan 
het aantal (niet-orthonormale) vlakken dat aan de sortering 
deelneemt. 

4.2.3 PRODUKTKWALITEITSKENMERKEN 
De produktkwaliteitskenmerken dienen zich te beperken tot de 
inhoud van de operaties. Ze hebben niet betrekking op de relatie 
tussen operaties. Er worden geen kwaliteitskenmerken gebruikt, 
zoals: bepaalde operaties moeten in een opspanning of direkt na 
elkaar worden uitgevoerd om een maximale haaksheid of parallelli
teit te waarborgen. Indien het toch nodig is om operaties in een 
dwingende volgorde uit te voeren, kan dit door manuele aanpassin
gen alsnog (bijlage 10.5). 

4.2.4 TOEGANKELIJKHEIDSKODE 
Aan elke operatie wordt een kenmerk gehangen waarmee wordt 
aangeduid wanneer het mogelijk is de operatie uit te voeren. Een 
operatie met een nafreesaktie kan eerst worden uitgevoerd nadat de 
operatie met voorfrezen-op-diepte is uitgevoerd (zie figuur 5). 
Schroefdraad wordt ook in een welbepaalde volgorde van gereed
schappen en operaties gemaakt. Als tltoegankelijkheidskode" blijkt 
een andere operatie voldoende te zijn: dit is de toegankelijk
heidsoperatie. 

I 

1=\ =centeren 
1=\+1 =boren ~ •• 

~ 
F\+2-boren ~ ... 

~ 
F\+3-djep~oren fIl .... 

'l/. F\+4-verzrnken 
/' /, F\+s-draadtoppen 

P5-nafrezen 

Figuur 5 De relaties tussen opera ties kan eenduidig worden 
vastgelegd met operaties. Pocketvoorbeeld: PS komt na P4 
komt na P3 komt na P2 komt na PI komt na {afvlakken}. 

4.2.5 AUTOMATISCHE TOEGANKELIJKHEIDSHERKENNING 
De toegankelijkheidsoperatie wordt door de CAMmer manueel toege-
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kend (zie figuur 1, bijlage 10). Er wordt niet gespeurd naar een 
methode om het CAD/CAM systeem automatisch deze informatie te 
laten genereren: Dit omvangrijke onderwerp trekt mondiaal aandacht 
van talloze CAD/CAM deskundigen en er zi jn nog geen optimale 
resul taten voor toepassing binnen UG2. Een vervolgonderzoek op 
automatische toegankelijkheidsherkenning zal de sortering van de 
herkende deelbewerkingen zijn. P_opt is een resu1taat van derge
lijk onderzoek. 
De resultaten van automatische toeganke1ijkheidsherkenning kunnen 
gekombineerd worden met P_opt. 

4.2.6 POSITIE IN SEQUENCE 
Het is moge1ijk om bepaalde operaties a1s eersten of 1aatsten in 
de 1ijst met gesorteerde operaties ("sequence") op te nemen. De 
1aatste uit te voeren operaties dienen bijvoorbeeld om het produkt 
los te frezen yah het uitgangsmateriaa1. operaties die bewust niet 
aan het sorteringsa1goritme dee1nemen, kunnen later handmatig in 
de sequence worden geplaatst. 

4.2.7 MACHINEAFHANKELIJKHEID 
V~~r een aantal gegeven operaties bestaat niet een idea1e sequen
ce. Het tota1e ver1ies aan wisse1tijden is afhankelijk van de 
absolute gereedschapwisse1tijd en v1akwisse1tijd hetgeen machine
afhanke1ijk is. Het a1goritme za1 hierin voorzien. 

~ DE OPLOSSING 
In figuur 6 is de symbolische p1aats van de vier P_opt programma's 
weergegeven. 

CAD 

Figuur 6 P _opt bestaat ui t 4 computerprogramma 's die in UG2 
geintegreerd worden. (Qi betekent: toeganke1i jkheids
operatie) 
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4.3.1 ON-LINE TOEGANKELIJKHEIDSOPERATIE TOEKENNING 
Tijdens de vorming van een operatie geeft de CAMmer, net als een 
gereedschapnaam, een toegankelijkheidsoperatie op. Default is dit 
de naam van de vorige operatie. In de meeste gevallen is dit 
korrekt. Zo liggen voor een pocket dat met 6 operaties gemaakt 
wordt, de onderlinge toegankelijkheid van 5 operaties vast. Het is 
vooraf niet bekend of dit de volgorde is,waarin ze in de sequence 
voorkomen. 

4.3.2 OFF-LINE TOEGANKELIJKHEIDSOPERATIE TOEKENNING 
Verwijzingen naar operaties die nog gemaakt moeten worden, kunnen 
slechts moeizaam on-line worden aangebracht. Samen met de moge
Ii jkheid om wi jzigingen in de gemaakte Ii jst met toegankeli jk
heidsoperaties aan te brengen, maakt het off-line toekenning 
evident. 

4.3.3 P_opt SORTEERROUTINE 
De P_opt sorteerroutine bestaat uit een kontrolerende funktie en 
een sorteeralgoritme. Het sorteeralgoritme kan gestart worden als: 

de CAMmer bepaalde operaties naar wens heeft uitgesloten van 
P_opt: 
de toegankelijkheidsoperaties voldoende correct zijn inge
vuld. 

Het sorteeralgoritme wordt in hoofdstuk 4.4 behandeld. Na sorte
ring heeft de gebruiker de mogelijkheid om de gevormde sequence 
handmatig aan te passen of door te gaan met de RETROT/-conversie. 

4.3.4 RETROT/ CONVERSIE 
Zie figuur 7. Het RETROT/ kommando is een P_opt-eigen kommando dat 
middels een standaard TEXT#/ kommando aan een operatie wordt 
toegekend. RETROT/ betekent: "RETract to ROTate". RETROT wordt 
gevolgd door de x-, y- en z-koOrdinaten van een terugtrekpunt voor 
de frees. Met het REDLTA/ kommando kunnen inkrementele verplaat
singen in X-, y- en z-richting worden opgegeven ("retrot-delta"). 
Deze verplaatsingen worden in ijlgang uitgevoerd. Voor en na een 
gereedschap- en vlakwisseling worden RETROT/ kommando's geplaatst 
die in een of meer operaties zijn opgenomen. Verder zorgt het 
RETROT/ conversie programma ervoor dat deze kommando's worden 
vervangen door de standaard APT kommando's: GOTO/ en GODLTA/. Bij 
een gereedschapwissel wordt het gereedschap na RETROT/, nog verder 
teruggetrokken naar het GOHOME-punt, een standaard UG2 optie. 
In bijlage 12 is RETROT/ conversie in detail uitgewerkt. 
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Figuur 7 RETROT/(absolute koordinaten) en REDLTA/(inkrementele 
koordinaten) geven de terugtrekroute voor PD-rotatie 
aan. 

~ P Qpt: BET SORTEEBALGORITME 
De benodigde informatie bestaat uit: 

Pi (TlI BlI QlI status), waarin: 
-Pi de operatienaam is; 
-T1 het gebruikte gereedschap is; 
-B1 het bewerkingsvIak is; 
-QJ. de toegankelijkheidsoperatie is. Voor Qi geldt: 

1 het is de operatienaam die elders in de lijst met 
operaties voorkomt. QJ. is niet geIijk aan Pi. Er mag ook 
geen wederkerig verb and zijn; 

2 de toegankelijkheid van een operatie hangt van een 
andere operatie af, of: 

3 als QJ. een (natuurlijk) getal is, wordt Ql op de betref
fende plaats in de sequence opgenomen, gevolgd door de 
operaties die na Qi toegankelijk zijn geworden. Speciale 
gevallen zijn: 
Q.l=O De operatie kan onmiddellijk worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld voorfrezen); 
QJ.=999 De operatie wordt op de Iaatste plaats in de 
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sequence opgenomen (bijvoorbeeld affrezen van het 
produkt); 

-status geeft aan of Pi deelneemt aan het sorteeralgoritme. 
Default is de status=on; 
het quotient van de gereedschapwisseltijd en vlakwisseltijd 
(AT/AB). Indien AT/AB oneindig is, is gereedschapoptimalisa
ti§ de oplossing. Bij gebruik van een handmatig bediende PO 
is AT/AB ongeveer 1. Dit wordt de defaultinstelling. 

AIle operaties worden in groepen geplaatst met gemeenschappelijk 
gereedschap en vlak. Het is triviaal dat operaties met hetzelfde 
gereedschap die in hetzelfde vlak liggen en na elkaar kunnen 
worden uitgevoerd, ook na elkaar zullen worden uitgevoerd. Ti ,:! 

bevat aIle operaties met gereedschap i in vlak j. Na het samen
stellen van de groep ligt de volgorde waarin de operaties worden 
afgewerkt, vast. Het is onbelangrijk wat voor type gereedschap Ti 
is, waar vlak j' ligt en welke gereedschapbanen bij de operaties 
behoren. In verband met toegankelijkheid kunnen meerdere Ti ,:!, met 
dezelfde indices, maar verschillende operaties als inhoud, 
ontstaan. 
De onderlinge toegankelijkheid tussen de verschillende Ti ,:! groepen 
ligt eveneens vast. Hiermee kan de toegankelijkheidsboom worden 
opgesteld. Ti ,:! vormen de knooppunten. Zie figuur 8. 

(8=1) (8=2) 

Tl,l 

I 

A 
T3,1 T1,1 

(8=3) 

J\ 
Tr T~, 
T2,3 

(8=4) 
\ ( 

I T3,4 

1/\ 
I T1,4 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Figuur 8 de toegankeli jkheidsboom per bewerkingsvlak (willekeurig 
voorbeeld). Het ui t te voeren pad mag beginnen met T1 ,1, 

T2 ,1, T1 ,2, T3 ,3, T2 ,3 of T3 ,4. 

Er bestaat een ideaal pad door de toegankelijkheidsboom waardoor 
het aantal gereedschap- en vlakwisselingen minimaal is. Om dit te 
vinden kunnen aIle mogelijke kombinaties worden uitgerekend, maar 
dat is een extreem langdurig rekenproces (voor de cases in bijlage 
13 ruim 1020 jaar). V~~r de vorming van een gunstig pad door de 
toegankelijkheidsboom, wordt een zogenaamde "redelijke beperking" 
opgelegd: er wordt slechts van vlak gewisseld OF van gereedschap 

18 



gewisseld. AIleen in uiterste gevallen wordt van vlak.en gereed
schap gewisseld. Indien de eerste index van T1 ,j wijzigt, kost dit" 
IlT [seconden] en voor de tweede index IlB [s]. Dit zijn de wissel
tijden. V~~r elk redelijk pad door de toegankelijkheidsboom kunnen 
de wisseltijden in de wisseltijdenbooom worden weergegeven. De 
kortste tak geeft het gunstigste pad aan, zie figuur 9. 

Tn 

J t:D 
'"0 <I I-

<I 
...... 
+-' 

T :1 Q3 
en 
en 
~ 

T, (e- V 
0 

+-' 
0 

+-' 

Figuur 9 de wisseltijdenboom bepaalt de totale tijd die voor 
gereedschap- en vlakwisselingen nodig is. De lengte van 
het verbindingsstreepje beduidt de wisseltijd. 

Er resulteert een oplossing, terwijl elk "redelijk pad" wordt 
ui tgerekend. Om rekenti jd te beperken, staan twee vereenvoudi
gingsmethoden ter beschikking die.bij elk beginnende gereedschap
vlakkombinatie slechts een redelijk pad vormen, dat gunstig blijkt 
te zijn: 
A In de wissel ti jdenboom wordt de tak gekozen die de meest 

opsplitsingen heeft, omdat op die manier zo snel mogelijk 
alles toegankelijk wordt. 

B In de wisseltijdenboom wordt de tak gekozen met het gereed
schap waarvoor in de toegankelijkheidsboom nog de meeste 
knooppunten beschikbaar zijn EN het maximaal aantal benodigde 
gereedschapwisselingen mag niet worden overschreden (dit 
aantal blijkt uit de toegankelijkheidsboom). 

Het gunstigste pad van de alternatieven wordt bepaald met behulp 
van het IlT/IlB quotient. Hierdoor wordt in een vroeg stadium de 
oplossing van het probleem machineafhankelijk. 

Methode B is gereedschapoptimalisatie-georienteerd. Bij gebruik 
van een 4 assige freesmachine (6B « IlT) is de aangedragen oplos
sing zeker goed. Bij gebruik van een 3 assige machine zonder PD 
(6B » IlT) worden de operaties verdeeld in groepen die zich in 
hetzelfde bewerkingsvlak voltrekken. Binnen zo een groep wordt ook 
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gereedschapoptimalisatie uitgevoerd. 
In bijlage 11 is het P_opt sorteeralgoritme en de vereenvoudi
gingsmethoden nader uitgewerkt. 

L.2 RESULTATEN 
P_opt is uitgeprobeerd door 3 geCAMde produkten opnieuw te 
beschouwen. In bijlage 13 is dit uitgewerkt. Het aantal gereed
schap- en vlakwisselingen loopt in aIle gevallen terug. V~~r de 
gekozen konfiguratie is de tijdwinst ongeveer 20% van de totale 
wisseltijd. Vereenvoudigingsmethode B blijkt sneller en beter te 
werken dan A. 
De ti jdwinst die de CAMmer ervaart is niet in acht genomen. 
Momenteel kost het aanbrengen van de operatie-volgorde en de 
terugtrekroute in de juiste operaties, veel tijd van de CAMmer. 
P _opt minimaliseert bij deze handelingen bovendien de kans op 
fouten. 

STOEL PLAAT TAFEL 

Figuur 10 P _opt is handmatig ui tgevoerd door drie produkten te 
herbeschouwen. 
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.5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

UG2 is een universeel CAD/CAM programma, dat door de vele moge
lijkheden aan gebruikersvriendelijkheid tekort schiet. De beschre
ven werkmethoden voor de CAM-module en in het bijzonder voor de 
fabrikage van 2~ assige geometrie op een freesbank met positie 
draaitafel, helpen de CAMmer bij de kennismaking met de mogelijk
heden van de CAM-module. 

Met de sorteerroutine voor operaties (P_opt) is het mogelijk om 
het aantal gereedschap- en vlakwisselingen voor de vervaardiging 
van produkten met meerdere bewerkingsvlakken te reduceren. 

P _opt bestaat ui t 4 computerprogramma' s waarvan er 3 eenvoudig 
zijn te realiseren binnen UG2. Implementatie van de on-line 
toekenning van een toegankelijkheidsoperatie vereist kennis van de 
interne struktuur van UG2. 

Aangezien de on-line toekenning facultatief is, kan op korte 
termi jn al geexperimenteerd worden met P _opt binnen UG2. Het 
algoritme en de randvoorwaarden zijn in de bijlagen weergegeven. 
Aangezien het sorteren van een gegeven aantal operaties een zuiver 
mathematisch probleem is, is het mogeli jk om met zogenaamde 
grafen-theorien alternatieve algoritmen op te stellen. 

Door gebruik te maken van het P_opt-eigen RETROT/ kommando, hoeft 
de CAMmer niet bij elke operatie rekening te houden met de 
omgevingsgeometrie ten behoeve van een gereedschap- of vlakwisse
ling. Hierdoor worden fouten gereduceerd. 

P_opt kan goed gekombineerd worden met automatische toegankelijk
heidsherkenning van operaties. P_opt kan uitstekend gekombineerd 
worden met feature modelling indien de toegankelijkheid van 
features bepaald is. Dit kan op dezelfde wijze als met operaties: 
aan een feature wordt een toegankelijkheidsfeature gekoppeld 
[FdG.1)]. Binnen een feature ligt de toegankelijkheid van de 
verschillende operaties reeds vast. P_opt zoekt de bijbehorende 
operaties op en stelt hieruit de gunstigste sequence samen. 
Gereedschapwissels die binnen een feature gedefinieerd zijn, 
worden zo ontkoppeld en geoptimaliseerd. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

ACS 

Affrezen 

APT 

Associatief 

Bewerkings
diepte: 

(Absolute Coordinate system) het nulpunt waarmee 
UG2 werkt. ACS is niet te verplaatsen. 
Het eindprodukt van het overmatige uitgangsmateriaal 
scheiden. 
(Automatically Programmed TOol) Machineonafhankelijke 
NC programmeertaal. 
Verbonden aan de geometrie van een .PRT file. Bij 
het wijzigen van de .PRT (move, stretch ••• ) veranderen 
de associatieve enti tei ten ook, bi jvoorbeeld: de vorm 
van een pocket en de plaats van gaten zijn 
associatief. 
Een organisatieniveau binnen een produkt waarin 
een operatie thuishoort. Dit komt overeen met het 
aantal stappen dat in de toegankelijkheidsboom is 
doorlopen. (er is een verband met de geometrische 
bewerkingsdiepte: hoe dieper een operatie gelegen 
is, des te meer operaties dienen er aan vooraf te 
zi jn gegaan. Di t verband is echter niet wederzi jds. ) 

Bewerkingsvlak Het normaal vlak op de freesas: Het vlak van het produkt 

Boundary 

CAMmer 
CLF 

CLMF 

CLSF 

dat in bewerking is. 
(kontour) Een verzameling van UG2 entiteiten die 
binnen een operatie worden gebruikt om de grenzen 
van de bewegingen van de frees aan te geven. Aan een 
entiteit hangt: TANTO of ON. De boundary hoeft niet 
gesloten te zijn. Indien entiteiten elkaar niet raken, 
worden ze verbonden ("extend") tot een aaneensluitend 
geheel. 
De mens die de CAM-module bedient. 
(Cutter Location File) Binnen UG2 een standard APT 
file waarin de gereedschapbanen, inklusief 
technologische kondities, zijn opgeslagen. 
(Cutter Location Master File) Een kopie van de CLSF 
die wordt gemanipuleerd en uiteindelijk tot een CLF 
leidt. 
(Cutter Location Source File) Een file waarin de 
bewerkingsinformatie met kommando's ten behoeve van 
grafische simulatie staat vermeld voor de operaties 
die bij de .PRT file behoren. CLSF=CLF+simulatiekom
mando's+overbodige gereedschapwissels+FROM&GOHOME 
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Csys 
Cyclus 

Default 
Eiland 

Entiteit 

Feature 

punten. 
CoOrdinate system 
deelbewerking die door het besturingssysteem van de 
freesmachine autonoom wordt ui tgevoerd. Bi jvoorbeeld 
schroefdraad tappen, spiebaan frezen. 
standaardinstelling van een parameter. 
De kontour van een volume dat niet verspaand mag 
worden. 
(entity) Enkelvoudig modelleerelement (punt, cirkel, 
lijn, vlak, volume-element, text, dim, group) waaruit 
een CAD-tekening is opgebouwd. 
Een modelleerelement met bewerkingsinformatie. 

Gereedschap- Alle bewerkingen die met een bepaald gereedschap kunnen 
optimalisatie: worden gedaan, worden afgehandeld (ongeacht in welk 

bewerkingsvlak ze zich afspelen). Daarna wordt pas 
een ander gereedschap geselekteerd. 

Gereedschap- T.t,j Een groep operaties met een gemeenschappeli jk ge
vlakkombinatie reedschap, bewerkingsvlak en toegankelijkheid. Het 

zijn de knooppunten. 
Gereedschapbaan Zie Toolpath. 
gunstig ("een gunstig pad") Binnen P_opt: het pad dat via 

een vereenvoudigingsmethode ui t zgn. "redeli jke" paden 
wordt geselekteerd. Een gunstig pad is 

gunstigste 

ideaal 

Knooppunt 

Kontour 

machineonafhankelijk. 
(tlhet gunstigste pad") Binnen P_opt: van aIle 
gunstige paden datgene dat de geringste wisseltijd 
bezit. Het gunstigste pad is machineafhankelijk. 
("het ideale pad") Binnen P_opt: het allerbeste pad 
dat denkbaar is (geringste wissel ti jd). Di t kan aIleen 
worden ontdekt door voor elke kombinatie (ook 
onredelijke) de wisseltijd uit te rekenen. Het ideale 
pad is machineafhankelijk. 
een positie in de toegankelijkheidsboom. Dit kenmerkt 
een gereedschap- en vlakkeuze. De bijbehorende 
operaties en de onderlinge volgorden liggen vast. 
Boundary 

Machineaf- Binnen P_opt: de oplossing van het sorteeralgoritme 
hankelijkheid: wordt bepaald door de verhouding gereedschap-/ 

vlakwisseltijd. 
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MCS 

Modaal 

(Machine Coordinate system) Het nulpunt ten opzichte 
waarvan de gereedschapbaan is georienteerd. Tevens 
werkstuknulpunt. 
Ben situatie blijft van kracht totdat ze gewijzigd 
wordt, bijvoorbeeld: display options en de ligging 
van het WCS zijn modaal. 

HC (numerical control) de besturing' van een 
fabricageproces op basis van digitale informatie. 

Omspannen Het ui tgangsmateriaal op een andere wi j ze op het bed 
van de freesmachine bevestigen, waarna het 
bewerkingsproces kan worden voortgezet. 

Ondersnijding De diameter van de frees is niet in overeenstemming 
met de kromtestraal van het kontour, waardoor 
materiaal blijft staan of te veel materiaal wordt 
weggehaald. 

Operation (operatie) Bewerkingsinformatie die gedefinieerd 
is met een kontour, gereedschap en menuinstellingen 
(parameter set). De operatie wordt samen met de • PRT 
file opgeslagen. De resulterende gereedschapbaan in 
de .CLSF. 

Opspannen 

Pad 

Parameter 

PD 

Pocket 

ui tgangsmateriaal bevestigen op het bed van de 
freesmachine. 
De volgorde van gereedschap-vlakkombinaties Ti,j waarmee 
een produkt wordt geproduceerd. Hieruit volgt de 
sequence (volgorde van gereedschapbanen). 
Set Een aantal instellingen van een operation die 
(geometrisch gekoppeld aan het RCS) gekopieerd kunnen 
worden naar andere operaties. Het betreft ondermeer: 
gereedschaptechnologie, Start- en return punten: 
engage- en retract vector; postprocessor kommando' s • 
Bijlage 7. 
(positie draaitafel) Ben draaitafel die tussen het 
bed van een freesmachine en het uitgangsmateriaal 
wordt bevestigd. 
(kamer) Ben kamer met afgeronde hoek en en konstante 
diepte. 
(Operaties-optimalisatie) Een software algoritme 
waarmee verschillende operaties tot de gunstigste 
bewerkingsvolgorde gerangschikt worden. 

Post commands (Postprocessor commands) Een selectie ui t de APT 
kommando's die aan het begin (eventueel: eind) van 
de betreffende gereedschapbaan in de CLS-file worden 
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Postprocessor 

Potentieel 

Preprocessor 

RCS 

redelijk 

Sequence 

Sleutel
operatie: 

Spindel 
Technologie 

toegevoegd. 
een conversieprogramma dat APT kommando's omzet in 
machineafhankelijke NC-informatie. 
Bet aantal knooppunten in de toegankelijkheidsboom 
dat (nog) bij een bepaald gereedschap behoort. 
een conversieprogramma dat CLSF kommando's omzet in 
machineonafhankelijke APT kommando's (in een CL-file). 
Reference Coordinate System.· Een zelf te kiezen 
orthonormaal assenstelsel waaraan parameter set 
gerefereerd is. 
("een redelijk pad") Binnen P_opt: elk denkbaar pad 
dat ontstaat door slechts een index van Ti " te 
veranderen. De wisseltijdenboom bevat aIle redelijke 
paden. Een redelijk pad is machineonafhankelijk. 
(rij) De volgorde van de operaties annex 
gereedschapbanen zoals ze worden uitgevoerd. 

Een operatie die meerdere operaties toegankelijk 
maakt. 

De bewerkingsas van een freesmachine. 
De informatie die het verspaningsproces beschrijft: 
(snedediepte I aanzet, sni jsnelheid, meelopend frezen). 

Terugtrekroute Na verspanen trekt het gereedschap zich terug om een 
gereedschapwissel dan weI vlakwissel zonder botsing 
mogelijk te maken. 

Toegankelijk- Grafische weergave van de hierarchische plaats 
heidsboom: van een groep operaties Ti ,:) met een gemeenschappelijk 

gereedschap, vlak en toegankeli jkheid: de gereedschap
vlakkombinaties. Zie bijlage 11. 

Toolpath De bewerkingsinformatie (=geometrische + 
technologische informatie + simulatiekommando' s) die 
het resultaat is van de menu-instellingen die binnen 
een operatie zijn gedefinieerd. 

UG2 Unigraphics II 

Vlak- AIle bewerkingen in een vlak worden afgehandeld, voordat 
optimalisatie: een ander vlak wordt bewerkt. 

WCS (World Coordinate System) Een zelf te kiezen 
orthonormaal assenstelsel om te tekenen of bepaalde 
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coOrdinaten in te voeren. 
Werkstuknulpunt Het nulpunt behorende bij het werkstuk (en 

uitqanqsmateriaal) zoals het op de freesmachine is 
opqespannen. Bij qebruik van een positie draaitafel, 
op de rotatieas. 

Wisseltijden- Grafische weerqave van de qereedschap- en vlakwisseltijd 
boom bij qegeven sequences. Zie bijlaqe 11. 

VERKLARENDE LETTERS 
Bi vlak (B-as kommando) 
F feature 
G toegankelijkheidsfeature 
P operatie (Process) 
Q toegankelijkheidsoperatie 
T qereedschap (Tool) 
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BIJLAGE 1 QPPRA';;HTi. OBMULERING 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der werktuiqbouwkunde 
Vakqroep Produktietechnologie en-Automatiserinq 
Onderwijsqroep specifieke produktiemiddelen 

Eindstudieopdracht WPA 

Voor: P.M.H. Vissers 

Hoogleraar: Prof. ire J.M. van Braqt 

Beqeleiders: dhr. P.B.H. Keulers (TEGEMA) 
ing. J.J.M. Schrauwen (TUE) 

onderwerp: Optimalisering van een CAD/CAM systeem. 

Opdracht: Optimaliseer <Ie bestaande CAD/CAM koppelinq voor een 
produktieomgevinq qebruikmakend van een Posi tie Draai tafel 
(PD). Specificeer software ten behoeve van de effi
ciintieYerbeterinq. Stel een werkmethodiek Ope 
De produktieomgevinq bestaat uit de Unigraphics'II Design 
, Manufacturing Modules, freesmachine Maho 600, 
machinebesturing Philips CNC432 en de PD. De horizonta
le/yertikale bewerkingsaswisseling en PD wordt .anueel 
bediend, en gesimuleerd op de Maho700s te TUE. Er moet in 
1 opspanning, 5 ylakken kunnen worden bewerkt. 
Ais case materiaal is beschikbaar de CAD/CAM produktie van 
de maand april 1991 van de firma . Tegema en voorzover 
qeproduceerd door firma Mevi. 

Bij de secretaresse is verkrijgbaar: 
Richtlijnen afstuderen bij de onderwijsqroep 'specifieke produktie-
middelen' . . 
Memorandum: ' Afstuderen in de Produktietechnologie en -Automatisering' 
Rlchtlijnen voor verslaqleqqinq: 'Wat moat waar en hoe in het verslag' 
door Piet Westendorp. 

Prof. ire J.M. van Braqt P.M.H. Vissers 

inq. J.J.M. Schrauwen dhr. P.B.H. Keulers 

C~...,..,,-~-
"'II 

~~--r.;--
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BIJLAGE 2 PROJEKTSTRATEGIE 

Tijdens dit afstudeerprojekt is de projektstrategie gebruikt om tot 
resultaten te komen. De projektstrategie is een methode die op een 
gestruktureerde manier een projekt laat beheersen door het op te 
splitsen in deelprojekten. Elk deelprojekt kent zijn eigen orientatie-, 
plan- en ui tvoeringsfase en wordt afgesloten met een niet omkeerbare 
beslissing. 

Tijdens de orientatiefase wordt alle informatie verzameld die voor 
de uitvoering benodigd is. Aan de hand van deze informatie wordt 
een plan gemaakt voor de uitvoering. De basisfilosofie van de 
projektstrategie kan worden samengevat als: ItEen goede uitvoering 
vereist een goed plan. Een goed plan vereist een goede orientatie. It 
De driedeling O.P.U. (orientatie, Plan, Uitvoering) is op elk 
deelprojekt van toepassing. 

De orientatiefase heeft de specifikatie van de eindstudie 
opdrachtformulering als doel (bijlage 1). Tijdens de orientatie van 
deze fase wordt het fenomeen CAD en CAM ervaren (CAD cursus, 
freesmachinebesturing, CAM-module oefeningen, GRIP programmeren, 
Feature Modelling oefeningen). Bij de uitvoering van deze fase wordt 
de trefwoordenlijst van Tegema gebruikt. Deze voorziet in 5 paragrafen 
die een efficientieverbetering met betrekking tot CAM technieken, 
kunnen betekenen. Hierin komen deze onderwerpen voor: 
- De analyse van methoden en middelen met doelgericht ontwerpen als 
resultaat; 
- Opspantechnieken; 
- Communicatiemiddelen om CNC-informatie over te dragen; 
- Bepalen van de optimale verspaningscondities; 
- Automatiseren van verspaningstechnologie-informatie; 
- Optimaliseren van de UG2 CAM-module; 
- Efficiente ondersteuning van niet-feature-ondersteunde vormen; 

Het schrijven van pre-processoren voor verschillende 
bewerkingsmachines met Deckel of Heidenhain besturing; 
- Gebruik maken van de positie draaitafel. 
Dit is een erg omvangrijk aandachtsveld. De begeleiders spreken geen 
voorkeur ui t, omdat die de toekomstige denkrichting bepaal t en daarmee 
kreativiteit belemmert. Tijdens de orientatiefase wordt informatie 
verzameld uit schriftelijke en mondelinge bron op de TUE. Uit de 
lijst wordt geschift op basis van urgentie, belangrijkheid en 
beschikbare tijd. 
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Aan het einde van de orientatiefase staan, globaal, 3 onderwerpen 
"op de nominatie": 
- Een specifikatie van het meest efficiente CAD/CAM proces met gebruik 
van expert systemeni 

koppeling van gespecialiseerde softwarepakketten aan CAD 
(bijvoorbeeld CAPP, kostencalculatie en magazijnbeheer) en: 
- implementatie van de positie draaitafel (PO). 
Omdat resultaten van praktische aard in het voordeel zijn, wordt 
de PO de spil van de afstudeeraktiviteiten. De exakte formulering 
van de opdrachtsomschrijving loopt synchroon met de planfase. 

In de planfase wordt een te-optimaliseren konfiguratie bepaald 
( "produktieomgeving" ). Di t heeft het voordeel boven een uni versele 
aanpak dat sneller een konkrete oplossing ontstaat. Van de huidige 
problemen (=punten die voor verbetering vatbaar zijn) wordt kennis 
genomen door: 
- zelf 3~ assige produkten te CAMmen: 

een case waarbij de werking van het Heidenhain 
machinebesturingssysteem in samenspraak met het UG2 CAD/CAM systeem, 
wordt getest en verbeterd: 
- kennisname van de utilities die door Philips-Lighting zijn ontwikkeld 
teneinde het cAM-gebruikersgemak te verhogen (ook: Tools. nml. Cobash , 
NCSetup en Standard Planar Milling). 
Binnen elk van deze onderwerpen wordt de zin (reden) van elk detail 
bedacht en beseft. De kritische beschouwing van het CAD/CAMtrajekt 
leidt niet tot een sluitend plan. 
Dan worden 3 nieuwe deelprojekten bedacht en geformuleerd: 
1 Bedenken van het best funktionerende CAD/CAM trajekt (met de 

bepaalde konfiguratie). Dit kan op drie essentieel verschillende 
manieren: 

la Bestuderen van de huidige stand van zaken: alle beschikbare 
Tools (Philips en de vrije markt) en interviews met CAMmers 
gebruiken. 

lb Bestuderen van de elementaire mogelijkheden van het CAD/CAM 
systeem, zoals op de TUE in gebruik. Bedenk telkens: "welke 
techniek zou handig zijn in dit specifieke geval?". 

lc Opstellen van een eigen aanpak om met de konfiguratie "perfekt" 
te werken en hierop tussentijds terug koppelen door me door 
bestaande utilities te laten inspireren. De beschouwingen kunnen 
een konvergerend karakter hebben, waarbij afwisselend eigen 
ideeen ontstaan en deze weer worden bijgeschaafd door ervaringen 
met utilities. 
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2 (2 sluit goed aan op 1a) Welke z1Jn de afwijkingen van het 
perfekte CAD/CAM trajekt? uit te zoeken bij Tegema, Philips 
en een machinefabriek. De utilities worden in dit deelprojekt 
betrokken. 

3 (3 sluit goed aan op 1b) Optimaliseer de bestaande CAD/CAM 
koppeling, uitgaande van de beschreven konfiguratie en bij 
voorkeur niet gebruik makend van de utilities. specifikatie 
van optimalisatie en hoe ze in CLSF-->NC trajekt kunnen worden 
ingebouwd. 

V~~r beide strategien (la + 2 c.q. 1b + 3) is een plan opgesteld. 
Op basis van het te verwachten eindresultaat wordt gekozen voor (lb 
+ 3). De kriteria die hierbij gehanteerd waren, zijn (13mei): 
- sluit het benodigde kennisnivo van de resultaten aan op de huidige 
kennis van de CAM gebruikers? 
- kan een maximale verkorting van de doorlooptijd van het CAD/CAM 
trajekt verwezenlijkt worden? 
- kan het zo helder dat het werk door andere studenten vervolgd kan 
worden? 
- worden fouten in het eindresultaat van het CAD/CAM trajekt 
onmogelijk? 
- kan het projekt na weinig werk klaar zijn? 
De strategie Ib+3 betekent dat eigenhandige ontdekkingen moeten worden 
gedaan. Het plan voorziet in 3 fasen van elk twee weken: 

Inventariseer via NC files welke wijzigingen momenteel moeten 
worden aangebracht op geCAMde NC-files. Bestudeer de 
machinebesturing. Specificeer de verschillen en bedenk 
verbeteringen. 
Maak NC files voor 3~ assig produkten. Stel een werkmethodiek 
Ope 

Experimenteer met het gebruik van de PD. Hoe moeten verschillende 
bewerkingsvlakken in UG2 gekoppeld worden? Specificeer 
softwareroutines die de CAM module in het algemeen stroomlijnen. 
Eventueel ondersteunen van de akties uit de eerste fase. 

De uitvoeringsfase start met orientatie van de deelproblemen. Deze 
deelproblemen zijn aanvang juni als "losse items" samen met dhr. 
Keulers bedacht: 
1- nUlpunten studie (UG2 kent ACS, MCS, RCS en WCS. Het 

machinebesturingssysteem heeft 7 geheugenplaatsen voor 
nul punt en ) ; 

2- PD-excentrische opspanalternatieven (zoals in bijlage 8 
behandeld) ; 
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3- veiligheidsvlakken (gebruik van het flexibele RETROT/ kommando); 
4- wanneer gereedschap-, wanneer vlakoptimalisatie toepassen? (di t 

is machineafhankelijk); 
5- stel een werkmethodiek op voor gebruik van de freesbank met 

PD (voor CAMmer en voor frezer). 
De gevonden oplossing P_opt blijkt op de items goed aan te sluiten 
(tussen haakjes zijn sleuteltermen met betrekking tot P_opt vermeld). 
De deelproblemen zijn niet als op zichzelf staande delen opgelost, 
maar de samenhang tussen de 5 items is door analyse gevonden en daarna 
geoptimaliseerd. Het doelmatig opspli tsen van het geheel in de genoemde 
deelproblemen is hierbij de verdienste van toepassing van projekt
strategie. 
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Bet werkbereik van de 1lAB0 600 bedraaqt: 
links/rechts (X-as) 600 D 

boog/laag (Ns) 400 D 

diepte (Z-as l 450 a 

De IIABO 600 beeft een regelbare 
draaistrooaotor van 8 kiI. SpindeltoerenW 
tussen 20 en 5000 [po lin.]. De 

bewerkingsspindel tan snel let de hand van 
horizontaal naar vertikaal worden oaqebouwd 
("klappkopfanordnWlg"). Een autoutische 
spindellfisselaar (vanuit Be prograaa 
oproepbaar) is optioneel. Versle E2 beeft 

een gereedscbaplagazijn voor 20 bouders Ivlqs 
IS040). De bydraulisch bediellde wisselan 

scbakelt van vertikaal naar borizontaal (of 
oaqekeerd) 01 als de spilldel wisselt. 
Standaard wordt uchinebesturingssysteel 
ClC43HngehoUild. Dit is voor 3 tot 5 assiqe 
interpolaties. Ret tan 9000 IC-regels 
bevatten in lleerdere IC-prograaa's. Ret 
prograaa tan qrafisch gesiluleerd worden. 
De aanzet is 1 tot 4000 [a/lin). Ijlgang 

6000 [a/lin]. Voor de vierde as IB-as 
draaitafel) is dit 1 tot 2400 respektieveli jk 
4320 nlin .]. 

hijlage 3: HAHO 600 E2 
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BIJLAGE 4 DIN 66Q25 

PROGRAMMAUFBAU fUR NUMERISCH GESTEUERTE ARBEITSMACHINEN 

DIN 66025 bestaat uit twee delen. In het kader van dit onderzoek 
is aIleen deel twee illustratief. Deel 1 is van algemene aard I waarin 
onder andere de wegvoorwaarden in een NC-regel worden vastgelegd. 
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OK 681.3.08 • 881 3.C141 • 82-523.8 • 82U 

Programmaufbau fOr numerisch gesteuerte 
Arbeitsmaschinen 

Wegbedingungen und Zusatzfunktionen 

Num ... ictl control 01 machines, lorlNlI; pr_rau,rv and miscell_s 'unctions 

Januar1983 

DIN 
66025 

reil2 

Ersatzl"r Ausgabe 10.73 

Zusammenhlng mit Arbeiten der International Organization of Standardization (ISO" sieha Erliiuterungen. 

1 Anwendungsbereich 
Ole Norm dient datu, die Schlii!oelzahlen fUr die Wegbadingungen und fiir die Zuuufunktionen mit Ihren Bedeutungen 
festzulegen und lU trliiutem. 
Olese Funktionen werden bei der Programmierung numOl'isch oesteuerte, Arbeitsmuchinen angewendet, siehe 
DIN 66025 Teill. 

2 8egrifle 
Siehe DIN 44 300 und DIN 66 257 

3 Wegbedingungen 

:U lledeutung 
Die Wegbedingungen Iegen lUSlmmtrl mit den wOrt"'" fiir die Koordinaten und grogebenenfalls fiir die Interpolations· 
pamneter bzw. Parameter fUr a. Gewindesteigung im _'ichen den geometrilchen Teil des Programms fest. 

3.2 Gliederung 
Es werden 3 Anan von W~ngungen nach Abschnitt 3.2.1 bisAbschnitt 3.2.3 unterschieden. 

3.2.1 Gesoeic/Iertt Wegbedingu .... 
Oi_ Wegbedingungen sind in der Steuerung gespeichert und bleiben so lange wirksam, his sie durch eina andere Weg-
bedingung der gleichen Growe oder die Ausgangsstellung ,sieh. DIN 66025 Teil t) iibersch,ieben werden. 

Diese Wegbedingungen sind dabei in folgende Gruppen unttrt.ilt: 

Gruppe.: Interpolationsan 

Gruppe c: Ebenenauswahl 

Gr_ d: W.rkzeugkorrektur 

Gr_ f: Verschiebul19 

Gruppe .: Arbeitszyklus 

Gruppe i: Mallangaben 
Gruppe k: Vonchub--V .... inbatung 

Gruppel: Spindeldrehllhl-Ve ... inbarung 

Gruppe m: Malleinheiten 
Oie Wegbedingungen dieser G_ sind in der zwelten Spehe de, Tabellt 1 mit den entsprec,,"nden Gr~ 
staben gekennleichnet. 

3.2.2 Setzwei. wirk_me Wegbedingungen 
Dj_ Wegbedingungen sind n", in dOI'n Sail wirksam. in dOI'n sit progr.mmiert sind. 51. sind in der dtitten Spa!te dOl' 
Tfilelltl1 mit)< gekennzeichnet. 

3.2.3 Frei..tiigbare Wegbedi ......... 
Olesen Wegbedingungen sind in diese, Norm keine festen Bldeulungen lugeordnet. 5i. sind in Tabelle I mit· gekenn· 
zl"'hnet. Sie kbrlnen fUr St.-ungsfunktionen. die nieht in d ... Norm lestgelegl sind .... rwendel werden. In diesem 
Faile ist die gelToHen. Festlegung und doe dOl'n AbfChnitt 3:2.1 oder Abtehnitl 3.2.2 entspTechende Zuordnung Neh 
DIN 66025 Teill anzugebtn. 
lei diesen Wegbedingungen wird untetsehieden zwischen IOlc:hen. 'iir die noc:h zukiinftige Norm·Festiegungen miiglidt 
sind lbezelehnet mit "vorIiiufig lrei veriilgber'" unci sok:hen. die von de, No,m auch in Zukunft nieht belegt wwden 
lbezeichnet mit .. standig frei veriligbar"l. 

3.3 Aufbau des Wortes 
Des Wort fiir die Wegbedingul19 enthllt .ine zwein.llige Schiusselllhi nac:h Tabelle 1. Yo, dOl' Schliisselzahl steht dar 
Ad11!Bbuchstllbe G. 

Fortsetzung Sett. 2 blS 9 

NormenautSchu6ln1ormations_.rl>ellung 'Nil 1m DIN Oeutsches'nslltut fvr Normung t.V. 

NormenaustclluB Masehlnenbau INAMI tin DIN 

SeiU 2 DIN 66 025 Teil 2 

Wegbe- gIIPIichort wirksam. lIIItZWeise wirkJam lledeuwng 
dingung liehe Abschnitt 3.2.1 si,he AbsdInitt 3.2.2 

GOO • Pu~l_ 

G01 • G.reden-Irnerpolation 

G02 • K ..... nterpo!ation 1m lJhmIigtninn 

G03 • KNis-interpolatlon 1m Gegimuhrzeigenlnn 

G04 X V_ilalt, DItlich wrbntimmt 

GaS · · _liufig fraI -'Ggbar 

G06 \ • Pantbel-Intarpolation 

G07 · · vorliufig frei -r ....... 
GOa x GIlehwindlgkaiuzunaIuM ') 

G09 X Gn:hwindigkeitubnahllll'l 

Gl0 
} bis • · vorIiur" frIIi wwfligbIr • 

Gle 

G17 e E~IXY 
G18 c Eblnlnat.ltMhl ZX 

G19 c Eblnlnat.ltMhl yz 

G20 

1 
bis · · vorIiufill frIIi werfligbIr 

G24 

G25 

} bis · · stindig frei wrfiigbar 

G29 

G30 

} bis · · vorIiufig fraI wrfilgbar 

G32 

G33 • Gewindeschneldln. gIeIdIbIelbende Steigung 

G34 • Gewindesc:hnelden, konItant zunehmende Steigung 

G35 • Gewindesc:hnelden. konItant ebnehmende Steigung 

G38 

J 
bis · · stindig fraI wrfiigI:NIr 

G39 

G40 d Aufheben deT w.tczeugkorrektur 

041 d W~,links 

042 d ~r,NChtJ 

043 d Werlczeugkomktur. positjy'l 

G44 d Werkzeugkorrektur. negetiv') 

G45 

J 
bis · • vorIiufig fraI werfligbIr 

G52 

G53 f Aufheben der Venchiebung'l 

') Sind d_ Funktionen nicIrt In der StlUerung vorhanden, so sind lie vorIiur" frei wrfiigber und klln",n fUr andere 
Stauerungsfunksionen -ooet Wlrden. siehe Abochnitt 3.2.3 • 

2) O_n Funktionen Wlt,n friiher Verschiebungen in bestimm1llft Achsrichtungln zugIIIII'dnIt. 
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Tlbel .. 1. IF~ung' 

Wegbe. gespolic:hlrt wirkllm. lIItZWItise wirksim. Bedeutung 
dingung siehl Absc:hnitt 3.2.1 siehl Absc:hnitt 3.2.2 

G54 f Versehiebung 1 '121 

G55 f V.rsehiebung 2 '121 

G56 f Versehiebung 3
'
121 ~ 

Q) 
G57 f Versehiebung 4'12) 

G58 f Versehiebung 5 I) 21 .. 
" 

G59 f Versehiebung 6 '12) 

G60 

1 biI · · 1IOfIiufig frei -'Ugbar 
062 

G63 X Gewindebohren ') 

G84 

} bis · · Wlriiufig frai -'!igber 

G69 

G70 m M.llangaben in inch 'I 

G71 m Mallangaben in Millimeter 'I 

G72 

J 
unci · · votliufig frej -'i!gber 
G73 

G74 X Anf.1nn Referenzpunkt'l 

G75 

~ bis · · 'worIiufig 'rei -'iigber 
G79 

GBO e Aufheben Arbeltszyldus 

G81 e ArbeilSZyklus 1 

G62 • Arbemzyklus 2 

G83 e ArbeilSZyklus 3 

G84 e Arbeitszyklus 4 

G85 e ArbeiUzyklus 5 

G86 • Arbtitszyklus 6 

GB? e Arbeltszyklus 7 

G88 e Arbeh$Zyklus B 

G89 e ArbeilSZyktus 9 

GOO I absolute M.llangaben 

G91 I 'nkremantale M.llangaben 

G92 X SpeIcher-

G93 k Zeitreziproke Vorte/IW· Versehliisselung 

G94 k 
Anpbe der Vorsc:hubgesc:hwndigkeit in mmlmln 
(inlmin, 

G96 k 
Angabe des Vorsehubes in Millimeter Ie Urn-
drehung (inch Ie Urndrehungl 

G86 t Konsunte Sc:hnittgesc:hwindigkeit 

G97 1 Anoabe der Spindeldrehzehl in llmin 

G98 

J 
unci · · vorIiurl\l frei -'!igber 
G99 

'I unci 2) siehe Seite 2 
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U EI'k ........ au, T ....... 1 
NIChItehend -"" die BedeutufllJlln der In der Tilbek 1 f4lft!l81egten Wegbedinounoan.lDfern lie nlcht albeterklirend 

Md. erliutert. 

0021 Kreis-Interpolation 
unci 1m Uhrzeigersinn/ 
G03 Gegenuhrzeigersinn 

G04 Verweilzelt. zeltlieh vorbestlmmt 

G171 bil E~ht 
G19 
G40 AufhIben der Werltnugkorrektur 

G41 I unci Werkzeugbahnkomktur Ilnkslrechts 
G42 

043

1 = Werltuugkorrektur positiv/negetlv 

G541 biI V.rsehiebung 1 bis 6 
G59 

G83 Gewindebohren 

G74 Anfahntn Referenzpunkt 

G81 I Arbeltszyklus 1 bit 9 
bls (siehe T abel .. 2) 
G89 

AnfIInn des progrlmmlenln PUIIkIIs mit del' gr68tmOg1ic:her1 G.. 
schwindiakeit (z. B. Eilgangl. Eine wrher progrlrnmiet'le VoncI\tlb
getChwincligkelt wird ignoriert. ebIt nic:ht 1JII10sctIt. Die B.-gungen 
In din Achsridttungen ~ debel ohnI funktionllen Zuummen· 
hlng erfolglm. 
Die Anpbe HUhrzeigenlnnH odIr HGtgom\Ihneigersinn" gilt fiir die 
R.~ng des Werkzeugres fIIIIIIRiiber clIm Werk$tijck bel Blick 
luf die Bahnebene in ..... tiver Rlchtung del' IIIf dieter Ebene link· 
redIt ItIhinden Koordinlllll'WlChlle lrechl:ldrehlndes Koordinaten
sy-I. 
Zltitllch vorbeftimmtI Programmurmll'bNchung mit program-
m __ odIr in der Stllllll'llllll faslgal .... 0_ unci .utomatischer 
Programmforuetzung. 
~ Zunahlllll del' GeschwindigIcei auf din progrlmmiertln 
Wert bel 8eginn del' IIeMgung. -

~ Abnehlllll del' GMchwhlllgkelt "'"' programmi~ Wert 
bel Annihenlng In den programmlenln Punkt. z. B. bei Blhnpunktan. 
an danIn slch die Tlngentanr!chtul'OO unnatig indII'1 (Ecke.rl. 
~hI .Iner Ebene I~ odIr dlzu J*111ele EIleneI. in des 
Funktionen wie Kreisin\lrPOlrion. Werlczlugradilllkomllttur odIr 
ihnlichl Funktionen wirkum Mrden 1Ol1en. 
Unwi~ aIler Werkzeugkomlkturen 1G41 bis G441. 
lei Baarbeitung In elner Htuptabenl odIr dIzu ..... lleIen Ebene be
findet slch dis Werkzeug IIIf der IlnkInIrednen Seite der Werk$tijck· 
obInIic:he. In Ric:tmmg der W~R.a.tivbewegung gesehIn. 
Dabei wird die Bahnebene (Hauptebene odIr dlzu ..... 1181. Ebene) in 
negati_ Riehtung del' auf di_ Ebene senkrecht stehenden Koordi· 
nataneehse betraehtet (reehtsdrel\ende$ Koordinl1:ensysteml. 
Der in die Steuetung einlJllgebene Wtrt der Werkzeugkorrektur IWerk· 
zeugIinge. Werkzeugrldius oder WerfczeugllIJII) wird llJ/YOII dem Wert 
des programmlertan WOI1H fUr die Koordinate Iddlertlsubtrahiert. 
Die Wegbedlngungen G43 unci G44 k6nnen entiatlen. wenn die in die 
SlIIIIIfIlIIIIeingegebenen IComlctur-na Iz. B. dureh DReden· 
sehllterl den Werkzeuglingen Iz. B. bel Bohnnasc:hinenl bzw. Werk· 
........., 1%. B. bei o..hmllChinenl fest zugaordnet sind. 
Anwahl .. _ Bezugspunktvw1Chiotbun!l. deren Wertl vorgogeben 
WIIrden (z. B. dureh Dekadensehllter). AnMndungen sind z. B.: 
_ Venchiebung des Arbeltsbereichll bel Pendalbeerbeltung 

- Bariickslchtigung WIn Spindel.....u 

- Versehlebung WIn Bohrbildern 
Einalheiten iiber die Versc:hiebungMd I1ICIh DIN 66025 Teil1 

1nllJIJIIben· 
Positionier.n mit Stillsetzen der ArbIItsspindel naeh Erreichen der 
Position (Riehl: zu ~n mit clem Arbemzyldus G84 .. GewincJe. 

bohren". 
is Mrden die Referenzpunkte in din Koordinatan engefalnn. deren 
Adralbuchs1lben 1m betnrff .. sden Stu progremmiert lind.. 

U_ elnem Arbeitszyldus wird flier tin in del' Steuerung festgelegw 
Ablluf .on Einzetsc:htittan. z. B. IUS MatchinenbewegunOen in emer 
AcMe unci Drehung del' ArbeitssPindel %um Ausbohren. Bohren. 
Gewindebohren ... ,standen. 
Eln mit elner Wegbedingung .. nmal ~ Abrvf elMS 
ArbeItszyklus wird unter bestinIInUn BedinoufllJlln 10 lange wieder· 
holt. biI If gelOscht oder IJIIindII'1 wird. Elnzelheiten sind IIICh 
DIN 88025 Teil1anzUlJ!lben. 
Setzen odIr indern _ Spelcherlnhelten. Bel der Vererbeltung diellS 
SItzeS flndet kain. BeMgung in den ~ stett. 
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~ 
CD 

~ .. 

G93 Zeitrttzlproke 
VorschutmInchliilselung 

094 Dltekte Angebe de< 
Vonc:toubgesehwindigkelt 
in mm/min lin/mini 

G95 "Oltekte """"be del Vorschubes in 
Millimeter je Umdnlhung lind! it 
UmdrellungJ 

G96 Kon_ Schnittguchwindlgkelt 

G97 Aufheben G96 

Arbeitszyklus 

Wig- Einwirubewegung lib 
Nr bedingung Vonc:toUb,SUI"punkt 

, G81 mit Arbeimonchub 

2 G82 mit Arbeitsvonchub 

3 G83 
mit unterbrochenerlt 
Arbeiuvonchub 

4 084 
Vorwimdrehung 
mit Arbeits¥Onchub 

5 G85 mit Arbeitsvonchub 

6 G66 
Spindel tin. 
mit ArbeitMnchub 

7 GS7 
Spindel eIn, 
mit ArbeitlMlnchub 

8 GSS 
Spindel .In, 
mit Arbeitsvonchub 

9 089 mit Arbeitsva tchub 

4 Zusattfunktionen 
4.1 Bedeutung 

DIN 66025 T 'il 2 Seite 5 

SieIIe DIN 66 025 T ,il I 

Slehe DIN 66025 T,iI , 

Siehl DIN 66025 Teil , 

1m W~ fUr die Spindctldrehzahl wird die Schnitlguchwindlgkelt in 
MII18r it Minute lfeet it Minutel progmnmiert. Die Orehuht der 
Spindel wird euf den progr.mmiemn Wm .... It. 
Angebe de< Spindetdrehzahl In Umdrehung je Minute ISchliislelzahl 
oder direkte """"bel. AuIheben von G96. 

AufTIIfe 

.-ilen Spindel 
AuMilUbeMgung bls 

Anwendungsbrtltplel 
Vorschub-StlttPunkt 

- - mit Ellgang Bohren, ZenU'~ 

Ja - mit Eilgang Bohren, PI,,,,,,,,,ken 

- - mit Eilglng 
Tiefloch, 
Spine bredwI 

- umkehren mit Arbeiuvonchub Gewindebohren 

- - mit ArbeitsYortchub Autbohren , 

- Helt mltEilgang Ausbohren2 

- Halt mit Handbedienung Ausbohren3 

Ja Helt mit Hlnc!beclienung Ausbohren 4 

Ie - mit ArbeitsYonchub Ausbohren5 

Die ZuIIIufunktionen enthalten vorwiegend technoIogische Angeben, _it diese nic:ht in den def6r vorgetehenen 
Wiinem, z. 8. mit den Adrellbuchsteben F, S, T, progremm~ werden. 

4.2 Glied..,.... 

Bei den Zutlufunktionen itt zwischen dem z"itpUltkt und de< Dauer der Auswirkung zu unterscheiden. Die ;.wells 
entsprechende Zuordnung itt In Tlbetle 3 mit X gekennzeichnet. Zusaufunktionen OhM feste Zuordnung sind in 
Tlbell. 3 mit' gek_zeichnet. In diIsem Fllie 1st die vom Anwender getroffene Zuordnung (bel ft.1 verfiigtMren 
Zusatztunktionen.uch die getrOffene Festlegung) ft8Ch DIN 00025 TeU1 anzugeben. 

Die Z ..... ufUltktionen werden ",ch Abschnitt .. ..2.1 bis Abschnitt 4.2.3 unt~.ilt: 

4..2.1 Zeltpunkt de< Auswirkung 

.1 Die Zusaufunktion wird zusarnmen mit den iibrigen Anpben del SItzes wlrkllm. 

bl Die Zuuufunktion wird ft8Ch Ausfiihrung der iibrigen Angeben del Slues wirkllm. 

4..2..2 DIu. der Auowirkung 

.1 Zusatzfunktionen. die gespeichert _den und 10 .. nge wirkllm bleiben, bis sit dutch .ine ertgielthe Zuuufunktion 
iibenchtieben Mfdeno. 

bl Zusatztunktionen, die nut in dem SItz wi,kum sind. in dem sit progrII'MI~ sind. 
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4.2.3 Zu..utunktio_, ~ ill ""'- Nonn k ..... '-e.deutU"fllll zllflOldMt lind 
Bei dieMn Z ..... ufUltktionen wird unterschleden twiIehen tOIchen, fUr die noch zukiinftige Norm·FestIegungen m/llglich 
lind Cbezeic:hnet mit HvorIiiufig fntl verfiigbar") und IOlchen, die von de< Norm .uch In Zukunft nic:ht belegt _den 
lbez.ichnet mit .,ltiindlg fr,i verfiigblr"). 

4.3 Aufbeu del Wortn 
o.s WO" fii, die Z .... tzfunktion enthiilt elne zweittellige Schliilleluhl ft8Ch T .1 .. 3. Vo. de, Schliil .. h:ahllteht de< 
Adrellbuchstebe M. 

4..4 V-"liillllung 

TabIIle 3. ZulltZfunk~ 

IOfort spiter .... ichert 1IIUWei • 

ZuAtz· 
wirkam. wirkslm, wi,kIIm, wirkllm, 

sithe siehl siehe siehe Bedeutung 
funktlon Abschnitt Abschnitt Abschnitt AbIchnItt 

4..2.l.a 4.2.1b 4.2.2 •• 4.2..2.b 

MOO X X Pr~HtIt 

MOl X X WehI..,HeIt 

M02 X X ........ _Ide 

M03 X X Spindel im Uhrze1gersinn 

M04 X X . Spindel 1m GegenuhrzeigenlM 

X X 
, 

Spindel Halt M05 

MOO · · X W~ 

M07 X X I(iIhIllChmierlmittel Nr 2 Eln 

MOO X X I<iihllschmier)mlttel Nr 1 Eln 

MOe X X Kiihllschmierlmlttel AuI 

MIO · · X 1<1_ 

MI1 · · X Uan 

M12 

} bil · · · · worIiuflg freI ftffiigbIr 

M18 

MI9 X X 
Spindel ... alt mit deflnierter 
EndJteIlung 

M20 

J 
bit · · · · stindlg freI ftffiigbIr 

M29 

MOO X X Progmnmende mit RiiI:kwtzen 

M31 · · X Aufhebung .net Verriegllung 

M32 

J 
bit · · · • wrlluflg freI verfiigber 

M39 

M40 I Get. iebe1ch111Ung oder 
bis • • · · M45 

wrliuflg freI ftffiigbIr 

M48 I und · · • • wrliuflgfrelwrfiigblr 
M47 
M48 X X 0bert1lglll"Ulllgll wirkAm 

M49 X X ~unwirkllm 

M50 I bit · · · • ¥OrIJuf'rg frei ~ 
MS7 
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Tebelte 3. IForuetnIng' 

soforl spit., gespeichert satzwei .. 

Zusatz· 
wif1csam, wirkum, wirksam. wirlesam, 

funklton 
siehe sieN siehe liene 8edeutung 

Abschnitt Abschnitt Abschnitt Ab",hnitt 
4.2.1.a 4.2.1,b 4.2.2 .• 42.2.b 

M58 X X Konstente Splndeldrelwlhl 11 
Aus 

M59 X X Konttante SpindeidrehDhll1 
Eln 

Mao X X Werkstiickwwchse 

MGt 

J bis . • . . worIiuflg hi wrfiigbar 
M89 

MIlO 

1 bil . . . . l'Iindisl fIoei verfiigbar 
M99 I, Siehe Stile 2 

4.4 E,ldlrungen mr T ..... 3 
Nachstehend werden die Bedeutungen der In T abeIIe 3 festgelegmn Zusmfunktionen, sofem ,i, nIcht .lbsterklinnd 
sind, erliutett. 

MOO Programmierter Halt 

MOl Wehlweiser Heft 

MD2 Programmende 

MOO Spindel im Uhrzeigerslnn 

M04 Spindel 1m Gegenuhrzeigersinn 

M05 Spindel Halt 

MID} 
unci Klemmen unci Liisen 
Mn 
Mt9 Spindel Halt mit definiemf EndsteI!ung 

M30 ~ mit Riidcsetzen 

tnl Aufheban einer Verriagelung 

Stin.tzen der Maschine nach AbarbIiten des Sm. einschlie8lich 
Aufhaben der Funktlonen fUr KiihI(schmierlmittelzufuhr und Spindel· 
drehung, Programmfortsetzung durch die 8edienungsparson. 

Gleic:he Auswirkung wIe MOO, wenn zugehOriger Wahlschlltlll' auf 
Stellung pEINH. 

Stillsetzen der Maschine nach Aberbeiten des Ietzten SatHs 1m Steuer· 
programm ,Inschlie8lich Aufheben der Funktionen fUr Kiihllschmierl· 
mittelzufuhr unci Splndeldrehung. Riidcsetzen der Ste\JIIt'IIng unci/CIder 
der Arbeitsmaschine In Ausgangntellung. 3) 
Einschalten der Spindeldrehung; Dei Drehung 1m UIIrzeigeninn bewegt 
sich eine rechtlgingige Schraube In <las Werkstilc:k hinein. 

Einschalten der Splndeldrehung; Dei Drehung 1m GlIOInuhrzlligeninn 
beMgt sich eine rec:htsgingige Schraube .us dem Werkstiick hereus. 

SchneIlltnIOgIichIs Stillletzen der Spindel. Abschalten der Kiihl. 
Ischmierlmittelzufuhr • 
Ausliisung des WerkzeugwechIeI, ohnot WerkzeuglUlWlhl. Kann mit 
ode< ohnot Stillsetzung der Spindel bzw. Untarbrechung der Kiihl· 
lschmIer,mlstelzufuhr ..-foIgen. 3) 
Kann sich beziehen auf Maschlnlnschlitten, Werkstiick, VOI'I'ichtung, 
Spindel, 11M. 3) 

Di. Spindel wild so rtillgnetzt, da8 slebei einer -"ertimmun Winkel· 
rtollung aehenbteibt. 

Stilisetzen der Mnchine Nch Aberbeitendes Ietzten SatHs des Steuer· 
programms einschlie8llch Aufheben der Funktionen fUr KUhllschmierl· 
mittelzufuhr unci Spindelclrehung. 
Riicksetzen del' Steuerung uncIloder der Arbeltsmaschine In Ausgangs. 
stellung. 
Aiidcsetzen des S_programms zum Zeichtn .,programmanfengH,3) 

Eine In der Regel ¥Orh.nIIe ... V"neg.lung wil'd fUr die 0_ dH 
belleff."d.., Sttzes IUfgehoben. 3) 

3) Elnzelhelten hlerzu sincl nach DIN 66025 Tell 1 anzugeben. 
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MC8 Obert.gorung wifbIm 

M49 Obert.gorungen unwjrklam 

MY Aufhtben von M59 

Ole PfOII'I~ W_ flir VortcllUl)ulldloder Splndeldl"lhzlhl 
ka.-n dul'ch -'len EingrlH dIl MuchinlnbedieMn ftl'ri19ll't 
oder III'hOht Mtden. DiMe Mllvllchkeit wild mit M49l1Ufgehobell. 3J 
Ole progntmmler'tlln W_ fOr Vondlub und/odit SpindeidrehQhI 
k6nnm nicht durch manuellen Eingriff verinden Mtden. 3J 
Wechsel1lOll konstlnt geha~ Spindeldl'llhDhl :w konsWnw 
ScIInittglSl:hwilldi9keit (096). 

Bewirkt beim Arbeiten mit konItanw Schnltt:gllchwllldi9keft (096). 
da8 die 8MrbeItung mit der fIII'IIdII· .... ichten unci 1I0Il jetzt an Icon-1JIIheI- Spincl,lcIrehQhI fOl"qJeletZ1 wild. 

Zitierte Norman 
DIN 44300 Informations~ Beg,iffe 

DIN 66025 reill 

DIN 66257 

Programrnaufbau fUr numerlsch gesteuene Arbeitsmaschinen; Allgemeine. 

Numerisch gest.uen. Arbeltsmaschinen; 8egrlffe 

FrOhere Ausgaben 
DIN 66025 Teil2: 10.73 

Andenmgen 
Gegeniiber der Ausgabe Oktobe' 1973 wurden lolgenlle Anclerungen vorgenommen: 
., Die Wegbedingungen I.., zusammen mit den WOrtern fUr die Koordinaten uM gegebenenfalls fUr die Interpolations· 

parameter bzw. Parameter fUr die Gewindnteigung 1m wea!ntlichen den geometrlschen Tell dft Programms fHl. 
It) Die Oruppenelnteilung fUr gespeicherte Wegbedingungen wurde wi. folgt gUndert bzw .• rgiinzt Igilt enUprechencl 

auch fUr T abelle 11: 
Gruppa e: Interpolationslrt 

Gruppa c:: Ebenenau_hl 

Gruppe d: WerlezeugkorreklUf 

Gruppe I: Verschiebung 

Gruppe e: Arbeitszyklus 

Oruppe ;: Malangeben 

Gruppe Ie: Vorschub-Vereinberung 

Gruppe I: Spindeldmlzahl.vereinbarung 

Gruppe m: Ma8einhelten 

c:I Die Tabulator-Adre8schr,ibwel. lSI enlfallen. 

ell Die 8edeutung folgender Wegbedingungen wurde gelinderl In: 

041 Werkzeugbehnkorrektur, links 

042 Werkzeugbllhnkorrektur. rechlS 
Zu 043. G44 endiel die Fu8not •• .Auch die Anwendung .satzweise wirksam' 1st erIIubt" 
G45 bis G52 vorliulig frel verfijgber 

GOO bls G62 vorliufig frei verfUgbar 

G64 bis G69 vorliufig fIoel verfijgbar 

G70 Malangeben in Inch 

G71 Malangeben in Millimeter 

G72 bi. G73 vorliufig frei verfUgbar 
G14 Anf,hren Rtferenzpunkt Imit Erliiuterungl 

G 75 bis G79 _liufig frel verfijgbar 

G91 ink_male Malangeben 

G92 Speicher setzen emit Erliuterung' 

G96 Konstante ScIInittflllschwindigkeit 

G97 Angabe der Spindaldrehzahl in llmin 

:Ii Einzelheiten hlerzu sind Nch DIN 66025Teilll11zugeban. 
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el Die Bedeutung lolgender Zusatzfunktionen wurde geiindert in: 
M12 bis M1S _liiutig Irei verfiil/bar 

M30 Progr.mmende mit Riicksetzen (mil Erliuterungl 

M32 bit M39 _liutig Irei verfiil/bar 

M48 Uberlagerungen wirksam Imit Erlauterung) 
M49 Oberlagerungen unwirksam (mit Erliiuterung) 

M50 bis MS7 _Ujufig lrei verfii!Jbar 
MSB KOMIantt Spindeldrehllhl Aus Imit Erliuterung) 
M59 Konst.ntt Splndeldrehzahl Ein (mit Erlauterungi 
M61 bis MB9 IIOrliufig frel wrfii!Jbar 

ErlliU1l!rungen 
In ~ Norm werden Zur Ergiinzung \IOn DIN 66025 Tell 1 - siehe auch dort die Erliuterungen - die Schliisselzahlen 
mit ihren 8edeutungen fiir die Wegbedingungen IAdreBbuchstaben G) und fiir die Zusatztunklionen IAdreBbuchstaben M I 
.ngogeben. Oil Angaben beriieksichtigen d.n neuesten Stand der Technik. Sie stimmen iiber.in mit .inern noch nichi 
-oHentlichten Entwurfsvorschlag fiir die N.ulassung der Intemationalen Norm ISO 1056 -1975 "Numerical c:ontrol 
of machines - Punched block format - Coding of preparatory functions G and misatllaneous functions MlNumerische 
St.uerung lIOn Arbeiumaschinen; Programmautbau luf Lochstreifen. Verschlilsselung der Wegbedingungen G unci Zusatz· 
funktionen M". die kiinltig als T.,12 de< ISO·Norm 6983 .rscheiner> wird. In eiMm gop'.nt.n Teil 3 de< ISO-Norm 6983 
werden - zusiitzlich lu den in dintr Norm festgelegten Zusatzfunktionen - weiter. I.chnologieabhingigo Zusatzfunk· 
lionen behandelt werden. 
Dcr gonannt.-£nlwurfsvorschlag .SO/OP 698312 "Numerical c:ont,ol of machi_ - Program format and definition of 
address words - Part 2: Coding of preparatory functions G. universal miscellaneous functions M and registrationluthority" 
sieht gegoniiber der bestehenden ISO·Norm 1056 - 1975 lolgende Abweichung vOr: 

Weobedingung Bedeutung nach ISO 1056 - 1975 

GOO Point1:o-I'oint. Positioning 

G46 Tool Offset +/+ 
046 Tool Offset +1-
G47 Tool Offset -1-
048 Tool Offset -1+ 
049 Tool Offset 0/+ 

G60 Tool Offset 0/-
G61 Tool Offset +10 
G52 Tool Offset -10 

G53 Linear Shift Canctl 

G54 Linear Shift X 

G55 Lirwr Shift Y 

G56 Linear Shift Z 

G57 Linear Shift XV 

G58 Linear Shift XZ 

G59 Linear Shift yz 

G60 Positioning Exact t (Fine) I 
G6t Positioning EXIC12 (Medium) 

G62 Positioning F8S1ICoeIHI 

Gee Tool Offset Inside Corner 

G69 Tool Offset Outside tor_ 
G70 I unassigned 
G71 

G74 unassigned 

Intemationalt Pe1entklassifikation 
G 05 B 19/18 

48 

bijlage 4: DIN 66025 

I 
I 

Nach ISO kiintlio vorgesehe". Bedeutung 
(rSO/OP 8983121 

Rapid Positioning 

unassigned 

Datum Shift Cancel 

Datum Shltt 1 

Datum Shift 2 

Datum Shift 3 

Datum Shift 4 

Datum Shift 5 

Datum Shift 6 

unassigned 

unassigned 

inch Data 

mftI'ic Oat. 

move to home position 

14 



BIJLAGE 5 CAD/CAM PROCESS pT.A,NNING SHEET 

Deze Process Planning Sheet behoort bi j het produkt dat is afgedrukt 
in bijlage 14. Dit produkt is gebruikt om de funktionaliteit van 
de Heidenhain postprocessor binnen UG2 te testen. 

Bron: ingenieurburo Tegema, Son en Breugel. 
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PHILIPS PHILIPS LIGHTING I:.INDHUVl::N 

e CAD/CAM PROCESS PLANNING SHEET 
90-11-23 

opspanningsnummer:~ van totaal: I 

datum: ! J.s -z/ 
Cammer: ~t4,J~ 

Aantal opspanschetsen voor deze opspanning: / 

Aantal process plannings sheets voor deze opspanning: ____ _ 

Minimale'Machine Configuratie: ________________ _ 
.. 

Materiaal voorbewerken op (l*b*h of 4>*1) : __ ...... rl2-=-..... =r........,;./ __ O ........ Q;.....""r.1' .... I_S;...Q;a"..,,;.~ __ 

Andere voorbewerkingen: ________________________________ __ 

Opspan gereedschflP: kle:m/ lri:kke!t!S/ d • .teh:lallw/ palletl JIal/ ____ _ 

i Bewerk ng/ Oper- Tool Part Engage Floor- S1de- stap AV01d Path 
boundary type Surf IJK stock stock diepte geom. no 

PI ,r-,J/-R .,.s~o -1 A-I 0 0,,$ / .J(J PI 

II .(?.l, 'p-Il. rSI6 -10 ::1'''-/ a I JAJO 1fJ2 
-

0 PJ 
It 86 /J--Q 1"s J C -'0 '2"'1 .]") 0 / I i't Ie pt, 
- 1'9 0 
0 e5r fJ--R iS/6 -'10 Z-IJ-I 0 I /0, ,,05 

0 ,Pf) 
10, By //--A r.>l( -10 J-/ ' r::; I /0 P6 

0 pt 
NCo' ~%~ 

~" 
Nabewerking: __________________________ ~~-----------------

hijlage 5: CAb/CAM PROCESS PLANNING SHEET 16. 



BIJLAGE 6 WERKMETHODE UG2 CAM-MODUL::g: 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 

6.18 

maken van een part 
opstarten CAM-module 
werkstuknulpunt 
aard van de operatie 
gereedschap 
kontouren selecteren 
kontouren uitsluiten 
omgevingsgeometrie 
postprocessor kommando's 
nafreesafstand 
freesdiepte 
gereedschapas 
scherminstellingen 
gaten selekteren 
parameter sets 
korrekties 
file beheer 
post processing 

(design & drafting module) 
(Manufacturing module) 
(MCS) 

(tool) 
(boundary) 
(islands) 
(avoidance geometry) 
(post commands) 
(stock) 
(part surface) 
(tool axis) 
(display options) 

(cut parameters) 
(file control) 
(generation) 
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BIJLAGE 6 WERKMETHODE UG2 CAM-MODULE 

De manufacturing module van Unigraphics II biedt de "CAMmer" 
verschillende mogelijkheden om bewerkingsinformatie te laten kreeeren. 
Dit computerprogramma zal 'CAM module' worden genoemd. Een 
gereedschapbaan resulteert uit een operatie ("operationtl

). Deze wordt 
default met de letter P ("Process") en een getal aangeduid. Behalve 
een gereedschapbaan, hangt aan een operatie ook aIle andere informatie 
vast, zoals het kontour, het gereedschap, de gereedschapas en 
technologische (verspanings) kondities. Een operatie bevat slechts 
een gereedschap en een kontour. V~~r het frezen van een diepe kamer 
zijn meerdere operaties nodig. De gegevens die aan een operatie 
verbonden zijn, moeten door de CAMmer worden ingevoerd. In figuur 
1 is dit schematisch weergegeven. De elementaire fasen van het CAD/CAM 
trajekt voor UG2 gebruik wordt hierna stapsgewijs nader uitgelegd. 
In bijlage 7 is uitgebreidere informatie opgenomen. 

fA§g ~ MAKER VAN EEN PART (design & drafting module) 
Met behulp van de DESIGN/DRAFTING MODULE of MODELING MODULE wordt 
een .PRT file gemaakt. Het maakt niet uit of een produkt met WIRE 
FRAME, SURFACES of SOLIDS wordt getekend. Kombinaties mogen ook. 
Het produkt wordt getekend in schaal 1:1. De .PRT file mag ook een 
samenstellingstekening zijn. Het overzicht zal er voor de CAMmer 
niet duidelijker op worden. Aangezien er telkens maar een produkt 
tegeli jkerti jd wordt gecAMd I is het aan te bevelen om niet relevante 
informatie naar uitgeschakelde layers te zetten. 
In het ontwerpstadium moet de konstrukteur zich deze vragen (altijd) 
stellen: 

Is het produktontwerp produceerbaar ( in di t geval met een 
freesmachine)? 
Welke opspanning wordt gebruikt? Kan een ingewikkelde opspanning 
worden voorkomen door funktionele entiteiten te verplaatsen? 
Uit welke deelbewerkingen bestaat het produkt? Welke 
gereedschappen zijn nodig? Kunnen verschillende deelbewerkingen 
met gelijke gereedschappen bewerkt worden? 
Zijn er goede redenen om een kleine freesdiameter te gebruiken? 
Zijn de opgegeven kromtestralen nodig? (aan dit laatste is de 
CAMmer niet gebonden: hi j mag zonder konsequenties een grotere 
frees gebruiken.) 

Het produkt wordt uitsluitendmet 2, assige bewerkingen gefabriceerd. 
~ A OPSTARTEN VAN DE CAM-MODULE (Manufacturing module) 

Indien er een .PRT in het werkgeheugen van UG2 zit, wordt dit 
normaliter ook gebruikt voor CAM-module. Indien bij de .PRT reeds 
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2 EQUIPMENT 
Gereed.oh<tdefinities 

aanmaken. Ook binnen 
CAll-module definieer-
baal', maar dan slechta 
TEMPORARY TOOL binnen 

betreffende .PRT file)" 

1 BOUNDARIES 
teet kontour va.t TOor 

meervoudi, Cebruik 
(en associaUer). 

,.. 
r 

g 
II .. 
~ 
II 

~ = .c 

j 
£ 
I) 
:;:! 

i 
i 
:::: .c 

e 
] 

14 FILE CONTROL 
File terminate: saTe ClSF 

4 GENERATION 
3 CL-tlle/poatproce.a 

2 standard APT 
1 lenerate CL-rue 

IPoltprocel!l8 

I 

ESIGN /DRAFTING module 
MODELING module 

• 
.PRT fne 

• 
MANUFACTURING module" 

3 PLANNING 
(vorm.ln& van operaUes) 

1 Mes zet.ten r (eemnalic bij eerst.e operatie) 

1j D ,eometrie 
BESEF: 

maakbaar? 
welke opspannin,? 

welk e deelbewerkiJ:laen? 
e ,ereedschappen? welk 

~e 
voo 

( 

rkatuJenulpunt is 
afbankeUJk van de 

opapanJ1inc. Bij 
rkeur KCS op een 

strateeische pleats 
bijv. hoekpunt) 

Aard van de opereUe ldezen 
3 BASIC IlACBINING 

(point to &!~~ 
"PLANAR G 
(pocketa en proffle) tH 

MCS op hart. van P.D. 

bore 
'W ...... 

n, rutmen, tappen 
era en omtreklijnen 

{ 
Gereedschap Idezen 

(retrieve from library) 

TOor PLANAR lIlLUNG: 
Kontour ldezen/maken 

-Temporary (niet aSloci.Uel) 
-eercier ,edefinieerde Boundary 

Ellanden maken. 

/PARAMETER MENU/ 
2 AVOmANCE GBOMETRY 

8 INGAGE/RETlUCT , IlACHINE CONTROL 

., STOCK 

12 PART SURFACE 

8 TOOL ms 
3 DISPLAY OPTIONS 

TBCHNOLOGISCHE 1fJ1ZIGINGEN: 
, ~ed.chapkeuze 
10 PARAlIETERS 

overlappercenta,e, kontounijde, 
operatietype, proffle pa •••••• 

1 kontourwijz~en 

I 
(voor POINT-TO-POINT:) 

,atpositiel Idezen. 

j 
] 

Fre esdiameter Idezen. 
edlchapblbUotheek 
oede subdirectory? r:r: 

1fC S in vlak leuen. 
ectieriehttnc voor 
eelopend frezen. 

sel 
m 

llelectierichtin, 
onbelanerijk· 

in-
Clearance plane 

en uitloop: 
FRO K GOROIIE punt 
ST ART RETURN punt 

ENG AGE BBTRACT vektor 
POST COIlMANDS: 
ml/ load/tool 
tlon set/llWitch,on 

!nIIert/TOK8 

t 
cooln 

afstand tot wand 
en/of bodem • 

f reesdiepte t.o.v. 
kontourdefinitie. 

be werltinpsvlakkeuze. 

Idmulatie+kleuren. 

MDF name (pOtttproceseor) 

Figuur 1 de gegevens die aan een operatie zi jn verbonden en de manier 
waarop ze (kunnen) worden geprogrammeerd. 
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een .CLS file behoort, moet dit bevestigd worden: alle wijzigingen 
en nieuwe gereedsehapbanen worden in de .CLS aangebraeht. Voor de 
vorming van operaties is in het hoofdmenu 3:PLANNING nodig. Er 
versehijnt het volgende menu: 

Figuur 2 

HINING OPERATION TYPE 
1IICIflO(]'SE OPTION 

MACHINE COORDINATE SYSTEM 
)PARAMETER SETS 

BASIC MACHINING 
PLANAR MILLING 
SURFACE MILLING 
LATHE 

PLANNING is het menu voor de vorming van operaties. 

PLAATSEH YAH BET WEBKS'l.'UIOOJLPtlNT (MCS) 
Aan het Machine Coordinate System (MCS) worden in een later stadium 
de NC regels gerelateerd. Aangezien het de doelstelling is om het 
produkt niet meer om te spannen, door gebruik van een posi tie 
draaitafel of vierde as, is het aanbevelenswaardig dat het MCS op 
een vaste plaats blijft liggen gedurende het CAM proees. Het MCS 
wordt gewijzigd zoals dat met de andere eoordinatenstelsels werkt. 
Als het MCS gezet is, hoeft het niet bij elke operatie herhaald te 
worden: het is modaal. Indien het MCS door omstandigheden gewijzigd 
moet worden, moeten de operaties die reeds zijn aangemaakt allemaal 
door de EDITor worden bi jgewerkt. ( in het CAM menu: 11: edi t; 
8:operations) of met CLSF GENERATION. 

be ,j, M.RD YAH DE OPEBATIE KIIZEH 

V~~r de onderdelen die 2\-0 van aard zijn, komen deze operatietypen 
in aanmerking: 

BASIC MACHINING voor het aanroepen van eyeli, bijvoorbeeld boren 
van gaten of tappen van sehroefdraad. Binnen een operatie kunnen 
meerdere gaten worden bewerkt. V~~r meervoudige bewerkingen 
(opboren naar grote diameter of tappen van sehroefdraad) is 
het aan te raden am de operaties na elkaar aan te maken, omdat 
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de lokaties van ui tvoering dan worden overgenomen van de vorige 
operatie. 
PLANAR MILLING voor het 2~ assig frezen. Er is de keuze uit: 

PROFILE voor het volgen van een op te geven kontour 
(boundary) • 
POCKET dat het volume binnen de boundary verwijdert. Een 
pocket wordt omgeven door de kontour terwijl dit voor 
PROFILE niet nodig is. De POCKET mogelijkheden zijn: 

ZIG-ZAG POCKET: freesbaan heen en weergaand (zig zag); 
ZIG POCKET: freesbaan in een richting werkend. De 
terugweg is niet verspanend; 
ZIG POCKET w.CONTOUR: Ais ZIG, maar de kontour wordt 
PROFILE nabewerkt; 
FOLLOW POCKET: freesbaan parallel aan de wanden. 

Een niet-centrumsnijdende frees (vingerfrees) kan niet 
in axiale richting sni jden. Om de frees op de goede diepte 
te laten starten, moet optie DRILL START HOLES aangemaakt 
worden. Bij gebruik van een centrumsnijdende frees 
(spiebaanfrees, tweesnijder) is dit niet nodig. 

GEBEEDSCHAP KIEZEH (Tool) 
Ais gereedschap kan worden gekozen uit een: 
- frees (vingerfrees, spiebaanfrees, traptandfrees, mantelkopfrees, 
bolkopfrees); 
- boor (spiraalboor, centerboor, centerverzinkboor, ruimer) of 
- schroefdraadtap. De keuze is te ruim om op te noemen, laat staan 
om te definieren bij elke operatie. Daarom is er een 
gereedschapbibliotheek, zoals de file FREES.PRT. uit de bibliotheek 
kan de gereedschapinformatie worden gekopieerd: Specificeer naam 
van de bibliotheek en de naam waaronder de frees in die bibliotheek 
voorkomt. Aanzet en spindel toerental worden vervolgens overgenomen. 
Indien aan afwijkende materialen verspaand wordt, gelden andere 
verspaningscondities en moet een andere bibliotheek worden aangeroepen. 
Over het algemeen wordt aluminium en hard kunststof bewerkt. Er kan 
stante pede een gereedschap gedefinieerd worden, maar dat is van 
tijdelijke aard, binnen deze .PRT file, en het wordt niet aan een 
gereedschapbibliotheek toegevoegd. Di t wordt voor de niet-standaard 
gereedschappen toegepast. Het nulpunt van het gereedschap ligt op 
de centeras, op de uiterste snijpunt • 

.f.A&il 6 KON'l'QUR KIEZEH (Boundary) 
De frees moet een baan beschrijven die uit de vorm van het produkt 
voIgt. Geometrische entiteiten uit de .PRT worden geselecteerd als 
kontour (boundary). Voor het selecteren van de hoeklijnen die bij 
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een vlak van een solid behoren, moet met AA (Alternate Action) het 
"selection mask" op "solid face" gezet worden. Indien het verkeerde 
vlak van de solid is geselecteerd ("aanpicken" met de muis), kan 
met "accept adjacent face" het kortst bij gelegen aangrenzende vlak 
worden geselecteerd. V66r het selecteren van de kontour is er de 
keuze of de rand van de frees het kontour moet raken (TANTO= Tangent 
To) of dat het freesmiddelpunt het kontour moet beschrijven (ON). 
Deze keuze mag per entiteit verschillen. (handig bij afvlakken.) 
Meerdere entiteiten kunnen met CHAINING aan elkaar gehangen worden 
(een optie zoals in de CAD-module aanwezig is). Het beginpunt van 
de kontour wordt met een kleine cirkel aangegeven, de bewegingsrichting 
van de kontour met pijlen. Aan welke kant van de kontour materiaal 
moet blijven staan ligt nu niet defintief vast. Normaliter worden 
de projekties van de entiteiten op het Xc-Yo vlak voor het kontour 
gebruikt, dus moet het wcs eerst naar wens worden ingesteld. Het 
projektievlak kan ook gewijzigd worden. In bijlage 7.1.3 wordt nader 
ingegaan op de kontour • 

.fAu Z KOlfTOt1REH UITSLUITEB (Islands) 
Binnen de kontour zijn er volumes die niet mogen worden weggefreesd, 
maar moeten blijven staan. Dit zijn de eilanden. Deze selecties horen 
bi j de boundary. De eilanden worden geselecteerd, zoals een boundary. 
Het maximum aantal eilanden vormt geen belemmering. 

Handelingen 8 tot en met 13 en 16 spelen zich in het PARAMETER MENU 

af. 

NAR MILL PARAMETERS 
H NAME - PI01 
PART BOUNDARY - SELECTED 
AUOIDANCE GEOMETRY 
DISPLAY OPTIONS 
MACHINE CONTROL - TSS020.000N 
FEEDS (CUT MMPM)- 865.0000 
ENGAGE/RETRACT - UECTOR/UECTOR 
STOCK - SIDE AND MIN 
TOOL AXIS - I.J.K COMPONENTS 
PROJECT. UECTOR - I.J#K COMPONENTS 
CUT PARAMETERS - FOLLOW POCKET 
CORNER CONTROL - ADD ARCS 
PART SURFACE - DEFINED 

RETRIEUE PARAMETERS 

Figuur 3 Het PARAMETER MENU voor een PLANAR-MILLING-operatie. 
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OMGEVINGSGEOME'rRIE INVOERBN (Avoidance geometry) 

Avoidance Geometry 
and 

EngagelRetract 

FROM POINT • 

GO 
HOME 

~ 

• RETURN POINT 

CLEARA~~ __ ~~ ________________ -i ____________ ___ 
PLANE 

r ENGAGE VECTOR 

RETRACT VECTOR 

Figuur 4 omgevingsgeometrie kan op enkele manieren in een operatie 
worden betrokken. 

De route van de gereedschapbaan ligt pas vast indien is bepaald op 
welke wijze het gereedschap het freesvlak nadert, zie figuur 4. Binnen 
AVOIDANCE GEOMETRY wordt de route vastgelegd die het gereedschap 
moet afleggen om een gereedschapwissel mogelijk te maken (FROM en 
GOHOME). START en RETURN kunnen worden gebruikt om een ander gedeelte 
van het produkt te bereiken of de draaitafel te positioneren. Het 
CLEARANCE PLANE wordt als veiligheidsvlak gebruikt. De bewegingen 
aan de andere kant van het CLEARANCE PLANE zijn met aanzetsnelheid. 
Met ENGAGE- en RETRACT VECTOR wordt de in- en uitloop van de frees 
naar het beginpunt van de kontour vastgelegd. OVer het algemeen is 
di teen vektor met een lengte ter grootte van de freesdiameter. Voor 
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een konstante oppervlaktekwaliteit kan het gewenst zijn om de frees 
circulair te laten inlopen. UG2 kan di t (nog) niet standaard. Hiertoe 
dient de kontour uitgebreid te worden met hulpgeometrie: twee 
(kwart)cirkels, zie figuur 5. Dit is erg omslachtig en aIleen voOr 
produkten met hoge oppervlaktenauwkeurigheid interessant. Bi j POINT-TO
POINT bewerkingen wordt de MINIMUM CLEARANCE gevraagd. Dit is de 
hoogte boven het gat vanaf waar de aanzet begint. V~~r de 
schroefdraadtap is dit meerdere millimeters, omdat de gereedschaphouder 
axiaal verend is uitgevoerd. 

Kontour: 

Figuur 5 V~~r circulaire in- en ui tloop moet geometrie worden 
toegvoegd aan de kontour, bi jvoorbeeld 2 (kwart) cirkels ) • 

POSTPROCESSQR KOMMANDQ'S (Post Commands) 
Indien het nodig is, moeten deze kommando's worden toegvoegd: voor 
de gereedschapwissel (LOAD/TOOL, x) ; bewerkingskopkeuze met 
corresponderend vlak voor radiuskompensatie (,HEAD,REAR of ,HEAD,HIGH 
achter LOAD/TOOL,x); koelvloeistofstroom (COOLNT/ON); spindeltoerental 
(SPINDL/x,CLW); nulpuntsverschuiving (SET/SWITCH,ON); inschakeling 
van radiuskompensatie (CUTCOM/LEFT). Slechts enkele kommando's moeten 
bij elke operatie opnieuw worden gedefinieerd: COOLNT/ SPINDL/ CUTCOM/. 
Deze kommando's zijn voor elke operatie nodig, maar worden niet door 
UG2 automatisch overgenomen naar de volgende operatie. Deze kommando's 
kunnen aan een gereedschapkeuze vasthangen (bi j lage 7.1.2). Aan het 
begin van een NC programma voor het CNC432 besturingssysteem kan 
"TOM6 ff staan om ernstige botsingen tussen twee gereedschaphouders 
te vermijden. Dit wordt met postprocessor kommando TEXT#1/INSERT/TOM6 
gedaan. 

fiuie. 1.Q. HAFREESAFSTMDEH (Stock) 
Ten behoeve van nafrezen I moet aan de wand en/of bodem van de kontour 
een minimale hoeveelheid materiaal zi jn bli jven staan (0 I 25 tot 1mm) • 
In het menu STOCK worden deze voorwaarden ingesteld. 

fA§A ~ FBBESDIEPTI (Part Surface) 
Een kontour wordt over het algemeen aan het oppervlak van een produkt 
samengesteld (afhankelijk van de ligging van het WCS). Maar er wordt 
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op veranderende diepte gefreesd. Behal ve met FLOOR STOCK (Stock menu) , 
kan een PART SURFACE worden opgegeven. Dit mag in absolute waarden 
(Z=-9) en met het selecteren van entiteiten (mits de gereedschapas 
korrekt is gedefinieerd). Als maximale snedediepte wordt over het 
algemeen O,3xfreesdiameter aangehouden. 

~ II GEBEEDSCHAPAS (Tool Axis) 
De gereedschapas geeft aan in welk vlak een operatie wordt ui tgevoerd 
en van welke kant het gereedschap kan naderen. Bij postprocessen 
worden uit de TOOL AXIS de B-as kommando's gedistilleerd, afhankelijk 
van het type postprocessor. V~~r het omschakelen van de vertikale-
naar hoirizontale bewerkingsspindel moeten bovendien 
machineafhankelijke kommando's worden toegvoegd. 

~ 13 SCHERHIHSTELI,IHGEH (Display Options) 
De funktie van het menu DISPLAY OPTIONS is simulatie van de 
gereedschapbaan op het UG2 scherm. Er kan worden ingesteld dat het 
gereedschap 3D moet worden afgebeeld en de kleuren voor de 
verschillende gereedschapbewegingen mogen naar believen worden 
ingesteld. Aldus is op het scherm te onderscheiden welke baan bij 
naderen, snijden of ijlgang behoort. 

Als het PARAMETER MENU is ingevuld, komt men met EC (Entry Complete) 
aan het eind. 

~ II GATEB SBJ,RCTRREIf 

V~~r de POINT-TO-POINT bewerkingen zijn de plaats(en) waar de boorcycli 
worden uitgevoerd nog niet gedefinieerd. Dat gebeurt na het 
PARAMETERMENU met SPECIFY GENERIC-POINT. Er mogen meerdere punt en 
worden geselecteerd (volgens methoden die ook in UG2 CAD voorkomen) 
en ze worden in dezelfde volgorde geproduceerd. 
l.5. PARAMETER SETS 

Veel van de gedane instellingen komen bij elke operatie terug. Deze 
data zi jn als PARAMETER SET te binden en kopH!ren naar andere 
operaties. Een PARAMETER SET bevat aIle instellingen die onder punt 
9 tot en met 13 zijn behandeld. 
De geometrieen zijn gekoppeld aan het RCS. In bijlage 7.1.2 worden 
de vier vormen waarin een parameterset kan voorkomen en worden 
opgeroepen nader behandeld. 
Door het RCS te manipuleren, wordt de omgevingsgeometrie en 
gereedschapas naar andere bewerkingsvlakken gekopieerd. Standaard 
komt het RCS overeen met het MCS. Omdat er meer mogelijkheden zijn 
om het WCS te verplaatsen dan het geval is voor MCS en RCS, is het 
aan te raden om het WCS op strategische posities te plaatsen en op 
te slaan (SAVE) en daarna het RCS aan de (eventueel gewijzigde) WCS 
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te koppelen. Enige ervaringen met parameterset manipulaties zal snel 
tot efficientieverhoging leiden. 

~ A2 KORBEKTIES (o.a. Cut Parameters) 
Binnen het P~ MENU kunnen alle behandelde instellingen gewijzigd 
worden en bovendien de instellingen die daaraan vooraf gingen 
(gereedschapkeuze, kontour, eilanden en operatietype). Binnen het 
PARAMETER MENU kunnen bovendien technologische veranderingen worden 
aangebracht. In het CUT PARAMETERS MENU (keuze 10 bij PLANAR MILLING) 
is er de mogelijkheid: 
- (bij PROFILE) om de frees aan de alternatieve kant van de kontour 
te laten lopen; 
- (bij FOLLOW POCKET) de frees van binnen naar buiten of omgekeerd 
te laten lopen; 
- (bij POCKET) tot besluit van het "voorfrezen" de frees aansluitend 
een baan rond de kontour laten lopen (PROFILE PASS) en/of de kontour 
van de eilanden in PROFILE na te bewerken (ISLAND CLEANUP); 
- (bij POCKET) de overlap (absoluut of procentueel) van de frees 
in te stellen (STEPOVER); 
- een alternatief startpunt voor de kontour te nemen; 
- om kontrole op ondersnijding te betrekken bij de bepaling van de 
gereedschapbaan. Bi j ANALYSIS TYPE=COMPREHENSIVE ontstaat een 
gereedschapbaan die zeker niet materiaal buiten het kontour zal 
verspanen (dit is niet default). 
Een gewijzigde kontour wordt een TEMPORARY BOUNDARY en is alleen 
nog te gebruiken in de betreffende operatie. 
Onder POST COMMANDS kan met het CYCLE/ kommando de bewerkingscyclus 
die bij de gekozen POINT-TO-POINT methode hoort, worden 
overrruled/overheersd. 
De technologische wijzigingen zijn modaal. 

~ 12 FILE BEBEER (File Control) 
De gereedschapbaan wordt automatisch aan de bestaande CLSF toegevoegd. 
De CLSF wordt niet automatisch opgeslagen op disk. Daarvoor moet 
het FILE CONTROL menu worden gebruikt (FILE TERMINATE: SAVE CLSF). 

~ 1& poSTPROCESSING (Generation) 
De CLSF bevat gereedschapbanen waarvan eventueel de volgorde mag 
worden gewj.jzigd. Indien de volgorde van de operaties wordt gewijzigd, 
bedenk dan dat de terugtrekroute van de frees aan een operatie 
vasthangt. Aan elke operatie mag een LOAD/TOOL, FROM en GOHOME punt 
hangen. Deze worden bij OPTIMIZATION verwijderd indien er niet een 
gereedschapwissel benodigd is. Di t wordt bepaald met de gereedschappen 
die in opeenvolgende operaties gebruikt zijn. Om botsingen te vermijden 
kunnen deze 3 POST COMMANDS altijd worden ingevoegd. 
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In het postprocessing menu moet de naam van een geeigende postprocessor 
file (MOF FILENAME) worden ingevuld. Indien er geen foutmeldingen 
ontstaan, kan de .NC file naar de machine worden gestuurd. Indien 
er weI fouten optreden, zijn de foutmeldingen op een zelf te kiezen 
plaats vermeld (VT200 window of een file). Na herstellen ontstaat 
een bruikbare .NC file. 
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BIJLAGE 7 WERKMETHQDE UG2 MET PD 

~ GEBBUIK vAH STANDAABD UG2 
De werkmethode voor het CAM proces voor produkten die meerdere 
bewerkingsvlakken hebben, is in essentie niet anders dan in bijlage 
6: Werkmethode UG2 Manufacturing module. Bijlage 7 gaat dieper in 
op de elementaire handelingen om 2~ assige geometrie te kunnen 
bewerkstelligen. 

7.1.1 RADIUSKORREKTIE 
Een groQt voordeel dat de NC freesmachine biedt boven handbediende 
machines, is de mogelijkheid tot automatische radiuskorrektie. De 
aktuele freesdiameter wijkt (licht) af van de diameter waarvan is 
uitgegaan ten tijde van de vorming van de NC-file. Het 
machinebesturingssysteemkan de gereedschapbaan kompenseren, zodat 
de gewenste geometrische vorm bereikt worden. 

R nomlnaal) 
R(aktueel) 

r-:===t5i) 

Draaibeitel Frees 
Figuur 1 In de praktijk is de aktuele radius niet geIijk aan de 

radius waarvan is uitgegaan bij de vorming van de NC-file. 

Voor de uitvoering van radiuskorrektie bestaan 2 methoden: 
A een radiuskorrektie van het verschil tussen de nominale 

freesradius en de aktuele radius (ook weI: slijtagekorrektie); 
Been radiuskorrektie ter grootte van de aktuele freesradius (ook 

weI: gereedschapkorrektie). 

~R R(aktueel) 

Figuur 2 Radiuskorrektieprincipe A: slijtagekorrektie (CAM-methode) 
Principe B: gereedschapkorrektie (kontourbeschrijvend). 
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Methode B wordt gebruikt bi j handmatig sehri jven van NC programma's. 
De geometrie van het eindprodukt wordt geprogrammeerd en het 
bestur ingssysteem berekent de gereedsehapbaan. voorts geeft methode 
B de gelegenheid om poeket-eyeli te gebruiken. 
Methode A wordt binnen CAM gebruikt. Het middelpunt van de frees 
wOrdt geprogrammeerd. Met A wordt een hogere plaatsnauwkeurigheid 
bij de inloopproeedure bereikt (bij de inloopproeedure nadert de 
frees het materiaal en begint te snijden): 

R 

Figuur 3 Met de CAM-methode CA) wordt een betere inloopprocedure 
bereikt. 

Bi j het vormen van seherpe hoeken, heeft methode B aIleen de 
mogelijkheid van "add arcs", terwijl CAM bovendien de mogelijkheid 
van "extend tangents" heeft (zie figuur 4). Met "extend tangents" 
wordt in de buurt van een scherpe hoek in de kontour een beter 
oppervlak verkregen. 

B Kachinebesturlnl maakt 
circulalre interpolatie. 
De punt breekt er aI. 

Figuur 4 CAM (A) biedt de 
tangents'. 

mogelijkheid van 'Add arcs' en 'Extend 

V~~r gevallen waarin ondersni jding kan optreden, is methode B slechter. 
Er ontbreekt geometrische nauwkeurigheid of het besturingssysteem 
van de freesmaehine staakt de uitvoer van het programma. 

Methode A verschilt fundamenteel van B, wat bij de invoering van 
CAD/CAM voor sommige mens en op de werkvloer een interpretatie probleem 
betekent. 
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B 

Figuur 5 ondersnijding en gereedschapkorrektie (B) geeft fouten. 

7.1.2 PARAMETER SETS 
Een operatie bevat alle instellingen die tot een gereedschapbaan 
(inlusief bewerkingsinformatie) leiden. Deze instellingen kunnen 
tussen operaties middels de PARAMETER SET worden uitgewisseld. In 
figuur 6 wordt uiteengezet op welke wijze (gedeelten van) deze 
parametersets kunnen worden gekopieerd. 

Een parameterset kan op twee manieren worden gevormd en opgeslagen: 
1: Een komplete operatie maken en accepteren (PARAMETERJ,IBRARY_EN

TRY hoeft niet =YES te zijn); 
2: In het MACHINING_OPERATION_TYPE-menu (vanuit hoofdmenu onder 

3:PLANNING) 2:PARAMETER SET selekteren (figuur 2, bijlage 6). 

Parameters ui teen parameterset kunnen op drie manieren worden 
opgeroepen: 
1: Bi j het kopieren van een volledige opera tie. Bi j de naam

specificatie van een nieuwe operatie is er de mogelijkheid 
l:RETRIEVE DESCRIPTION om een komplete operatie (=parameter 
set + Tool + Boundary) te kopieren. 

2: Bij het aanmaken van een operatie bij gereedschapkeuze 
(TOOL_SPECIFY-menu) te kiezen voor RETRIEVE LINKED 
PARAMETERS=YES. Er komt een parameterset indien bi j de vorming 
van het betreffende gereedschap in de bibliotheek een bestaande 
parameterset aan dat gereedschap geLINKd is (door middel van 
het EQUIPMENT-optie). 

3: In het PARAMETER MENU (het hoofdmenu voor operatievorming: figuur 
3, bijlage 6) AA:RETRIEVE PARAMS selekteren. Er is hier de 
gelegenheid om QQ.k het gereedschap dat eventueel aan de parameter 
set hangt (zie bovenstaand), mee te kopieren. 

4: In het PARAMETER MENU selekteren: 4: MACHINE COMMANDS en 
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OPERATION 

DISPLAY OPTIONS 

BOUNDARY 

(modaal) 

TOOL ~ 
V/////////////////J 

PARAMETER SET 

AVOIDANCE GEOMETRY 

POST PROCESSOR 
COMMAND SET 

FEEDS 

LOAD/ COOLNT/ 
SPINDL/"CLW 
TEXT#1/ TEXT#2/ 

ENGAGE/ RETRACT/ 

STOCK 

PROJECT. VECTOR 

CUT PARAMETERS 

PART SURFACE 

leidt tot: 1 

( TOOLPATH 

RETRIEVE DESCRIPTION 

RETRIEVE LINKED PARAMETERS 
(Tool kon het oproepen von een 
PARAMETER SET tot gevolg hebben) 

AA: PARAMETER SET 

RETRIEVE POST PARAMETERS 

Figuur 6 Parameter-set bevat bijna aIle instellingen van een 
operatie. Delen van de parameter set kunnen gekopieerd 
worden naar andere operaties. 

AA:2:RETRIEVE POST PARAMETERS. In dit geval komen aIleen de 
POST PROCESSOR COMMAND SET. De aanwezige POST COMMANDS worden 
overschreven. 

Bij het oproepen van een parameter set is er de gelegenheid van 
RELOCATE=YES/NO. Indien =YES, worden de geometrische gegevens van 
de parameter set gerefereerd naar het aktuele RCS. Voor optimaal 
gebruik van parameter sets is het daarom aan te raden om het RCS 
logisch te plaatsen voordat een operatie wordt gestart. Default ligt 
het RCS gelijk aan het WCS, maar het is het overwegen waard om de 
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oorsprong van het RCS op het hoekpunt van een meervoudig voorkomende 
kontour te leggen. 

7.1.3 KONTOUR (boundary) 

> ON 

:> 8 

Figuur 7 Kontourkenmerken. 

:> TANTO 

0 ::;;;;.. 8 
MATERIAL SIDE= RIGHT 

(in CUT PARAMETERS menu) 

MATERIAL SIDE= LEFT 
::;;;;.. 

V~~r de vorming van een kontour wordt gebruik gemaakt van bestaande 
entiteiten of SOLID_EDGE (switchen met AA (Alternate Action». Het 
middelpunt van de frees ligt op de entiteit (ON) of op radiusafstand 
(TANTO), zie figuur 7. Deze keuze mag per entiteit verschillen. Het 
begin van de kontour wordt met een kleine cirkei aangeduid. ENGAGE 
en RETRACT geometrie wordt ten opzicht van dit punt opgegeven. Bij 
gebruik van CHAINING in het WCS-vlak, moeten CHAINING PARAMETERS 
op WCS staan (niet SIMPLE). Dit is te vinden in het MODULE PARAMETERS 
menu. 
De kontour is niet aan het RCS gekoppeld. 

7.1.4 TOLERANTIES 
De kontourdelen die uit lijnen en cirkels bestaan, worden geIijkvormig 
in NC informatie omgezet: G01, G02, G03. Kontouren die anders gekromd 
zi jn, worden door Ii jnstukken benaderd. De tolerantie geeft de 
nauwkeurigheid aan waarbinnen de gewenste kontour wordt benaderd, 
zie figuur 8. Voor de tolerantie bestaan 2 parameters: INTOL en OUTTOL, 
respektievelijk voor afwijkingen aan de binnenzijde en buitenzijde 
van de kontour. 
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.001 tolerance. 

Figuur 8 de tolerantie bepaal t de nauwkeuriqheid waarmee de qewenste 
kontour door rechte lijnstukken wordt benaderd. 

7.1.5 MINDER GEREEDSCHAPWISSELS IN BET ALGEMEEN 
Indien de CAMmer een beperkte qereedschappenbibliotheek heeft om 
een frees ui t te kiezen, wordt hi j qedwonqen zoveel moqeli jk operaties 
met een (passende) frees te nemen. Deze frees is zo qroot als moqelijk, 
maar klein qenoeq om in een redelijk aantal operaties te qebruiken. 
Bet komt hier op de inventiviteit van de CAMmer en de kennis van 
de konstrukteur ("welke radius is hier noq acceptabel ") aan, om het 
aantal qereedschapwisselinqen omlaaq te brenqen. Soms wordt er naar 
qestreefd om het produkt met slechts een frees te bewerken, bij 
voorkeur inklusief de qaten. Bij het CAMmen is er tijdwinst, omdat 
er minder qereedschappen qeselekteerd hoeven te worden en er is 
tijdverlies, omdat er meerdere operaties nodiq zijn in verband met 
de qerinqe snedediepte van een kleinere frees. In hoeverre het zinvol 
is om een kleine frees te selekteren, hanqt af van de tijdsduur die 
nodiq is om een qereedschapwissel uit te voeren ten opzichte van 
de verspaantijd die nodiq is om een produkt met een te kleine frees 
te vers'panen. Een bi jkomend nadeel van deze methodiek is de qerinqe 
snijkantlenqte ("flute"= toeqankelijkheid) en de elastische doorbuiqin
qen die bij het qebruik van een kleine frees horen. 

7.1.6 ROUGH TO DEPTH 
Het operatie type "ROUGH TO DEPTH" is een funktie die een TOOLPATB 
naar verschillende qeometrische diepten kopieert. V~~r het uithollen 
van een kamer is dit een moqelijkheid waarbij de frees aIleen aan 
het beqin en einde van de kamer met de omqevinqsqeometrie rekeninq 
houdt. ROUGH TO DEPTH funktioneert vanaf UG2 versie 8.0. Het 
al ternatief be staat ui teen operatie voor elke diepte, waarbi j binnen 
elke operatie de omqevinqsqeometrie moet worden afqestemd op de voriqe 
operatie. 
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~ GEBRUIK VAN UG2 en PD 
Enkele punten van aandacht zijn er nodig om tot een geCAMd produkt 
met meerdere bewerkingsvlakken te komen: 

7.2.1 OPSPANNING 
In de werkvoorbereidingsfase moet de CAMmer zich afvragen: 
- Wat is het uitgangsmateriaal? 
- Is dit produktontwerp produceerbaar? 
- Is het te groot voor een MAH0600? 
- Kan een PD van dienst zijn? 
- Hoe moet het worden ingespannen? 

7.2.1.1 Universeel versus specifiek opspanmiddel 
Er moet een geschikte opspanning worden gekozen om de relevante zijden 
van het produkt toegankelijk te maken. In bijna aIle gevallen voldoet 
een overmatig groot blok uitgangsmateriaal hieraan, want dat kan 
van een zijde worden vastgehouden met een machineklem, kikkers of 
schroeven. Indien het zich dientengevolge voldoende hoog boven het 
freesbed bevindt, vormt omgevingsgeometrie geen belemmering voor 
horizontale bewerkingen. 
Het is mogelijk een produktafhankelijke opspanning te maken: een 
mal. Een mal kan aIle denkbare voordelen hebben: optimale 
toegankelijkheid; belangrijke oppervlakten blijven gevrijwaard van 
opspanbeschadigingen; of het is tevens de opspanning voor andere 
bewerkingen (draagblok). Aangezien een mal niet universeel is, is 
ze aIleen bij een zekere seriegrootte economische interessante De 
keuze van een geschikte opspanning is afhankelijk van het produkt 
en van de produkt-machine kombinatie. Bij gebruik van de PD, moet 
bij de keuze rekening worden gehouden met de bewegingsvrijheid van 
de PD. De PO hoeft niet volledig te kunnen roteren voor adequate 
fabrikage, maar het is weI gunstig bij gebruik van P_opt. 

7.2.1.2 Omspannen 
Een produkt dat een kombinatie van fabrikageprocessen doorloopt moet 
worden omgespannen, omdat het van machine verandert. Er is gevaar 
voor oppervlaktebeschadiging en plastische vervorming ten gevolge 
van opspannen op bewerkte oppervlakken. Omspannen is soms 
onovekomelijk, maar altijd een ongunstige omstandigheid, omdat 
uitlijnfouten geintroduceerd worden en de extra handelingen tijd 
vergen. In principe is het mogelijk om een produkt van 5 orthogonale 
zijden te bewerken, dus zonder omspannen. Vaak is een te instabiele 
opspanning de belemmerende faktor. Al met al is er geen algemene 
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richtlijn op te stellen voor op- en omspannen en is de ervaring van 
de werkvoorbereider annex CAMmer van cruciaal belang. Het zal nog 
lang duren voordat automatisch een opspanning geselekteerd en 
gekonfigureerd wordt (machineafhankelijk!). 

7.2.1.3 Omspannen en UG2 
Operaties die eerst na omspannen kunnen worden uitgevoerd, komen 
in een aparte • NC file (en aparte CLSF). AIle NC-data kan weliswaar, 
gescheiden door machinekommando MO, in een file, maar het komt soms 
voor dat van een ontwerp meerdere exemplaren gemaakt moeten worden. 
In dat geval is het gunstig dat de NC-file is opgesplitst. Het 
besturingssysteem van de freesmachine kan meerdere NC-files herbergen. 

7.2.1.4 Pallet 
De pallet is op zich geen opspanmiddel, maar een intermediair tussen 
de freesmachine en het opspanmiddel. Een pallet kan in een zeer korte 
ti jd worden bevestigd op een speciaal ui tgerust bed op de freesmachine. 
Door gebruik van paspen of aanslag is de lokatie en orH~ntatie tevens 
bepaald. Automatische pallet toevoer en bevestiging, eventueel met 
geautomatiseerd voorraadbeheerssysteem, behoort ook tot de 
mogeli jkheden. Dergeli jke flexibele farbikage systemen kunnen onbemand 
produceren. 
Met behulp van de pallet kan het uitgangsmateriaal bezijden de 
freesmachine worden op- en omgespannen. Onderzoeken wijzen uit dat 
aan deze aktiviteiten ongeveer 11% van de freesmachine-tijd besteed 
wordt [lit.5]. Bij gebruik van een 3 assige machine zonder PO, verhoogt 
de pallet de efficiency om dezelfde reden. De produkten worden met 
vlakoptimalisatie geproduceerd. 

7.2.2 HORIZONTALE/VERTIKALE SPINDEL 
Veel freesmachines, zoals de MAH0600, beschikken over de mogeli jkheid 
om de frees as horizontaal alsook vertikaal te orienteren. De vertikale 
bewerkingsspindel kan hiervoor worden weggezwenkt, zodat de freeshouder 
in een horizontale freeskop kan worden gestoken. Dit ombouwen kost 
ongeveer even lang als een gereedschapwissel (enkele tientallen 
seconden) • 
Omdat de spindel automatisch gewisseld kan worden tussen vertikaal 
en horizontaal, moet hiervoor het juiste kommando gegenereerd worden. 
Indien wisseling niet automatisch gebeurt, moet een wacht-kommando 
gegenereerd worden. Beide gebeurt door als POST-COMMAND een , HEAD, REAR 
of ,HEAD,HIGH achter een LOAD/TOOL, kommando te plaatsen. De 
postprocessor moet hiervoor de juiste NC-kommando's retourneren 
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(vertikaal= M53 G17; horizontaal= M54 G1S). De betreffende POST
COMMANDs moet de CAMmer zelf in de goede operaties aanbrengen. Indien 
een bewerkingsas is ingeschakeld, hoeft bij een gereedschapwissel 
niet de selektie te worden herhaald. 

Menigeen zal de neiging hebben om te denken dat het efficient is 
om de bewerkingsas slechts een maal te wisselen tijdens de vorming 
van een produkt. AIle bewerkingen moeten dan worden gesplitst in 
twee groepen: voor de vertikale en de horizontale spindel. Ze worden 
na elkaar uitgevoerd. Maar dit gaat niet op indien: 

er een serie van dezelfde produkten gemaakt wordt; 
aIle produkten beginnen met een en dezelfde bewerkingsspindel. 
de werkmethodiek binnen de machinefabriek voorschrijft dat de 
machines altijd "vertikaal" in de ruststand staan. 

In deze gevallen moet toch een even aantal malen gewisseld worden, 
al is dat tussen het af- en opspannen van nieuw uitgangsmateriaal. 
Een voordeel van gebruik van de horizontale spindel is de betere 
spaanafvoer. 

7.2.3 MCS 
MCS wordt gebruikt om de weginformatie van de gereedschapbanen te 
orienteren. Het is het referentiepunt voor elke Toolpath. Het is 
af te raden om het MCS ti jdens het CAMmen van een produkt te 
herorienteren. Als eenvoudige werkwijze (met een 5 assige machine) 
geldt: Bij fabrikage van 5 assige geometrie ligt het MCS op het midden 
van de A-as liggen. Bij fabrikage van 4 assige geometrie ligt het 
MCS op de B-as liggen. Bij fabrikage van 3~ assige geometrie ook. 
Bij fabrikage van 3 assige geometrie is de lokatie van MCS niet 
belangrijk, aIleen de orientatie moet met de freesmachine overeenkomen 
(Bi j toepassing van sommige postprocessoren geldt di t niet). 
Alternatieve werkwijzen komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
Default komt het MCS overeen met het ACS. 

7.2.4 ALTERNATIEVE WERKSTUKNULPUNT LOKATIES 
Het is niet vanzelfsprekend dat het werkstuknulpunt op de rotatieas 
van de PD ligt. Feitelijk mag het werkstuknulpunt overal liggen, 
mits met die ligging (=lokatie+orientatie) in de CAM module rekening 
is gehouden. Het onderscheid dat hierin nog gemaakt kan worden, is 
bij de onderstaand alternatieve werkstuknulpunten onder de noemer 
A vermeld. Het is ook mogelijk om geheel niet met de ligging van 
het werkstuknulpunt rekening te houden tijdens het CAMmen. Dat wordt 
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onder de noemer B vermeld. 

/-

( 
o t) 

dx, dy dx, d 
Ai A2 A3 A4 

APT NC 

0 'DL r-
Bi B2 

~ ~ 
G56 
G57 
G58 

Figuur 9 alternatieve werkstuknulpuntmethoden voor 3~ assig frezen. 

Korrekte Ne-files kunnen bereikt worden door: 
A het kennen van de posi tie van het ui tgangsmateriaal ten opzichte 

van het PO-centrum door: 
Al het uitgangsmateriaal bepaald op te spann en (met het 

werkstukcoordinatensysteem overeenkomend met het 
machinecoordinatensysteem waarmee de Ne file is aangemaakt (MeS). 
De ligging van het machinecoordinatensysteem is vaak op een 
strategische plek: op de hoek van het produkt en tevens de 
rotatieas van de PO); 

NC 

A2 het uitgangsmateriaal onbepaald op te spannen, maar weI ruim 
voldoende materiaal opspannen, zodat het produkt er mee 
verwezenlijkt kan worden. Er moet ruimschoots worden 
voorgefreesd: 
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A3 het uitgangsmateriaal willekeurig op te spannen, maar de 
afwijking ten opzichte van een strategisch punt (PD-rotatieas) 
te meten en de maten gebruiken voor het postprocessen van de 
APT file~ 

A4 het uitgangsmateriaal willekeurig opspannen, zoals onder A3, 
maar de bestaande NC file converteren naar het nieuwe virtuele 
machinenulpunt~ 

B voor de verschillende bewerkingsvlakken meten van de positie 
van het uitgangsmateriaal en: 

B1 vlak voor vlak afwerken. V~~r elk vlak wordt het machinenulpunt 
opnieuw ingesteld. V~~r deze methode heeft een PD weinig zin, 
omdat het materiaal met hetzelfde gemak opnieuw kan worden 
ingespannen. 

B2 voor elk vlak een apart werkstuknulpunt in het werkgeheugen 
van het besturingssysteem opslaan alvorens het NC programma 
te executeren. V~~r het bewerken van een nieuw vlak wordt het 
nulpunt opgeroepen. 

Methode A1 is de gunstigste, omdat: 
hierbij de kans op fouten minimaal is; 

- er minimale bemoeienis voor nodig is in het CAD/CAM trajekt; 
- er weinig freesvoorbereidingen voor nodig zijn; 
- omdat het op elke machine toegepast kan worden. 
Indien de konstrukteur de keuze maakt omhet uitgangsmateriaal voor 
te bewerken (in verband met gewenste haaksheid of afmetingen) , ontstaat 
een een associatie van methode A1 met A2. In de praktijk is er een 
tendens naar methode A2, waarbij overmatig uitgangsmateriaal wordt 
voorbewerkt. Bij gebruik van een machineklem met twee orthogonale 
aanslagen op de rotatieas van de PD I is er een snelle opspanmethode. 

~ GEBRUIK VAN UG2 met PD en P opt 
Deze werkmethode is beschreven in bijlage 10: Werkmethode UG2 met 
P_opt. De informatie uit bijlage 6 en 7 blijft van kracht. 

7.3.1 VOLLEDIGE ROTATIE VAN DE PO 
P_opt met methode B is gereedschapgeoptimaliseerd, waarbij 
vlakverwisseling inkrementeel toenemend is: Na vlak 1 komt vlak 2 
enzovoorts. Na vlak 4 komt 1. Door dit uitgangspunt is het wenselijk 
dat de PD volledig roteerbaar is. Bij de opspankeuze en de keuze 
voor het werkstuknulpunt is het wenselijk dat hier rekening mee wordt 
gehouden. 
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7.3.2 SPINDELWISSELING 
Veer P_opt is zelden bekend welke operatie als eerste met qewijziqde 
bewerkinqsspindel uitqevoerd wordt en beslist LOAD/ ,THHEAD,REAR of 
,HEAD,HIGH moet bevatten. Aanqezien overbodiqe qereedschapwissels 
verwijderd worden door de Preprocessor, moet er in elke operatie 
met afwi jkende bewerkinqsspindel (z i jnde de minderheid in het aantal 
operaties) de qenoemde POST COMMANDS bevatten. 
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BIJLAGE 8 WERKMETHODE FREESMACHINE -+ PD 

8.1 PD algemeen 
8.2 uitlijnen 
8.3 opspannen 
8.4 roteren 
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Figuur 1 de handmatige bediende B-as Positie draaitafel (hier 
afgedrukt tijdens een bewerking met vertikale frees spindel 
(= Y-as». 

Bron: MAHO Zubehor 2/77-Nr.78.60171 
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BIJLAGE 8 WER.KMETHODE FR.EESMACHINE -+- PD 

8.1 PO ALGEMEEN 
Als een uitbreiding op de 3 assige freesmachine is er de Positie 
Oraaitafel (PO). Oeze maakt het mogelijk om meerdere vlakken met 
de frees te bewerken zonder het produkt om te spannen. De PO verschil t 
van een vierde bewerkingsas in de gebruikersmogelijkheden: een PO 
kan niet ti jdens het verspanen worden versteld. Aangezien er zodoende 
geen verspaningskrachten op de roterende tafel worden uitgeoefend, 
hoeft het roteren niet met kracht en verplaatsingsnauwkeurigheid 
te geschieden. Er moet weI positienauwkeurigheid zijn, maar de weg 
die wordt gevolgd, is niet van belang. Een manueel verstelbare PO 
voldoet en is in de praktijk een goedkope aanvulling op de algemeen 
toegepaste 3 assige NC-freesmachine. Er bestaan twee type verdraaiing: 
A Met de A-as wordt rotatie om de X-as bedoeld. oit is over het 

algemeen de horizontale rotatieas bedoeld. Het produkt wordt 
opgespannen zoals in een draaitafel (horizontaal) en vaak in 
een klauwplaat. Oe A-as wordt veel gebruikt om aan een 
tussenprodukt spiegleuven of buitenvertanding toe te voegen. 
Oe verdeelkop is een veelgebruikte uitvoering van een A-as PO. 

B Met de B-as wordt rotatie om de Y-as bedoeld: de vertikale as. 
Het bed van de freesmachine wordt verdraaibaar door toevoeging 
van de PO. Op de PO wordt het opspangereedschap gebruikt dat 
in aIle andere gevallen ook gebruikt wordt: machine klem, 
kikkers, enz. Oe B-as PO is aIleen interessant indien de 
freesmachine beschikt over een horizontale freeskop (meestal 
verstelbaar van horizontaal naar vertikaal en omgekeerd). 

Oe draaitafels zijn vaak voorzien van positioneergaten die op een 
regelmatige, gangbare, afstand zitten ("direkt-verdeling met plunjerU ). 

Rotaties van 15, 30, 45 of 90 graden zi jn hiermee zeer snel ui tgevoerd. 
Van soortgelijke aard is de verdeelkop die een nauwkeurigere 
onderverdeling kan maken. Werken met de verdeelkop gebeurt door draaien 
aan het handwiel en werken met de positioneergaten gaat buiten het 
handwiel om. 
Oe leveranciers van freesmachines leveren draai tafels die ui tmuntend 
passen op hun machines. Oraaitafels van derden hoeven niet minder 
goed te funktioneren, maar passen soms niet direkt op het bed: de 
afstand tussen de T-gleuven varieert tussen de verschillende merken 
nogal en de diameter van de "prop" aan de onderzijde van de PO varieert 
ook. Met deze prop kan de PO altijd op dezelfde plaats op het bed 
worden opgespannen (indien het bed een gat met dezelfde diameter 
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heeft). Een eerder bepaald nulpunt kan dan worden gebruikt. Op de 
rotatieas van de PO bevindt zich ook een centrische uitsparing waar 
opspanmiddelen mee kunnen worden gepositioneerd. In figuur 2 is te 
zien wat met de prop wordt bedoeld. 

Er wordt uitgegaan van de B-as PO, zoals is afgebeeld in figuur 1. 

Figuur 2 Een speciale uitvoering van de positie draaitafel, van 
fabrikaat Maho. De positie wordt op het beeldscherm van 
de machinebesturing afgebeeld. Let op de concentrische 
boring in het bed ("prop"). 

~ UITLIJNEN 
Het werkstuknulpunt ligt op de rotatieas van de PD. De positie van 
de rotatieas ten opzichte van de freesas kan eenmalig worden gemeten 
en in een van de geheugenplaatsen van het machinebesturingssysteem 
worden opgeslagen. Dit nulpunt kan in elk Ne-programma worden 
opgeroepen. De bepaling van de ligging van de rotatieas gebeurt met 
een meetklok (aan de gereedschaphouder bevestigd) die de wand van 
een concentrisch gat aftast. Tijdens (langzaam) verdraaiien van de 
freesas mag de meetklok niet uitslaan (uiteraard moet de meetklok 
tijdens de volledige omwenteling de wand raken). De X- en Z-as worden 
gestuurd totdat dit het geval is. De koordinaten kunnen dan worden 
uitgelezen en/of opgeslagen in een geheugenplaats. 

L.J. OPSPANNING 
Om in een opspanning het uitgangsmateriaal toegankelijk te maken 
voor de bewerking van meerdere vlakken I vallen de zogenaamde kikkers 
als opspanmiddel af. Een machineklem is bruikbaar indien het 
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uitgangsmateriaal ruime afmetingen heeft: de hoogte van het materiaal 
bezijden de machineklem moet groot genoeg zijn voor het produkt EN 
de strook materiaal die met een frees 1 na vervaardigen van het produkt, 
wordt weggenomen om het produkt van het uitgangsmateriaal te kunnen 
afscheiden, zie figuur 2.5.1. Een andere geschikte opspanmethode 
bestaat uit uitgangsmateriaal met aan de onderzijde enkele 
schroefdraadgaten. Met behulp van deze schroefdraad wordt het materiaal 
op een speciale verhoging bevestigd. De schroefdraadgaten hebben 
verder geen funktie. 

In alle gevallen geldt dat het opspanmiddel schoon moet zijn van 
spanen en andere vervuilingen om een haakse opspanning te garanderen. 
Het is aan te raden om uit te gaan van overmaats uitgangsmateriaal 
en di t voor te frezen zodat een gegarandeerd haaks produkt ontstaat. 

~ ROTEREN van de PD 
In het NC programma staat een machinekommando MO indien het 
bewerkingsvlak gewisseld wordt. In de NC-regel op het display staat 
de nieuwe (bij voorkeur absolute) B-as waarde. De PD wordt met de 
hand verdraaid en als op de ENTER knop van het machinebesturingssysteem 
gedrukt wordt, gaat de uitvoering van het NC programma verder. 
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BIJLAGE 9 AA,NPASSINGEN 
PRE- en POSTPROCESSOR 
~QQr gebruik ~an PO 

Als basis dient de postprocessor voor een 4 assige freesmachine met 
positie draaitafel, zoals MAHO-B.MDF [lit. 2]. Het werkstuknulpunt 
ligt op de rotatieas van de draaitafel. 

Bij een B-as kommando wordt het machinekommando MOO toegevoegd. De 
freesmachine wacht met uitvoering van het programma tot nadere order 
(het indrukken van een knop) • Op het scherm van het besturingssysteem 
kan de frezer uit de NC-regel aflezen welke de volgende B-as positie 
moet zijn. 

Een B-as kommando ("GO Bn en "G1 Bn) mag aIleen vermeld worden indien 
de stand van de B-as wijzigt. Dus niet na een "TJ. M6" zoals regelmatig 
wordt toegepast, omdat er van wordt ui tgegaan dat bi j elke vermelding 
van B-as waarde een MO wordt ingevoegd. Oat is bij een 
gereedschapwissel niet nodig. De freesmachinebediener wordt 
geinstrueerd de PO te verplaatsen indien het programma stopt en er 
een B-as kommando op het beeldscherm staat. Te veel B-as vermeldingen 
maakt het programma onoverzichtelijk. 

Het SELECT/ kommando dient als prematuur gereedschapkeuze. De 
postprocessor moet voorbereid worden op ontvangst van dit kommando. 
De Maho 600E2 kan dit mechanisch verwerken. 

Aan de preprocessor hoeven geen wijzigingen aangebracht te worden. 
V~~r gebruik van P_opt en diens uitgebreide terugtrekroutes wordt 
verwezen naar bijlage 10, 11 en 12. 
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BIJLAGE 10 WERKMETHQDE UG2 met. ;p opt. .. 

10.1 toekenning toegankelijkheidsoperatie 
10.2 automatische toegankelijkheidsherkenning 
10.3 RETROT/ 
10.4 FROM- en GOHOME-punten 
10.5 starten van P_opt 
10.6 CLSF replay 
10.7 P_opt algemeen 
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BIJLAGE 10 WERKMETHODE UG2 met. P opt._ 
(tevens algemene specifikatie voor het P_opt programmatuur) 

In figuur 1 (vorige pagina) is het CAD/CAM trajekt en de positie 
van de 4 P_opt programma's geillustreerd. De menustruktuur die in 
de hierarchisch gelijke volgorde er onder staat, vormt (letterlijk) 
het beeld dat de CAMmer van P_opt zal hebben. 

TOEKENNING TOEGANKELIJKijEIDSOPEBATIE; 
De sorteerroutine voor operaties (P_opt) vereist de toevoeging van 
een toegankelijkheidsoperatie aan elke operatie, namelijk de operatie 
die vooraf afgewerkt moet zijn. Deze kan op twee manieren door de 
CAMmer aan een operatie worden toegekend; 
1 "on-line"; tijdens de vorming van een nieuwe operatie moet de 

CAMmer aangeven welke operatie eerst moet zijn uitgevoerd. 
VOORDEEL: Er hoeft aIleen een overzicht te worden 

bijgehouden van sleuteloperaties. OVerige operaties volgen elkaar 
op en diens toegankelijkheidsoperatie worden default ingevuld. 
Bijvoorbeeld: voor een pocket met 6 operaties, liggen 5 

toegankelijkheidsoperaties vast. De eerste operatie verwijst 
naar een sleuteloperatie. 

NADEEL: De CAMmer kan amper voorspellen welk nummer een 
operatie zal gaan kri jgen die nog niet gemaakt is. In het geval 
dat een operatie toegankelijkwordt na een nog-te-maken operatie 
(hoger nummer) , moet in een later stadium de toegankelijkheids
operatie worden toegekend. 

NADEEL: De on-line toekenning grijpt in op de interne 
menustruktuur van UG2: tussen twee bestaande menu's komt een 
P_opt menu. Het is niet zeker c.q. moeilijk om UG2 aan te passen, 
zodat na het specificeren van de operatienaam (tussen het 
PLANNING menu en PARAMETER menu) een nieuw menu komt waarin 
een toegankelijkheidsoperatie moet worden ingevuld, met als 
default Pi -1" 

2 "off-line"; na het maken van (meerdere) operaties is er, bij 
GENERATION, een menu waarin de CAMmer aan elke operatie een 
ander nummer toekent. De "off-line"toekenning moet altijd 
aanwezig zijn, om het nadeel van de "on-line" toekenning op 
te heffen of wijzigingen aan toegankelijkheidsoperaties aan 
te brengen. 

VOORDEEL: De CAMmer heeft een totaal overzicht. 
NADEEL: Er moet een goed overzicht worden bijgehouden van 
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de gereedschapbanen die bij een operatie horen, bijvoorbeeld 
met de process planning sheet uit bijlage 5 en een schets van 
het produkt: Na de vorming van 60 operaties is de CAMmer 
waarschijnlijk vergeten of P63 moeten volgen op P3 of op P4. 

NADEEL: de CAMmer denkt vlakgeorienteerd en zal de operaties 
een volgorde geven die onwillekeurig tot een bepaalde sequence 
zal leiden. Bi jvoorbeeld: er zi jn in het bovenoppervlak 
verschillende pockets toegankelijk. Omdat de CAMmer ze in een 
gegeven volgorde heeft aangemaakt, heeft hij de neiging om de 
operaties in successievelijke volgorde toegankelijk te maken, 
terwijl in het voorfreesoppervlak meerdere operaties gelijktijdig 
toegankelijk zijn. 

het voorstel is beide: default toegankelijkheidsoperatie Pi - 1 toekennen 
en eventueel wijzigen tijdens de vorming van een operatie en bovendien 
uitgebreide edit mogelijkheden achteraf. 

De selektiemethode is in monoloog: aan een reeks met operaties moeten 
de CAMmer toegankelijkheidsoperaties alfanumeriek toekennen. Het 
is wenselijk om een "display toolpath" te kunnen gebruiken (zoals 
in het "accept/reject toolpath" menu aanwezig is). Er moet worden 
overwogen om dit in te bouwen: Selectie van de toegankelijkheidsopera-
tie met de muis. Er wordt 
mag de CAMmer uit 
toegankelijkheidsoperatie 

een Boundary geselecteerd en vervolgens 
aIle bijbehorende operaties zijn 
kiezen. 

De toegankelijkheidsoperatie wordt via een TEXT#/ of PPRINT/ kommando 
aan de operatie bevestigd en in de CLSF opgeslagen. De CAMmer doet 
hier verder niets mee. Eventueel kan met McDonnell Douglas worden 
onderhandeld over een exclusieve status voor de toegankelijkheidsopera
tie. 

AUTOMATISCHE TOEGANKELIJKHEIDSHERKENNING: 
Het toekennen van de toegankelijkheidsoperatie is een extra handeling 
voor de CAMmer. Het automatisch herkennen en toekennen van een 
toegankelijkheidsoperatie is misschien een mogelijkheid. Met 
automatische toegankelijkheidsherkenning houdt bij wijze van spreken 
de hele CAD/CAM wereld zich bezig. Dit onderzoek staat los van de 
optimaliseringstechniek. Automatische toegankelijkheidsherkenning 
valt buiten het bestek van de P_opt problematiek. De resultaten van 
dergelijk onderzoek zijn uitstekend te kombineren met P_opt: de 
toegankelijkheidoperatietoekenning kan dan vervallen. 
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RETROTI 
RETROT / wordt als TEXT# / kommando tussen de POST-COMMANDS opgenomen. 
Er mogen meerdere RETROT / en/of REDLTA/ kommando' s worden gebruikt. 
Alleen RETROT/ wordt gebruikt om het werkstuk te naderen (bij REDLTA/ 
is er kans op botsingen). 

Figuur 2 Het eerste RETROT/ koordinaat zorgt ervoor dat de frees 
ten alle tijden buiten het bereik van het werkstuk blijft 
(straal om werkstuknulpunt=180). Bij naderen wordt vanaf 
dit punt naar het START-punt bewogen (ijlgang). 

Het eerst vermelde RETROT/ koordinaat moet buiten het bereik van 
het werkstuk liggen. Zoals in het voorbeeld van figuur 2 

(blokafmetingen: 100xlOOX150): de maximale afstand van het werkstuk 
tot de rotatieas is J«1002+150 2+(-10)2»=180. Voor de frees geldt 
dit ook J«-50)2+(-50)2+Z2) ergo: Izl~166 (hier: 180). Dit is geen 
wet van meden en perzen: door na te denken over de rotaties van het 
werkstuk (de bewerkingsvlakken) en de mogelijke pauseplaats van de 
frees, is minder afstand in Z-richting mogelijk: 
Het werkstuk kan goed roteren indien de frees zich boven het werkstuk 
bevindt (positieve Y-richting). De Z-waarde is nu onbelangrijk. Met 
inachtname van de halte-posities die het werkstuk mogelijk inneerot, 
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kan de kritieke Z-koordinaat worden uitgerekend. In figuur 2: 150 
(voor de 2 kopse gaten). 
RETROT/ hoeft in slechts een operatie te zijn opgenomen. P_opt gebruikt 
deze geometrie en plaatst die bij elke gereedschap- en vlakwisseling 
bij het begin- en eindpunt van de gereedschapbaan (nog voor FROM
en GOHOME-punten, zie bijlage 10.4). Indien in meerdere operaties 
RETROT/ geometrie is gedefinieerd, gebruikt P_opt de nieuwe definitie 
bij de opvolgende operaties (lopend van voor naar achter door de 
CLSF). Hier van gebruikmakende, is het mogelijk om de terugtrekroute 
operatieafhankelijk te maken. Er wordt dan weI voorbijgegaan aan 
het aspekt van automatisering. 

FROM- en GOHOME-punten 
In figuur 3 in bijlage 6 is AVOIDANCE GEOMETRY geillustreerd. De 
FROM- en GOHOME-punten worden gebruikt indien een gereedschapwissel 
wordt toegepast. In aIle andere gevallen worden ze door de pre
processor verwijderd. De terugtrekroute bestaat nu uit: 

voor gereedschap- EN vlakwisseling: RETROT/ geometrie; 
voor gereedschapwissel: aansluitend naar GOHOME-punt. 

STARTEN VAN P opt 
In het GENERATION-CLSF_CONTROL menu is de gelegenheid om handmatig 
de volgorde van de gereedschapbanen te wi jzigen. In het menu is ruimte 
om twee toepassingen toe te voegen: 

(handmatige) manipulaties van toegankelijkheidsoperaties en 
(automatische) sortering van de CLMF, eventueel met sortering 

van de CLSF en aanslui tend akti veren van de konventionele preprocessor. 

In bijlage 12 wordt dit nader uitgelegd. Indien de 
toegankeli jkheidsoperaties niet aan de voorwaarden voldoen, kan het 
gebeuren dat na opstarten van P_opt nog handmatige wijzigingen moeten 
worden aangebracht aan Qi. 

CLSF REPLAY 
CLSF-REPLAY is simulatie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van 
de CLSF op het videoscherm. Indien P_opt is gebruikt, wordt de nieuwe 
volgorde van de operaties gesimuleerd. (Na P_opt wordt de sequence 
op de CLSF overgedragen). De operaties die niet aan P_opt hebben 
deelgenomen, komen achteraan in de CLSF. 
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De terugtrekroute wordt niet gesimuleerd. Na P_opt worden de RETROT/ 
en REDLTA/ in GOTO/ kommando overgeheveld. Simulatie zou op het scherm 
ook de terugtrekroutes aan kunnen geven, maar aangezien deze overheve
ling niet wederkerend is, mag deze situatie zich niet voordoen. In 
de CLSF blijven RETROT/ en REDLTA/ kommando's staan. In de CLMF worden 
ze geconverteerd, maar de CLMF wordt niet gesimuleerd. 

P opt ALGEMEEN 
Gebruik van omgevingsgeometrie: Indien op konventionele w1Jze een 
POCKET wordt gemaakt met 5 operaties, dan gebruikt men alleen CLEARANCE 
PLANE, START- en RETURN POINT bij de eerste en vijfde operatie. wat 
er tussen gebeurt is bekend, immers de frees bevindt zich in de POCKET. 
De CAMmer denkt niet aan botsingen. Bij P_opt kan dit zo blijven 
mits hij de operaties middels de toegankelijkheidsoperatie na elkaar 
schakelt. Uit een verzameling operaties met een gereedschap, kiest 
P_opt de volgorde zoals operaties naar elkaar verwijzen. Indien het 
gereedschap binnen deze POCKET niet meer bruikbaar is, gaat het 
gereedschap I via het konventioneel ingestelde CLEARANCE PLANE, naar 
een andere operatie. Kortom: er verandert in dit opzicht niets aan 
de werkwijze van de CAMmer. 

Pwingende yolgorde van operaties: Indien verschillende operaties 
beslist na elkaar moeten worden uitgevoerd, zijn daarvoor deze 
mogelijkheden: 

De status op OFF zetten, zodat ze niet gesorteerd worden. Ze 
komen aan het einde van de sequence te staan. Ze kunnen met 
REORDER TOOLPATH manueel verplaatst worden (inklusief de gewenste 
volgorde): 
Niet de status op OFF zetten en ze tussen de gevormde sequence 
uitvissen en met REORDER TOOLPATH naar wens verplaatsen; 
Als toegankelijkheidsoperatie opvolgende (natuurlijke) getallen 
toekennen. P_opt zet de operaties op de betreffende positie 
in de gevormde sequence. 

PD-kommando: UG2 kan het bewerkingsvlak selekteren uit TOOL-AXIS 
en het POST-COMMAND: ROTATE/. P_opt kan alleen met TOOL-AXIS het 
bewerkingsvlak uit de operatie distilleren. In het kader van P_opt 
moet het bewerkingsvlak met TOOL-AXIS worden gedefinieerd. Indien 
er behoefte aan is, kan P _opt ook rekening houden met ROTATE/ 
kommando's. (aan de programmeur: het ROTATE/ kommando is naar keuze 
absoluut of inkrementeel.) 
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BIJLAGE 11 RET P opt ALGORITME 

optimaliseringsalgoritme voor UG2-operaties sortering. 

INLEIDING 
De CAMmer is een mens en heeft de ne1g1ng om een 3~ assig produkt 
vlakgeorienteerd te CAMmen. Hij heeft het overzicht van een vlak 
in gedachte en maakt aIle operaties die daarbij behoren aan. De volgor
de waarin de operaties staan kan hij nadien handmatig aanpassen. 
Er is niets tegen deze werkwijze, afgezien van een overschot aan 
(soms onnodige) gereedschapwisselingen. Deze bijlage beschrijft een 
werkwijze waarmee de computer de volgorde van operaties kan bepalen, 
zodat een minimaal tijdverlies ontstaat ten gevolge van gereed
schapwisselingen (AT) en bewerkingsvlakwisselingen (AB) . Het streven 
is het ideale pad: de volgorde van operaties waarmee het ti jdverlies 
minimaal is. De vorm van dit pad is afhankelijk van de gereedschap
wisseltijd 'AT) en PD-roteertijd 'AB}. 

INVOER 
Ais ingang voor het algoritme is er Pi(Ti,Bi,Qi,status) met: 
Pi De operatie. Een afgebakend stuk bewerkingstechnologie, gereed

schapbaan en videosimulatie informatie (komt van: Process). 
Ti Het gereedschap waarmee Pi wordt uitgevoerd (komt van: Tool). 

Er wordt niet gekeken welk type gereedschap en afmetingen bij 
het T-nummer behoren om hiermee een logische gereedschapvolgorde 
op te bouwen (zoals mensen doen). 

Bi Het bewerkingsvlak waarin Pi wordt uitgevoerd (komt van: B-as). 
De B-as kan uit de eerste GOTO/x,y,z,1,2,3 van een Toolpath 
worden gehaald. Het coordinaat {1,2,3} is de gereedschapas. 
De nummering van het bewerkigsvlak komt overeen met een 
rotatierichting van de PD: tegenover elkaar liggende 
bewerkingsvlakken moeten niet een opvolgend nummer krijgen. 

Qi De operatie die voltooid moet zijn alvorens Pi kan worden uitge
voerd. Dit wordt de toegankelijkheidsoperatie genoemd. V~~r 

Qi geldt: 
1 V~~r elke Pi bestaat er slechts een Qi. Er bestaan geen 

voorwaardeli jke kondi ties met meerdere operaties, verplichte 
volgorde ten behoeve van parallelliteit en astrologische 
omstandigheden of iets dergelijks. 

2 Pi is niet gelijk aan Qi' er is geen wederkerig verband 
tussen Pi en Qi of een reeks van operaties. 
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FIGUREN. bij P-optimalisatie algoritme 

P5=nafrezen 

A =centeren 
11+1 =boren 0.. ~ 

W. R+3=dlepboren 0.... W. ~ 
A+2=b?ren 0... P~5 

~ ~:;:~~~~~;:~pen ~ 
Fig. 1 IVerspanende deelbewerkingen bestaan uit meerdere 

operaties die in een dwingende volgorde worden afgehandeld. 

P2(T7 8, P,) t toegonkeli jkheids 
P, (T 7 8, o ) 

I T7(P, ,P2 ) 
operotie (eerst Pl. 

/\ vlok 
P,) 

qereedschop 
P2 (T 7 8, 

opera tie nummer /\ 
Fig. 2 Operaties (P) worden vertaald naar gereedschappen (T) 

De technologische inhoud van een operatie is niet van belong. 

Fig. 3 

Fig. 4 

bijlage 11: 

Operaties die met hetzelfde gereedschap kunnen worden 
uitgevoerd, worden gecollecteerd. 

T, 

I' 

I' 
T, 

Gereedschappen die no elkaar en parallel aan elkaar 
staan, worden gecollecteerd. 
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3 Als Q1 een nummer heeft, wordt 01 als zoveelste operatie 
in de nieuwe sequence geplaatst. Als er geen voorwaarde 
aan P1 is verbonden, dan geldt: Oi=O. Dit is het geval bij 
voorfrezen. Indien Pi als laatste moet worden uitgevoerd 
geldt: 01 =999 voor affrezen (operaties die naar deze Pi 
verwijzen worden daarna pas uitgevoerd.) 

4 Pi mag elke alfanumerieke naam dragen (tot 12 karakters). 
01 moet hiermee overeenstemmen en niet met een cijfer begin
nen. 
De operatie en diens toegankelijkheidsoperatie hoeven niet 
in hetzelfde vlak te liggen. 

status een bit die voor deze operatie uitsluiting van de 
sorteerroutine aangeeft. 

Binnen UG2 is alles behalve 01 beschikbaar. Het is begrijpelijk dat 
de CAMmer menselijke inzichten moet aanwenden om de toegankelijkheid 
van een operatie in te schatten. Het toewijzen van een toeganke
lijkheidsoperatie aan een operatie wordt niet door UG2 ondersteund. 
Samen met de implementatie van de terugtrekroute is dit beschreven 
in bijlage 12. 

BASISBEGINSELEN 
AIle operaties zijn gemaakt en worden als het ware "0p een hoop 
geveegd": de volgorde is onbelangrijk. Er zijn slechts enkele operaties 
waarmee de fabrikage van het produkt mag starten. Er zijn er enkele 
waarmee de fabrikage mag eindigen. Daartussen ligt een scala aan 
kombinaties. Indien een computer per seconde voor 100 kombinaties 
het tijdverlies, aan niet-produktieve handelingen, uitrekent en als 
het produkt met enkele tientallen operaties (gedeel teli jk met 
verschillende gereedschappen) gefabriceerd wordt, dan is de computer 
vele eeuwen bezig met het vinden van het ideale pad door aIle 
operaties. Oat duurt te lang. Er moeten beperkingen geformuleerd 
worden waardoor het ideale pad sneller gevonden kan worden1

• 

De operaties bevatten een struktureel verband. Di t kan aldus gerepre
senteerd worden: 
1 Splits aIle operaties op naar bewerkingsvlak Bp Er kan met een 

onbeperkt aantal vlakken gewerkt worden. In deze bijlage blijft 
het bij vier vlakken. 

1 

a) 
b) 

Bet 1d .. 1e pad kan a11aan worden qevonden door. 
voor a11e _oqe11jke kOBblnat1es da n1at-produktieve tljd uit te rekenen7 
ean a1qor1tme waarvoor (matheaat1sch) is bewe.en dat de.e tot bet 1dea1e pad 1aidt. 
Geen van beida wordt hier bebande1d. Bet Is we1 aanne .. 11jk dat bet Id8a1e pad wordt benaderd. bet 
zoqanaa-.! "ql.mstlqste pad". 
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Fig. 5 De toegankelijkheidsboom per bewerkingsvlak. 

(dit is een willekeurig voorbeeld met 3 gereedschappen 
en 3 "bewerkingsdiepten". Aantal knooppunten n=20) 
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/\ 1\ /\ 
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T3 T, T, T2 T, T3 

Fig. 6 8ij gereedschopoptimolisotle worden de bewerkingsvlokken 
somengevoegd en kunnen de toegonkelijkheidsbomen 
worden vereenvoudlgd. 

Fig. 7 
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De toegankelijkheidsboom per bewerkingsvlok. 
(de eerste index=gereedschopnummer • .-

de tweede index= bewerkingsvlok) 
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Vereenvoudigingsmethode A: uit de wisseltijdenboom 
wordt de tOk(ken) met de meeste opsplitsingen 
gekozen. Bij gelijkwoordigheid wordt een 
niveou lager het oontol opsplitsingen geteld, 
tenzij een gelijkwoordige in onder vlok ligt. 
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2 Zet in elk vlak een hierarchische boom op met de operaties die 
in dat vlak liggen, te beginnen met de operaties die toeganke
lijheidsoperatie=O hebben. Zie figuur 2. 

WAT zich binnen een operatie af speelt is van geen belang. AIleen 
het aantal aT en het aantal aB zijn interessant. (Feitelijk komt 
hier nog het quotient AT/aB bij: de verhouding tussen gereedschap
wisseltijd en vlakwisseltijd). 
3 Maak een hierarchische boom met in de knooppunten de gereed

schappen Tp Dit is in beginsel dezelfde boom als met Pi (Figuur 
3). 

4 Vereenvoudig de boom door aIle takken waarin gelijke gereed
schappen benodigd zijn, te collecteren. Uitgangspunt hierbij 
is, dat aIle operaties (die binnen een vlak) met een bepaald 
gereedschap kunnen worden uitgevoerd, ook na elkaar zullen worden 
uitgevoerd: Als een bepaald gereedschap in de bewerkingskop 
zit, worden aIle mogelijke operaties uitgevoerd. Zie figuur 
4. 

5 Er is nu een toegankelijkheidsboom ontstaan, waaruit de moge
lijkheid kan worden afgeleid om gereedschappen na elkaar te 
gebruiken. Voor elk bewerkingsvlak vlak wordt een boom opgesteld, 
zie figuur 5. 

De vorm van het ideale pad is afhankelijk van het quotient AT/aB: 
de verhouding tussen gereedschapwisseltijd en vlakwisseltijd. Dit 
is machineafhankelijk. Er zijn 3 deelgebieden te onderscheiden: 

Het produkt of de pallet waarop het zich bevindt, moet 
worden omgespannen. Er wordt hier gestreefd naar vlakop
timalisatie, een vlak volledig afwerken, waarna het volgende 
wordt bewerkt. 
Een breed praktijk gebied, waaronder de konfiguratie, zoals 
in de opdrachtomschrijving, valt. Een automatische 
gereedschapwissel duurt ruim 30 [sec] en de PO handmatig 
verdraaiien duurt circa 20 [sec]. 
Bij een vierassige freesmachine positioneert het produkt 
zeer snel. De draaitafel maakt een volledige omwenteling 
in circa 4 [sec], terwijl een (handmatige) gereedschapwissel 
aanmerkelijk langer duurt. Hier wordt gereedschapopti
malisatie toegepast. 

Deelgebieden 1 en 3 zijn feitelijk identiek aan elkaar. Bij vlakopti
malisatie wordt binnen het kader van een bewerkingsvlak gereedschap
optimalisatie toegepast, terwijl bij volledige gereedschapoptimalisatie 
het onderscheid tussen de verschillende bewerkingsvlakken mag worden 
verwaarloosd. In figuur 5 en 6 is dit weergegeven. Deelgebieden 1 
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en 3 kunnen als een bijzonder geval van gebied 2 (AB ~ AT) worden 
beschouwd. In figuur 5 is een eenvoudig voorbeeld gegeven, aan de 
hand waarvan een en ander zal worden toegelicht. 

Deelgebied 2 (AB ~ AT) moet universeel van opzet worden, zodat voor 
elke machine naar het ideale pad gezocht kan worden. Een oplossing 
va or dit deelgebied wordt uitgewerkt. 

P opt: BASISALGORITME 
De gereedschapwisseltijd (AT) en PD-roteertijd (AB) zijn variabel. 
Het kost een aantal "strafseconden" am van gereedschap of bewer
kingsvlak te wissel en • Di t aantal wordt geteld voor een aantal paden 
door de toegankelijkheidsbomen. Het pad met de minste strafseconden 
is het gunstigst (gunstig pad). 

6 De gereedschapvermeldingen in de toegankeli jkheidsbomen kri jgen 
er een index bij. De tweede index duidt het vlak aan. Zie figuur 
7. 

7 Er wordt van uit gegaan dat bij de vorming van een pad door 
de toegankeli jkheidsbomen telkens slechts een index mag verande
reno Overstappen naar een ander bewerkingsvlak EN een ander 
gereedschap gebruiken, is slechts toegestaan indien er geen 
andere mogelijkheid meer is. 

8 AIle paden die gevormd kunnen worden, komen in de.wisseltijden
~ (figuur 8). Elk pad begint met een toegestaan gereedschap 
en eindigt maximaal "n" stappen later ("n" is het aantal knoop
punten in de toegankelijkheidsbomen: knooppunten, zie figuur 
5). Minder stappen in het pad is gunstiger, maar wat vooral 
telt zijn het aantal wisselseconden. Elke stap in het pad is 
een verbindingsstreep met een lengte ter grootte van het aantal 
wisselseconden. Als index 1 verandert, wordt de stapgrootte 
30 [sec] en als index 2 verandert 20 [sec]. Als beide veranderen, 
is de stap 50 [sec] groat. Het opstellen van de wisseltijdenboom 
gaat, in detail, als voIgt: 
Teller k geeft de bewerkingsdiepte aan (oskSnlkeN). Er wordt 
gestart met een Ti,j' Deze wordt tijdelijk uitgeschakeld ("hand 
opleggen"). Nu komen andere Ti,j boven aan de lijst te staan. 
Elke Tt ,:! die momenteel hoven aan de lijst staat, mag worden 
gekozen, maar aIleen DIE waarvan slechts een index verschilt 
van Tt,j mag worden gekozen. Deze worden aan de wisseltijdenboom 
toegevoegd, met een verbindingsstreep van corresponderende 
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lengte. Teller k kan worden opgehoogd. Elke genoteerde keuze 
van T1 ,j wordt tijdelijk uitgeschakeld en elk mogelijk vervolg 
wordt weer genoteerd. Zo gaat het steeds verder in de 
wisseltijdenboom. Indien een zijtak van de wisseltijdenboom 
wordt uitgewerkt: handen van tafel en op elke keuze die 
(beginnend bij het begin) gemaakt wordt, de hand opleggen. AIle 
toegankelijke operaties liggen daarna bovenaan. Op de keuze 
die hieruit wordt gemaakt, moet de hand worden gelegd. (Het 
is simpel, maar het is niet simpel om het simpel te beschri jven. ) 
Andere uitleg: k=O: schrijf aIle Ti,j op die het startpunt van 
een toegankelijkheidsboom zijn. k=l: leg tijdelijk de hand op 
elk der T1 ,j en schrijf aIle mogelijke bijbehorende opsplitsingen 
Ope k=2: leg tijdelijk de hand op de eerste en tweede T1,j die 
al geweest zijn en schrijf aIle mogelijke bijbehorende 
opsplitsingen Ope Indien bij een bepaalde T1,j op enkele plaatsen 
in vlak j "de hand moet worden opgelegd tl (omdat ze toegankeli jk 
zijn geworden en er voor gekozen is), is dit een gunstige 
si tuatie. Bi jvoorbeeld: in vlak B=1 kunnen beide T2 .1. en T3 ,1. direkt 
na elkaar worden uitgevoerd, omdat het voorbereidend werk uit 
Tl.,l. bestaat. De wisseltijdenboom breidt zich gestaag uit. 

Een operatie met toegankelijkheidsoperatie Q1=999 moet op de 999ste 
plaats in de sequence worden opgenomen of (omdat er geen duizend 
operaties gemaakt zijn) aan het eind van de sequence. De operaties 
die na deze operatie eerst toegankelijk worden, komen hier achter 
aan. 
Er ontstaan evenveel bomen als gereedschap-vlakkombinaties T1,j waarmee 
de fabrikage van het produkt begonnen mag worden. Het aantal takken 
waarin de boom uitwaaiert is niet te voorspellen. Het gunstigste 
pad heeft een minimale totaallengte aan verbindingsstrepen. Als di t 
bepaald is, kan met de volgorde van de gereedschappen I de bi jbehorende 
operaties worden teruggezocht, te beginnen aan het begin van de 
wisseltijdenboom. Indien op een bepaald moment meerdere operaties 
toegankelijk zijn geworden (met hetzelfde gereedschap in hetzelfde 
vlak) wordt de operatie die juist toegankeli jk is geworden I gekozen. 
Aldus wordt voorkomen dat bij het voorfrezen van meerdere pockets 
in een vlak, de frees tussen de pockets veelvuldig he en en weer 
verplaatst. Anders een operatie met een gelijkende naam. Het is aan 
te bevelen standaard UG2 benaming over te nemen: P1, P2, P3. 

Het is mogelijk dat in een bepaalde tak van de wisseltijdenboom op 
een bepaald moment twee indexwisselingen moeten worden geaccepteerd. 
Met de rest van de, dan nog aanwezige, knooppunten moet een aparte 
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Vereenvoudigde wisseltijdenboom volgens methode A 
(gedeeltelijke oplosslng von probleem uit flg.5) 
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wisseltijdenboom worden gemaakt en onder aan de betreffende T1 ,j worden 
"gehangen". 

Hoewel niet voor elk pad de niet-produktieve ti jd wordt ui tgerekend I 
is het waarschijnlijk dat het ideale pad zich er tussen bevindt. 
Gezien de enorme divergentie van de wisseltijdenboom, is het wenselijk 
om verdere beperkingen in het algoritme te bedenken teneinde de 
rekenti jd te verkorten. Deze vereenvoudigingsmethodeen komen hierna 
aan de orde. 

P opt: VEREENVOUDIGINGSMETHODE A 
In de onverkorte wisseltijdenboom wordt elk "redelijk" pad volledig 
uitgewerkt. Onder redelijk wordt een enkelvoudige indexwisseling 
verstaan. Om te voorspellen welke de gunstigste enkel voudige index
wisseling is, wordt nu gesteld: 

De gunstigste tak van de wisseltijdenboom is die tak die de 
meeste (nieuwe) opsplitsingen (lttwijgen") heeft, zie figuur 
9 (enkele pagina's terug). Het uitgangspunt hiervan is dat op 
deze wijze zo snel mogelijk aIle operaties toegankelijk worden, 
zodat een bepaald gereedschap in de kop veel operaties kan 
afwerken. 

Indien er keuze is tussen opspli tsingen met een geli jk aantal takken, 
dan: 

wordt de opsplitsing die zich in het zelfde vlak voltrekt, 
gekozen. En anders: 
wordt een niveau lager gekeken hoeveel nieuwe opsplitsingen 
er bij elke tak behoren. De keuze valt op de opsplitsing met 
de hoogste som (aan opsplitsingen een nivo lager). 

Voordeel van vereenvoudiging A: de wisseltijdenboom wordt hevig 
uitgedund. 
Hadeel van A: Lang niet aIle mogelijkheden worden getraceerd. Er 
is een gewisse kans dat het ideale pad wordt overgeslagen. 
Deze methode is in figuur 10 gedeeltelijk uitgewerkt v~~r het probleem 
van figuur 5. 

P opt: VEREENVOUDIGINGSMETHODE B 
Het is gunstig indien er zo weinig mogelijk knooppunten in de 
wisseltijdenboom zitten. In de tekst van figuur 10 is dit kort 
aangehaald: Er is een pad door de wisseltijdenboom, waarin T1 ,4 slechts 
een maal voorkomt. Di t gaat in het voorbeeld ook op voor T2 ,1 en T3 ,1' 
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Als de wissel ti jdenboom eenmaal af is, zi jn deze si tuaties te 
herkennen, maar dan hoeft het niet meer. Hoe kan een dergelijke 
situatie worden voorspeld of afgedwongen? Bijvoorbeeld: 

Zoek eerst aIle verplichte gereedschapwissels. Aan deze gereed
schapwissels valt niet te ontkomen. De toegankelijkheidsboom 
wordt van achter naar voor doorlopen, dus elk eindpunt wordt 
beschouwd, kijkend in de startrichting. Het aantal gereedschappen 
dat hierin voorkomt, wordt bijgehouden in een lijst, zie figuur 
11. Een bepaald gereedschap dat op meerdere plaatsen in een 
tak v66rkomt, verplicht tot een gereedschapwissel. In een tabel 
kan voor elk te gebruiken gereedschap het aantal verplichte 
gereedschapwissels worden opgenomen. Het gunstigste pad van 
de wisseltijdenboom zal met deze tabel overeenkomen. 
V~~r elk gereedschap wordt het aantal knooppunten in de 
toegankelijkheidsboom opgeteld en genoteerd in de "tabel met 
potentiele knooppunten", zie figuur 12. 
Zet daarna een wisseltijdenboom op, te beginnen met een van 
de mogelijke gereedschap-vlakkombinaties Ti,j' In de genoemde 
tabellen wordt het aantal malen dat een gereedschapT.1 gebruikt 
wordt en het potentieel, bijgehouden: de "stand". Zie figuur 
13. Verander de tweede index van T1 ,j (het bewerkingsvlak): Er 
wordt van uit gegaan dat ~T/~B>1 (het complement is een 
vlakoptimalisatie en kan met opsplitsing van vlakken worden 
opgelost.) In het nieuwe vlak worden aIle toegankelijke operaties 
met Ti uitgevoerd. AIle vlakken worden beschouwd (in numerieke 
volgorde). Binnen het vlak waar (voorlopig) de laatste operaties 
met T.1 zijn uitgevoerd, wordt een ander gereedschap geselekteerd. 
Meestal is er ruime keuze. Aan de hand van de tabel met 
potentiele knooppunten wordt voorspeld welke gunstig is. Er 
wordt teruggekoppeld als een keuze ongunstig blijkt te zijn. 
Een keuze is ongunstig indien nog niet aIle knooppunten in de 
gevormde sequence zijn genoemd terwijl weI het aantal verplichte 
gereedschapwissels reeds is bereikt. In dit stadium van de 
sequence was de betreffende gereedschapkeuze ongunstig. Er wordt 
teruggesprongen naar de plaats in de sequence waar Ti is ingescha
keld. In deze volgorde wordt een nieuw gereedschap gekozen (di t 
is grafisch uitgewerkt in figuur 14): 
a) het gereedschap moet toegankelijk zijn in dit vlak; 
b) het gereedschap met de meeste potentiele knooppunten: 
c) (indien keuze meervoudig is) het gereedschap dat numeriek 
voIgt op het huidigei 
d) (indien na veel vuldig toepassen van c) het huidige gereed-
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Superponeren en maxima noteren .. 
8=1 8=2 8=3 8=4 Totool 

T, >=2 ~T T1 >=2 ~T T, >=1 & T, >=1 & T, >=2 ~T 

T2 >=1 & 

T3 >=1 & 

Fig. 11 

T2 >=1 & T2 >=2 ~T T2 >=1 & T2 >=2 ~T 

T3 >=1 & T3 >=1 & T3 >=2 ~T T.3 >=2 6T 

Vereenvoudigingsmethode B: Het totoo" oontol 
verplichte gereedschopwissels mag niet worden 
overschreden. Met oantol blocks n=20 geldt: 

oontol knooppunten met T1 = 7 
oantol knooppunten met T 2 = 6 
oantol knooppunten met T.3 = 7 
totaol oanto! knooppunten n = 20 

Fig. 12 

Fig. 13 

Uit de toegonkelijkheidsboom wordt het aontol knooppunten 
per gereedschop gebruikt om een selektie bij de 
gereedschopwisseling te moken. 

T2,2 1 2 1 ; 3 1 4 STAND der gereedschappen 
~ 

Oit gereedschop (T.3 ) wordt gekozen 
omdot het nog de meeste 
knooppunten moet bewerken. 

'--_.....J et oantol knooppunten dot T 1 
nog moet bewerken (zie fig. 7) 

"-____ De "stand" der gereedschappen. of: 
het oontol molen dot T. in bewerking 
. t I IS gewees . 

L--________ Het gereedschap en vlak waorin 
bewerkt wordt (zie fig. 7). Oit 
verwijst noar de toegonkelijkheidsboom. 

Voor methode B wordt het aontal gereedschapwissels en 
het potentieel (oantol knooppunten) tijdens 
sequencevorming bijgehouden. 
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8i jvoorbeeld: (0 0 0; 7 6 7)BEGIN STAND 

STEL: 
T2 is (voorlopig) 
niet maer toa
gonkelijk. Kies 
olternatief T 

(2 22; 0 0 O)EIND STAND 

':========Maximaol oantol gereedschapwissels 
voor T2 is reeds bereikt. 

maor er moet nag 1 knooppunt met 
in vlok 8=2. 

k=i 

Fig. 14a 

k=i-J 

k=;-1 

k=; 

Fig. 14b 

k=/-6 

k==;-5 

k=;-4-

k=i-J 

Fig. 14c 

l T2 worden uitgevoerd. Ergo: 
koppel terug in de sequence 
en voorkom dit. 

T2,2 --C"-'~"""2::----"'1-;-3=-'-1-:3=--) 

Methode B: Voorbeeld met terugkoppeling 
ter plootse van sequencepositie k=/ 

I 
t~1 

1 1 ; 3 4 3) AlTERN~ 1 1 ;3'3~ :::;> 

2-:;42) l3--{1 2 1 ; 3 3 3) k==/-2 l3 :..-.c 1 1 

T24--{1 2 1 ; 3 2 3) k=;-1 T~M--{1 1 2 ; 3 4 1 ) 

/' I 
T2,2--{1 2 1 ; 3 1 3) 

I 
y' 
Tx,l 

I 

Koppel terug noor de sequencepositie woor T 
is ingeschokeld (k=1-2). kies door een olternatief 
(gereedschap met zelfde potentiee/ edoch numeriek volgend 
of een gereedschop met een lager potentieel). 
Kies T3 I omdat 3 numeriek op 2 voigt (ofgezlen lIOn de vroog wat x Is) 

AL TERNA TIEF 2 ALTERNATIEF 3 
k=/-7 1,2 

I r ~erwisselen 
k=/-6 l1 k=I-6 l1"" 
k=/-5 Tx" k=/-5 T 

I I '\ 
Tx,2 " 

k=/-4- Tx,3 k=/-4- T gevolg! 

I verwisselen I 1 
Tx.3/ k=i-J Tx.2 k=/-J Tx.1 

/ 

Door verwisseling van de vlokken voorofgoond oon een 
gereedschopkeuze, eindigt de sequence bij een ander vlok. 
Eventueel enkele posities meer terug goon (olt.3) 
Bij k=i moet een gereedschapkeuze onders dan T2 
resulteren, omdot Fig.140 oontoonde dot die ongunstig is. 
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AL TERNA TlEF 4 

k=?? 

Fig. 14d Ga terug naar de sequencepositie waar eerder 
een T2 werd ingeschakeld. Kies daar 
een alternatief (volgens voorgaande methode} 
Ga eventueel terug tot het begin (zie Fig.14f) 

I 
k=i T2,2 

I 
k=i+1 T1,4 

Fig. 14e Ais niets helpt, gereedschap EN vlakwissel 
toepassen. Gereedschap op basis van potentieel. 
bijbehorend vlak eveneel numeriek volgend. 

Toegankelijkheidsboom 

Fig. 14f Als de toegankelijkheidsboom singulier is, wordt er niet aan 
een extra gereedschpwissel ontkomen. In dit geval T2 of T1 
(afhankelijk van de sequencevorming) 
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schap weer bereikt is): verwissel de laatst genoemde knooppunten 
met hetzelfde gereedschap in verschillende vlakken 
(vlakverwisseling). In een ander vlak moet een nieuw knooppunt 
gezoeht worden: ga vervolgens terug naar a). Teneinde het eerst 
genoemde vlak te kunnen gebruik voor gereedschapwisseling, moeten 
in laatste instantie de volgorde van de vlakken voorafgaand 
aan de huidige gereedschapkeuze, worden verwisseld. 
e) (indien meervoudig toepassen van d) niet helpt): Koppel 
terug naar de plaats in de sequence waar het betreffende ge
reeds chap is ingesehakeld. Ga terug naar c). 
f) (als niets helpt) Voer een gereedschap- en vlakwissel 
uit. Ga terug naar b). 
g) (als het systeem in een loop zit, omdat er in de toeganke
Ii jkheidsboom een kruising van gereedschaptakken is): voer een 
extra gereedschapwissel uit. Er is hoop dat de sequence die 
met een ander gereedschap-vlakkombinatie begint, een korter 
wisseltijdenpad bezit. Dit valt onder item f). 
De stand van de gebruikte gereedschappen en het aantal nog-ui t
te-voeren knooppunten ("potentieel tI) wordt bi jgehouden. Indien 
bij de vorming van de sequence teruggesprongen moet worden, 
wordt de stand met terugwerkende kracht gewijzigd. Aan de stand 
van het potentieel is voor elke keuze te zien welk alternatief 
het betreft (tide hoeveelste keuze was dit?tI). Om deze reden 
is het belangrijk om de numerieke volgorde aan te houden als 
keuzekriterium op de plaatsen waar dit, bovenstaand, beschreven 
staat. Tussen twee haakjes: het is zinloos om een alternatief, 
reeds geprobeerd, gereedschap in het onderhavige vlak (k=i-3) 
te kiezen, want de operaties met het "verkeerde" gereedsehap 
blijven liggen en komen in een later stadium toeh weer aan de 
beurt. 

Voordeel van vereenvoudiging B: van de wisseltijdenbomen blijven 
telkens 1 tak over. 
Voordeel: Door trial and error wordt naar een minimum aantal AT 
gestreefd. Niet elke kombinatie wordt uitgeprobeerd: de eerste die 
voldoet met een minimum aan AB wordt gekozen (voor de betreffende 
begin gereedschap-vlakkombinatie. 
Voordeel: In een vroeg stadium wordt ontdekt of een bepaald gereedschap 
nag ingeschakeld zal worden en of di teen overbodige gereedsehapwissel 
zal·zijn. 
Madeel: De absolute waarde van het quotient AT/AB beinvloedt niets. 
Het kan soms interessant zijn om ten koste van een AT meerdere AB 
uit te sparen. In figuur 15 heeft het gunstigste pad 390 [s] 
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" 

BEGIN"" (OO 0; 767) 

It-O ll--{l 00; 6 6 7) 

1'2--{1 0 0 ; 5 6(!J> 

fr-a2 T3,2--{1 0 1 ; 5 6 6) 

I 
k-J TJ,3--{1 0 1 ; 5 IS 5) 

I 
1t.4 TJ,4--{1 0 1 : 5([14) 

I 
k-5 T2,4--{1 1 1 ; 5 5 4) 

I (2 - ,,!!ellen) 

/(-8 T2,,--(l 1 1 ; 5 3 4) 

I 
/(-7 T2,2--{1 1 1 ; 524) 

I 
k-lJ T2,3--{1 1 1 :(~)1 ... ) , 
/(-9 lj,J--{2 1 1 ; 4 1 4) 

I (2 - ollellen) 

/(-10 T1,4--{2 1 1 : 2 1 .. ) 

.. " 1" --<" , , , " ) 
k-12 11.2--{2 1 1 ; 0 1 .. ) 

I (2 - all.n.,) 

pI.} T1.2---(2 1 2 ; 0 1(!) 

k-14 ...... t--{2 1 2; 0 1 1 ) 
wrwiaseIenl , 

k-15\" T3.4--{2 1 2 ; (<i)O ) 

k-16 t--{2 2 2 ; 0 0 0) 

EJNDE 

5 AT 
13-1=12t:.B 

390 [aJ 

BEGIN" (0 0 0; 7 6 7) BEGIN BEGIN BEGIN BEGIN 

k-O j'--(O 1 0; 7 5 7) 1"2 13.3 l' l4 
~:s--{O 1 0 : 7 4(!» 11.1 T;s.4 T2.! T3.3 
I I I I I 

/(-2 TJ.3--{ 0 1 1 ; 7 -+ 5) T2.! T,.4 TJ.I T2,3 

I (2 bIocktI oftellen) I I I I 
/(-J l4--{0 , 1 E)· .) r 1" 13.3 l4 
/(-4 1,.4 --("I ; 6 4 4 ) T2,3 Tl.2 TJ.4 T2,1 

k-5 L --(1 1 1 ; 5 4 • ) JJ.3 J2.2 J.4 l 
I'· . I 1 1 I' 

/(-8 1,,2 --( 1 1 , ; 4 4 4) T3,4 TJ" Tt.t li,2 

I I I I , 
k-7 'I1,J--{l 1 1 ; J(!)4) T3.t T2,4 li.2 TI.3 

I I I I I 
/(=lJ l,--{1 21 ; 3 J 4) /",2 l' 1'3 l4 
/(-9 l'4--{1 2 1 ; 3 2 4) 1,2 l' TI l4 
k-10 TJ,1--(1 2 1 ; J 1 4) T, 3 TJ.2 T2,4 TJ.I 

k-11 J,2,2--(l ~ 1 ; :3 ~!D In deze fase Is herkenbaor of later nag blocks \IOOr Tz J,':4 J1J.l J,2.1 J
1
J..2 

...,....,l~_ :;;:::;:;:;;::=====worden behandeld. Indien dlt hat gewI Is. moor nlet 
/(-12 T3,2--{l 2 2 ; 3 0 3) gewenat (omdat het aantal verpllchte gereedschap- Tt., T3,4 T2,2 T3,3 

, . wlssels Ie bereltt). kunnen In deze fase maatregelen ....L. I I I 
warden getraffen (terugkoppeten en oItematieve ...,-

k-13 T

J
J.4--{1(22 !.:....3~~» gereedeehapkeuze malten. Het wlsselen van l4akken. ~t 11

J
,.4 T32 T2,3 

......... v .. _. zoal. In wrlge flguur. heeft nlet het beaogde effekt, J . J 
omdat het oantal black. net 2a_1 afneemt.) 

/(-'4 r--{l 2 ~) ( j,J " 

/(-15 1',--{2 2 2: 2 0 0) l4 1,2 l4 \2,2 

/(-16 T,,2 --( 2 2 2; 1 0 0 ) TI.4 T,,3 TJ.1 TI.2 

, ElNDE' , , 

/(-17 T1,4 2 2 2; DOD T2,3 T,., 11r" 

ElNDE C'~ ~ ElNDE , 

:s t:. T f~8/ Olt pad heert dele kenmerken: ~ ~~t..... ,~2 TJ.f 

/(-1 

Fig. ,15 

12t:.B • , ffI .:off! t. EINeE 
390 ra] BI) gereedllChopwl.8e1t1jd-JO en B-os kommando-20 [Hel betekent dl, ~t: ~ 

Vereenvoudlgingsmethode 8 voor voorbeeld uit Flg.5 6 t:. T 5 t:. T 5 t:. T 6 AT 

uitgewerkt voor de 6 beginnende gereedschop-viokkombinoties. 4~./'i~] 3~t:.[~] ~t:.[~) 4~~t:.[~] 
Orie sequences hebben een totole wisseltijd van 390 [s} 



wisseltijd, maar er is ook een pad denkbaar met 380 [s] en een extra 
gereedschapwissel. 

FLOW CHART 
Flow charts zijn uitgevonden om veel te zeggen met weinig woorden. 
Aan de flow chart die in figuur 16 is opgenomen, hoeft aIleen dit 
te worden toegevoegd: 

Het basisalgori tme met vereenvoudigingsmethode B is beschreven. 
De flow chart dient aIleen ter verduidelijking. 
Elke operatie heeft een zogenaamde .flAg gekregen, die aangeeft 
of de operatie verplaatst is naar diens toegankeli jkheidsopera
tie. V~~r een operatie met 0 1=0 geldt dat de flag=on, omdat een 
dergelijke operatie niet gepositioneerd hoeft te worden achter 
een andere operatie. 
De voorbeeld figuren 17 tot en met 19 hebben betrekking op het 
proefprodukt 'tafel' uit bijlage 13. 

FEATURE MODELLING 
Het toekennen van een toegankelijkheidsoperatie aan een operatie 
is momenteel een handeling waarvoor de CAMmer moeite moet doen. Er 
moet worden gedacht aan het gebruik van een zogenaamd "post command". 
Toepassing van feature modelling daarentegen biedt in het kader van 
P_opt voordelen: 

Binnen een feature ligt de toegankelijkheid van de verschillende 
operaties vast en 
tussen features ligt de bewerkingsvolgorde ook vast. Aan een 
feature wordt een toegankelijkheidsfeature gekoppeld [Fl(Gd ]. 

Met deze wetenschap kan de toegankeli jkheidsboom direkt worden 
opgesteld. P _opt zoekt de bi jbehorende operaties op en stel t hierui t 
de gunstigste sequence samano Gereedschapwissels die biMen een feature 
gedefinieerd zijn, worden zo ontkoppeld en geoptimaliseerd. 

CONCLUSIES 
Het gevolg van vereenvoudigingsmethode B is een snelle vorming van 
een tak door de wissel ti jdenboom, maar het komt regelmatig voor dat 
een nieuw gereedschap in een nieuw vlak wordt geaktiveerd (dubbele 
wissel). Bij een 4 assige machine is dit niet zo een groot probleem 
als bij het gebruik van een PD. Het algoritme moet gekompletteerd 
worden met een sorteerroutine in de vlakken voorafgaand aan de 
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gereedschapwissel teneinde een gelijktijdige vlakwissel te voorkomen 
(zie figuur 15, linkse tak, onderaan). 

Vereenvoudiging gaat gepaard met verlies aan diversiteiten: Bij methode 
A en B wordt de vlakwisseltijd buiten beschouwing gelaten A ook de 
gereedschapwisseltijd. Met het oog op de toekomst, die uit 4 assige 
machines bestaat, is methode B niet onoverkomenlijk en op basis van 
rekensnelheid en optimalisatie beter dan A. Methode A en B zijn beide 
machine-onafhankelijk. In tegenstelling tot het basisalgoritme is 
de oplossing onafhankelijk van de gereedschap- en vlakwisseltijd. 
De uitgangspunten die aan A en B ten grondslag liggen (en hier de 
oorzaak van zijn), zijn tevens een beperking op het basisalgoritme. 
Door voor elke beginnende gereedschap-vlakkombinatie een sequence 
te maken, is er een keuze tussen (in di t voorbeeld: 6) gunstige paden. 
Het vinden van de gunstigste is machineafhankelijk, want het quotient 
AT/AB is hiervoor van belang. 

Vereenvoudigingsmethode B is gereedschapoptimalisatiegeorienteerd, 
immers er wordt telkens binnen de grenzen van een vlak gekeken. Als 
het quotient AT/AB>l dan is het logisch dat met het gereedschap eerst 
naar een ander vlak wordt gegaan (index 2 wisselen). Als AT/AB«l 
dan is deze methode niet goed. 

11.lQ MNBEVELINGEN 
Het is zinvol om met meerdere mens en van gedachten te wisselen welke 
vereenvoudigingsmethoden nog meer bestaan. 
Bij de keuze van een algoritme moet rekening worden gehouden met 
de benodigde rekenti jd, als funktie van het aantal knooppunten. Deskun
digen kunnen dit afschatten. Een ander onafhankelijk keuzekriterium 
is de kans dat het ideale pad niet wordt gevonden ("hoe veel extra 
AT+AB tijd laat dit algoritme verloren gaan?"). Het v~~r ons liggende 
probleem is een geschikt onderwerp voor een middellange opdracht 
voor wiskunde- of informatica studenten. 
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~
~ Fiquur 17 (bij uitleg over het computeralqoritme dat op de 'tafel' is losgelaten (voorbeeld 3 
~ uit bijlage 13):) De P-boom wordt opgeste1d door de operaties te verschuiven, totdat ze, in de 
~ goede volgorde (eventueel parallel) achter een operatie staan met Ql=O of Ql='n getal: 
~ m 
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Figuur 18 (bij uitleg over het computeralgoritme dat op de 'tafel' is losgelaten:) De T-boom 
wordt opgesteld door vbbr de operaties het (toekomstige) knooppunt T1 ,j te vermelden (vervolg van 
figuur 17). Daarna worden gemeenschappelijke (T1 ,j) uiteinden samengevoegd (in handschrift). 
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Fiquur 19 (bij uitleg over de flow chart:) Vereenvoudiging van de vorige figuur leidt tot de 
toegankelijkheidsboom (zie ook figuur 3 en 4) 

n,6 P 2 

'1'1,3 P 4 1'12,3 P91 Tl8,3 P92 '1'19,3 P93 

(1) 
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BIJLAGE 12 AA,NPASSINGEN PREpROCESSOR 
~oor P opt GEBRUIK 

12.1 inleiding 
12.2 input 
12.3 manipulaties 
12.3.1 sorteerroutine 
12.3.2 vlakwisseling 
12.3.3 gereedschapwissel 
12.3.4 spindelwisseling 
12.4 randvoorwaarden 
12.4.1 teveel definities? 
12.4.2 spindelwisseling 
12.4.3 verbeteringen in het algemeen 
12.5 output 
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I!lMACHlNE CONTROL 
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IiJ TEXT, / 

redlto/o.O.-40 
retrot!O,200,O 
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f2]AVOIDANCE GEOMY 
I!]FROM/ }- ...... 
I2]GOHOME/ ........ 

Fi<j. 2 In een ope
rotie wordt de terug
route voor .o.B 
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CLSF ClM no P _opt 
TOOlPATH/ ...... P1 TOOLPATH/ ....... P2 

F'ROM/..... J 
~E/...." TOOlP-OF'TH-P/ATH P17 

END-OF'-PATH ~ A ....... 
TOOlPATH/ ....... P2 fT" REOLTA/ -.::::::--..L 

t 14 RETROT/ ...... -
15 RETROT/ 

EN OF'-PATH ~ ~ 
TOOlPATH/ ....... P3 r' ENif-OF'-PATH 1 TOOlPATH/ ...... P1 

~O:TH"t.~ .. P4 r/ .. ··· }A!>art 
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~ TATH/ ....... P4 

Fig. 3 CLS-file Fig. 4Gereedschap- Fig. 5No P_opt ont-
(wordt gekopieerd banen monueel staot een nieuwe 
Mor ClM-file) ~se~p-VOlgOrde. 

De nieuwe P-volgorde kan no P _opt 
op originele CLSF worden overgedrogen . 

p _opt FILE8EHEER 

ClMf no conversie 
TOOlPAlH/ ....... P2 

E1OF-PATH 
TOOIPAlH/ ....... P17 

( RAPID ~~ GOOLTA/ 
RAPID 
~,,, 

oom/ ~\ ENO-OF'-~ 
T=;:,::a' ..... J>1 

RAPID/ 
oom/ .~ 
FEDRAT ::; 

AlII ctMF. met 
uitzonderlng WI! 

overbodl'l' 
lOADfTOOl. 
FROM/ 
OOHOME' 
PAiNT/ 

enz. .. 

NC 
N90001 
NID TClM6 
N20 10154 Gt7 
N30MB 
N40 00 •.••• 1.13 
NIIO Gt ..... F250 

~ 
N350 00 .... . 
NJ6000 ... .. 
N37D GO ... 890 
NJ80 MO 
N390 GO .... . 
N400 00 ... .. 
N41D Gl .... F250 

Fig. 6 Terugtrekroutes Fig. 7 CLF ontstoot Fig. 8 NC-file voor 
worden In APT regels met de konventionele PD-gebrulk wild Iicht 
omgezet. preprocessor. of von de "4 ossige". 



BIJLAGE 12 AANPASS::r:NGEN PBltPBOCESSOB 

veer P ept GEBBU::r:K 

~ INLEIDING: 
De sorteerroutine voor operaties (P_opt) is een computerprogramma 
dat geakti veerd wordt vanui t het GENERATION-CLSF _CONTROL-OPTIMIZATION 
menu. Naast handmatige manipulaties met operaties, is er de 
mogelijkheid om dit door een computerprogramma te laten doen. 
Aansluitend worden de exclusieve terugtrekroute-kommando's 

Figuurl met behulp van het RETROT/ kommandowordt omgevingsgeometrie 
aan specifieke operaties gekoppeld. 

geconverteerd en kan de konventionele pr~processor starten. Zie figuur 
1. 

INVOERi 
Een kopievan de CLS-file (de CLM-file, afgekort: CLMF) met operaties 
in ongesorteerde volgorde is input. Elke operatie bevat een LOAD/TOOL 
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kommando (deze dienen voor de gereedschapwissel) en een 
toegankeli jkheidsoperatie. De CLMF wordt afgestruind, zodat ui t aIle 
gereedschapbanen een lijst met operatie, gereedschap, vlak, 
toegankelijkheidsoperatie (P1(T1B1Q1» kan worden opgesteld. Voor de 
sorteerroutine wordt dit array gebruikt. 

~ MANIPULATIESi 

12.3.1 SORTERING 
Met een sorteeralgoritme worden de operaties in een gunstige volgorde 
geplaatst. De CAMmer krijgt de gelegenheid om bepaalde operaties 
niet aan de sortering te laten deelnemen en de vraag of na sortering 
de CLSF definitief moet worden aangepast. Naar de CAMmer wordt 
teruggekoppeld indien de toegankelijkheidsboom niet kan worden 
opgesteld, omdat de toegankeli jkheidsoperaties niet aan de voorwaarden 
voldoen (aande programmeuri let op de operaties die van sortering 
worden uitgesloten). In dat geval wordt de voortgang gestaakt en 
worden op het (VT?) scherm de foute gegevens teruggemeld. De 
toegankelijkheidsoperaties worden handmatig aangepast. 

12.3.2 VLAKWISSELINGEN 
Ter plaatse van een vlakwisseling moet het gereedschap worden 
teruggetrokken. Dit kan een vektor of een absoluut punt zijn. Hiervoor 
worden 2 nieuwe (6 letterige) kommando I s gelntroduceerd die de CAMmer 
als TEXT#/ in het POST COMMAND menu kan invoegen: 

RETRQT/x,y,z (verbastering van retract en rotate) en 

REDLTA/dx,dy,dz (Retrot Delta voor inkrementele verplaatsingen). 
Bij RETROT/ worden de koordinaten gerelateerd aan het MCS ingevoerd 
en opgeslagen. De CAMmer mag zoveel RETROT/ en REDLTA/ kommando's 
gebruiken als het aantal TEXT#/ regels dat beschikbaar is. De CLMF 
wordt gescand naar de RETROT/ kommando's. Waar vlakwisseling plaats 
vindt, worden de koordinaten die bij de RETROT/ en REDLTA/ kommando's 
zijn ingevoerd, successievelijk geplaatst bij een officieel APT 
kommando, namelijk GOTO/ of GODLTA/. Deze koordinaten komen achter 
het RETURN-punt en v66r het START-punt (indien aanwezig). De 
terugtrekroute bestaat uit verplaatsingen in ijlgang, daarom moet 
het kommando FEDRAT/maximaal gezet worden (RAPID/) en later terug 
op originele FEDRAT/. V~~r elke vlakwisseling en elk gereedschap 
geldt dezelfde terugtrekroute. In de navolgende operatie (dus nadat 
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het vlak gewisseld is), worden de RETROT/ kommando's in omgekeerde 
volgorde ingevoegd. REDLTA/ koOrdinaten worden weggelaten in verband 
met botsingsgevaar: het gereedschap beweegt naar het START-punt of 
CLEARANCE PLANE van de betreffende operatie. Nadat op aIle betreffende 
plaatsen GOTO/ en GODLTA/ kommando's zijn geplaatst (telkenmale 
voorafgegaan door het RAPID/ kommando! ) , kunnen de RETROT/ en REDLTA/ 
kommando's uit de CLMF worden verwijderd. 

12.3.3 GEREEDSCHAPWISSELS 
Nadat de operaties op volgorde staan, wordt in de CLMF gezocht naar 
de koOrdinaten voor FROM/ en GOHOME/ punten. Deze worden door de 
CAMmer bij een operatie eenmalig ingevoerd en daarna eventueel met 
de parametersets naar overige operaties verplaatst (hoeft niet). 
FROM/ en GOHOME/ punten zijn MCS-gebonden en dus onafhankelijk van 
de stand van de B-as. Ter plaatse van een gereedschapwissel worden 
FROM/ en GOHOME/ kommando I s tussengevoegd (GOHOME/ aan het eind van 
de operatie, FROM/ aan het begin van de volgende operatie). In een 
terugtrekroute wordt het GOHOME/ punt M de RETROT/ geometrie 
geplaatst. Bij naderen komt FROM/ mQl:. de omgekeerde RETROT/ geometrie. 
Het is aanbevelenswaardig om een SELECT/ kommando toe te voegen zodat 
een dubbele automatische gereedschapwisselaar zich kan vQorbereiden 
op het gereedschap dat in navolging van het geaktiveerde, gebruikt 
gaat worden. 

12.3.4 SPINDELWISSELINGEN 
De sorteerroutine houdt er niet rekening mee, welk vlak met de 
vertikale bewerkingsspindel wordt behandeld, tenzij de betreffende 
operaties van sortering worden uitgesloten en later een aparte P_opt 
behandeling krijgen. Evenmin zijn de bijbehorende "vertikale operaties" 
al ti jd met TOOL-AXIS=O, 1 ,0 ui tgerust, omdat TOOL-AXIS de orientatie 
van de gereedschapspindel ten opzichte van het werkstuk is en niet 
altijd loodrecht hoeft te zijn. Evenmin mag het MCS dwingend worden 
vastgelegd. Er zijn daarom geen middelen om uit de gegevens van een 
operatie af te leiden of er gebruik wordt gemaakt van de vertikale 
spilt Toch moeten de M- en G-kodes voor spindelkeuze automatische 
gegenereerd kunnen worden. Zoals konventioneel gebruikelijk binnen 
UG2, wordt gebruik van de vertikale spindel ingeleid met het POST 
COMMAND: LOAD/,HEAD,HIGH. Indien de CAMmer dit kommando bij een 
operatie gebruikt, kan de sorteerroutine hieruit afleiden bij welke 
TOOL-AXIS de vertikale spindel behoort. Zodra een ander vlak bewerkt 
gaat worden, moet de preprocessor automatisch het kommando ,HEAD, REAR 
aan het LOAD/TOOL toevoegen. 
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~ BANDVOORWAAEDEN 

12.4.1 TEVEEL DEFINITIES? 
Indien in meer dan een operatie FROM/ GOHOME/ RETROT/ en REDLTA/ 
kommando's staan, zal de preprocessor ze in de volgorde waarin ze 
in de aesorteerde CLMF voorkomen, gebruiken. Er wordt van ui t gegaan 
dat de CAMmer goede redenen heeft om vanaf een bepaalde operatie 
een andere vorm van terugtrekken aan te nemen. (De CAMmer heeft de 
mogelijkheid om een operatie op een bepaalde plaats in de sequence 
te zetten door aan de toegankelijkheidsoperatie een nummer toe te 
kennen. Oit is bij voorfrezen (01=0) en affrezen (01=999) handig.) 
Om wijzigingen aan de terugtrekroute te kUnnen aanbrengen, is het 
aan te bevelen om deze in een welbepaalde operatie te definieren, 
bijvoorbeeld Pl. 

12.4.2 SPINDELWISSELING 
In de CLSF staan aIle operaties door elkaar. Zo ook de operaties 
die door de vertikale freeskop worden uitgevoerd. Deze operaties 
worden met een onderlinge volgorde afgewerkt: de 
toegankeli jkheidsoperatie verwi jst naar de vorige. De eerste operatie 
uit de "vertikale sequence" kan als toegankelijkheidsoperatie een 
nummer hebben, zodat deze sequence op een bepaalde plaats in de 
totaalsequence komt te staan (O=vooraan; 998= op affrezen na, 
achteraan; nummer= op bepaalde plaats). Indien de vertikale operaties 
met meerdere gereedschappen worden uitgevoerd, bestaat het gevaar 
dat ze versnipperd tussen de andere operaties terecht komen: het 
sorteeralgoritme weet niet dat het verwisselen van de bewerkingskop 
meer ti jd kost dan de rotatie van de PD. Als oplossing hiervoor geldt: 
[met methode volgens vorige alinea uitvissen welke operaties met 
, HEAD, HIGH worden gedaan; Deze operaties sorteren tot een tweede 
sequence mbv gereedschapoptimalisatie; en deze sequences later 
samenvoegen]. Natuurlijk kunnen de "vertikale operaties" ook worden 
uitgesloten van sortering, zodat de CAMmer ze later zelf in moet 
voegen (De gesorteerde P-sequence moet worden overgedragen op de 
CLSF). In dat geval worden aanwezige RETROT/ kommando's niet in GOTO/ 
omgezet! (deze operaties doorlopen nietde aangepaste preprocessor) 

12.4.3 VERBETERINGEN IN HET ALGEMEEN 
V~~r gereedschapwissel wordt gebruik gemaakt van slechts een 
terugtrekmogelijkheid (GOHOME/). Indien het produkt een vorm heeft 
zoals in figuur 1, dan moet het RETURN punt op redelijke afstand 
liggen (z-40). Het RETURN punt hangt aan de operatie vast: het moet 
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door CAMmer handmatig worden gezet en het wordt niet verwi jderd indien 
er, na sorteren, geen gereedschapwissel nodig blijkt te zijn. Dit 
geeft een onnodige gereedschapbaan (weliswaar in ijlgang). Om deze 
twee redenen is het wenselijk om FROM/ en GOHOKE/ met een aantal 
REDLTA/ en RETROT/ kommando's uit te breiden. In veel gevallen kan 
de terugtrekroute voor de gereedschapwissel hetzelfde zi jn als voor 
de vlakwissel. Bi j de ui twerking van de voorstellen ui t deze bi jlage 
moet worden overwogen of FROM/ en GOHOME/ wordt vervangen door een 
reeks RETROT/ en REDLTA/ kommando's, met aIle voordelen van dien. 
Gereedschapwissel en vlakwissel hebben dezelfde terugtrekroute. 

OUTPUT 
Er is een nieuwe CLMF ontstaan. Aansluitend wordt, naar keuze, de 
konventionele preprocessor gestart en worden de overbodige LOAD/TOOL 
kommando's alsook grafische simulatiekormnando's verwijderd. Er ontstaat 
de CL-file. Op welke wijze de menustruktuur voor P_opt in elkaar 
zit, is in figuur 1 in bijlage 10 geillustreerd. 
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BIJLAGE 13 
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13.4 

13.5 
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inleiding 
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stoel 
plaat 
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BIJLAGE 13 3 VOORBEELDEN van UITGE

WERKT P opt ALGORITME. 

~ INLEIDING 
Er zijn 3 CAD/CAM produkten met meerdere bewerkingsvlakken en minstens 
60 operaties herbeschouwd met het beschreven P_opt algoritme. De 
toegankeli jkheidsoperatie is achter het videoscherm met CLSF-REPLAY 
bedacht. De toegankelijkheid is onbevooroordeeld toegekend. 
De nieuwe sequence is gebaseerd op een ui tgewerkte beginnende 
gereedschapvlakkombinatie. Er kan weliswaar met meerdere 
gereedschapvlakkombinaties worden begonnen waarbij een onderling 
vergelijk leidt tot een keuze voor het gunstig~ pad, maar gezien 
de beschikbare tijd en de bemoedigende resultaten was die verfijning 
niet nodig. 

KOLOH 1: 

KOLOH 2: 

KOLOH 3: 

KOLOH 4: 

KOLOH 5: 

KOLOH 6: 

KOLOH 7: 

CAM informatie Pj.(Tj.Bj.QJ.) (QJ. is bepaald m.b.v. CLSF-Replay) 
uitgevoerde sequence 
uitgevoerde gereedschap/vlakwissels 
pad volgens vereenvoudigingsmethode A 
gereedschap/vlakwissels volgens A 
pad volgens vereenvoudigingsmethode B 
gereedschap/vlakwissels volgens B 

onder de tabel staat: aantal vlakwissels, gereedschapwissels, 
totale wisseltijden (20 resp. 30 [s]), totale freestijden, procentuele 
besparingen. (vermindering van CAM tijden zijn er niet bij betrokken. 
"1" betekent: vlak- en spindelwissel) 

RESULTATEN 
Het opzetten van de toegankelijkheidsboom uit de lijst met PJ.(Tj.BJ.QJ.) 
duurde ongeveer een kwartier. 
Tj.: Het gereedschap kan worden gevonden in AA:LIST OPERATIONS (op 
verschillende plaatsen aanwezig). Zie Bj.: 
Bj.: Het vlak kan worden gevonden in de CLSF. Achter het eerste GOTO 
kommando in een nieuwe operatie is de TOOL AXIS vermeld. Dit is de 
normaalvektor van het bewerkingsvlak. Aangezien CLSF moet worden 
gelist, kan tevens Tl worden afgelezen uit de kop van de operatie. 
QJ.: Wat veel tijd kostte, was het vinden van de 
toegankelijkheidsoperatie voor elke operatie. Daarvoor moesten aIle 
operaties gesimuleerd worden en/of in het parameter menu PART SURFACE 
& STOCK opgezocht, om te ontdekken op welke diepte gefreesd werd. 
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Dit onderzoeken kostte velen uren. De konstrukteur die het produkt 
CAMt, kan gaandeweg de toegankelijkheidsoperaties toekennen. De 
konstrukteur hoeft zich niet in te leven in het CAM-resultaat. 

Eerdere bezwaren tegen vereenvoudigingsmethode A kunnen worden 
aangevuld met het gegeven dat het kiezen van het pad met de meeste 
opspli tsingen erg arbeidsintensief is. Op het moment dat er een keuze 
komt tussen gelijkwaardige opsplitsingen wordt een niveau lager 
gekeken. Dit is een nog arbeidsintensievere handeling. Bij de stoel 
en plaat bleek methode A niet gunstig te zijn. om al deze redenen 
is voor de tafel alleen nog methode B toegepast. Het opstellen van 
een gunstig pad kostte (bij de derde case) een kwartier (oefening 
baart kunst). 

Bij methode B wordt een besparing van 10 tot 25% op de totale 
wisseltijden bereikt. V~~r een eenvoudig produkt zoals de plaat en 
stoel gaat het om 2~ tot 3~ minuut tijdbesparing. Bij komplexere 
produkten zal dit meer zijn, maar kunnen ook andere faktoren meewegen 
om tot gebruik van P_opt te komen (foutenreduktie, geen operatie
afhankelijke omgevingsgeometrie-beslommeringen, geen handmatige REORDER 
TOOLPATH meer). 

STOEL 
De stoel is in solids gemodelleerd, 
bewerkingsvlakken gecamd en gefreesd in 
(5 assige machine). Het afvlakken met T35 
handeling gelnterpreteerd. 

met 89 operaties aan 5 
schaal 1:2 op de MAH0700s 
(P65 en P66) is als eerste 

PLMT 
De plaat bestaat ui t 4 bewerkingsvlakken, 61 operaties en 3 
opspanningen. Door een andere opspanning te kiezen, kunnen deze 4 
vlakken zonder omspannen en zonder vertikale spindel worden bewerkt. 
De gebruikte gereedschapnummers zijn: 
TO= CVB010 T1= SBS006 T2= SBS008 
T4= SBS3.3 T5= SBS012 T6= SBS-24 
T8= TSS008 
T12=TAP K4 
T16=SBS7.9 
T20=RMS5 

bijlage 13: 

T9= TSS014 
T13=TSS016 
T17=SBS4.5 
T21=TAP K6 

T10=KBS24.8 
T14=CVB016 
T18=SBS4.9 

UITGEWERKTE P_opt ALGORITMEN 

T3= CVB025 
T7= SBS011 
T11=KBS025 
T15=SBS7.5 
T19=SBS005 
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~ TAFEL 
De tafel heeft bijna honderd operaties. Het produkt is met 2 
opspanningen gemaakt. De operaties in het bovenvlak (vlak 7) zijn 
apart gesorteerd, maar niet in de lijst opgenomen. Dit produkt is 
gebruikt om de flow chart uit bijlage 11 te illustreren. De vorming 
van de sequence kan met deze bijlage gevolgd worden. De gebruikte 
gereedschapnummers zijn: 
T1= MKS100 T2= TSS040 
T5= CVB010 T6= SBS005 
T9= TAP M6 
T13=SBS015 
T17=CVB016 
T21=SBS4,5 
T25=TAP M5 

T10=TAP M8 
T14=SBS022 
T18=SBS8,5 
T22=SBS6,3 

T3= TSS016 
T7= SBS6,8 
T11=TAP M4 
T15=TSS016 
T19=TAPM10 
T23=SBS4,2 

bijlage 13: UITGBWERKTE P_opt ALGORITHEN 

T4= TSS020 
T8= SBS3,3 
T12=SBS006 
T16=KBS032 
T20=SBS3,7 
T24=SBS005 
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STOEL 

Pi (Til Bi , Qd uitge- AB metho- AB methode AB 
voerde AT de A AT B "'T 
sequence 

P1 (T34, B1, P66) P1 T35,l T35,1 

P2 (T34, B1, P1 ) P2 T35,3 "'B T35,3 AB 

P3 (T34, B1, P2 ) P40 T26,3 AT T26,3 "T 

P4 (T34, B1, P3 ) P3 T33,3 ... T T26,4 "'B 

P5 (T13, Bl, P3 ) P4 T3l,3 .. T T26,l "B 

P6 (T34, B3, P65) P6 "'B T13,3 .. T T27,1 "'T 

P7 (T34, B3, P6 ) P7 T34,3 ... T T27,4 "B 

P8 (T34, B3, P7 ) P8 T34,l ... B T 6,4 "T 

P9 (T13, B3, P6 ) P9 .. T T26,1 ... T T 6,2 "B 

P11(T26, B3, P65) P41 T19,1 AT T 5,2 "T 

P12(T26, B4, 0 ) P42 T19,3 ... B T 5',4 AB 

P13(T26, B1, P66) P43 T13,3 ... T T23,4 "T 

P14(T27, B1, P13) P44 T13,1 ... B T23,2 "B 

P15(T27, B4, P12) P5 ... B T27,l .. T T 3,2 "T 

P16(T26, B3, P11) P45 T31,l ... T T 3,4 "B 

P17(T28, B3, P50) P46 T28,1 ... T T 4,4 "'T 

P18(T28, B1, P49) P47 T28,3 ... B T 4,2 ... B 

P19(T33, B3, P16) P48 T 6,2 AT ... B T31,3 "T ... B 

P20(T30, B5, P43) P11 ... T ... B T 6,4 "'B T3l,l "'B 

P21(T30, B5, P20) P12 "'B T 5,4 .. T T34,1 "T 

P22(T30, B5, P21) P13 AB T 5,2 AB T34,3 "B 

P23(T30, B5, P22) P14 ... T T23,2 "T T13,3 "'T 

P24(T30, B5, P23) P15 .. B T23,4 .. B T13,1 "B 

P25(T30, B5, P24) P16 .. T ... B T 3,4 .. T T28,l "'T 

P26(T30, B5, P25) P17 .. T T 4,2 ... T .. B T28,3 "B 

P27(T30, B5, P26} P18 ... B T 4,4 "'B T33,3 "T 

P28(T13, B1, P66) P49 AT T26,4 ... T T19,3 "T 

P29(T13, B1, P28) P50 .. B T27,4 AT T19,1 .. B 

P30(T13, B1, P29) P19 AT T30,5 ATAB! T30,5 "TAB! 

P31(T13, B1, P30) P20 "TAB! T30,l AB! T30,l "B! 

P32(T13, B1, P31) P21 T30,3 ... B T30,3 ... B 

P33(T13, B1, P32) P22 

P34(T13, B3, P65) P23 
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Pi (Til B1 , Qd uitge- .B metho- .B methode ·B 
voerde .T de A .T B "T 
sequence 

P35(T13, B3, P34) P24 

P36(T13, B3, P35) P25 

P37(T13, B3, P36) P26 

P38(T13, B3, P37) P27 

P39(T13, B3, P38) P28 .T.B! 

P40(T34, B1, P2 ) P2P 

P41(T13, B3, P8 ) P30 

P42(T13, B3, P41) P31 

P43(T13, B3, P42) P32 

P44(T13, B3, P43) P33 

P45(T13, B1, P2 ) P34 .B 

P46(T13, B1, P3 ) P35 

P47(T13, B1, P46) P36 

P48(T13, B1, P47) P37 

P49(T31, B1, P14) P38 

P50(T31, B3, P16} P39 

P51(T30, B1, 998) P64 AT 

P52(T30, B1, P51) P65 

P53(T30, B1, P52) P66 .. B 

P54(T30, B1, P53) P81 .T.B 

P55(T30, B1, P54) P82 .B .' 

P56(T30, B1, P55} P83 .T 

P57(T30, B1, P56) P84 .B 

P58(T30, B3, 999) P85 .T 

P59(T30, B3, P58) P86 .t.B 

P60(T30, B3, P59) P87 .t.T 

P61(T30, B3, P60) P88 .B 

P62(T30, B3, P61) P51 ·T.t.B 

P63(T30, B3, P62) P52 

P64(T35, B3, 0 ) P53 

P65(T35, B3, 0 ) P54 

P66(T35, B1, 0 ) P55 

P67(T30, B3, P63) P56 

P68(T30, B3, P67) P57 
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P1 (T11 B1 , Q1) uitge- AB metho- AB methode AB 
voerde AT de A AT B .T 
sequence 

P69(T30, B3, P68} P58 .B 

P70(T30, B3, P69) P59 

P7l(T30, B3, P70) P60 

P72(T30, B3, P7l} P6l 

P73(T30, B3, P72) P62 

P74(T30, Bl, P57) P63 

P75(T30, Bl, P74) P79 .T·B 

P76(T30, Bl, P73) P80 AB 

P77(T30, Bl, P76) P89 .T·B 

P78(T30, Bl, P77) P90 .B 

P79(T19, Bl, P19) P67 .T.B 

P80(T19, B3, P19) P68 

P8l (T5, B2, P84) P69 

P82 (T5, B4, P83) P70 

P83 (T6, B4, 0 ) P7l 

P84 (T6, B2, 0 ) P72 

P85(T23, B2, P8l) P73 

P86(T23, B4, P82) P74 .B 

P87 (T3, B4, P86) P75 

P88 (T3, B2, P85) P76 

P89 (T4, B2, P88) P77 

P90 (T4, B4, P87) P78 

·T=30 [s] · 540 s 18 ·T 600 s 20 AT 420 s 14 AT · 
.B=20 [sJ · 520 s 26 .B 280 s 14 .B 360 s 18 .B · 
totale wisseltijd 1060 s 880 s 780 s 

besparing - 180 s 280 s 

% besparing 17 % 26 % 

tov verspaantijd 4500 s 4 % 6 % 
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PLAAT 

Pi (Til BlI Ql) uitge- ... B Pad met AB Pad met AB 
voerde AT methode ... T methode AT 
sequence A B 

Pl (TO, Bl, Pl ) Pl T3,l Tl4,4 

P2 (Tl, Bl, Pl ) P2 AT Tl,l ... T Tl4,2 ... B 

P3 (T2, Bl, P2 ) P3 AT T4,l ... T Tl7,2 "'T 

P4 (T3, Bl, 0 ) P34 ... B TO,l AT T18,2 "'T 

P5 (T4, Bl, P4 ) P35 Tl,l AT Tl9,2 AT 

P6 (Tl, Bl, P4 ) P36 T2,1 AT T29,2 ... T 

P7 (T5, Bl, P6 ) P37 T5,l AT T2l,2 AT 

P8 (T6, Bl, P7 ) P38 AT T6,l ... T T13,2 AT ... B 

P9 (T7, Bl, P6 ) P39 T7,l AT To,l ... T 

PlO (T8, Bl, Pll) P40 T8,l AT T3,l AT 

Pll (T8, Bl, P12) P4l T9,1 AT Tl,l AB 

P12 (T8, Bl, P5 ) P4 AB TlO,l AT Tl,4 ... T 

P13 (T8, Bl, P14) P63 AT Tll,l AT T15,4 AT 

Pl4 (T8, Bl, Pl5) P5 AT T12,1 ATAB Tl6,4 "'TAB 

P15 (T8, Bl, P5 ) P6 AT T14,2 AT T2,l AT 

P16 (T8, Bl, P17) P7 AT T17,2 AT T4,1 AT 

P17 (T8, Bl, P18) P8 AT T8,2 AT T8 / l AB 

P18 (T8, Bl, P5 ) P9 ... T T18,2 AT T8,2 AB 

P19 (T8, Bl, P30) PlO ... T Tl9,2 ... T T8,3 "'TAB 

P20 (T8, Bl, P2l) Pll T20,2 AT T5,l ... T 

P2l (T8, Bl, P5 ) P12 T2l,2 ... T T6,l "'T 

P22 (T9, Bl, P23) P13 T8,3 ... T ... B T7,l "'T 

P23 (T9, Bl, P9 ) P14 Tl4,4 ... T T9,l "'T 

P24 (T8, Bl, PlO) Pl5 Tl,4 AT ... B TlO,l "'T 

P25 eT8, Bl, P13) P16 T15,4 ... T TIl ',I "'T 

P26 (T8, BI, P16) Pl7 T16,4 ... T T12,l "'T 

P27 (T8, BI, P19) PI8 

P28 (T9, BI, P23) Pl9 

P29 (TlO,Bl, P8 ) P20 

P30 (TIl,Bl, P29) P2I 

P33 (T12,Bl, P5 ) P24 

P34 (TI3,B2, 0 ) P25 

P35 (Tl3,B2, P34) P26 
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Pi (Ti , B.1, Q1) uitge- olB Pad met AB Pad met AB 
voerde olT methode olT methode AT 
sequence A S 

P36 (T13,B2, o ) P27 

P37 (T13,B2, P36) P42 AB 

P38 (T13,B2, P37) P43 

P39 (T13,B2, P38) P44 

P40 (T13,B2, P35) P45 

P41 (T13,B2, P40) P46 

P42 (T8, B2, P39) P22 ABAT 

P43 (T8, B2, P42) P23 

P44 (T8, B2, P43) P28 

P45 (T8, B2, P44) P29 AT 

P46 (T8, B2, P45) P30 AT 

P47 (T8, B3, o ) P33 AT 

P48 (T8, B3, P47) P47 AB 

P49 (T8, B3, P48) P48 olT 

P50 (T8, B3, P49) P49 

P51 (T8, B3, P50) P50 

P52 (T14/B4, o ) P51 

P53 (TI, B4, P52) P52 AB.T 

P54 (T15,B4, P53) P53 olT 

P55 (T16,B4, P54) P54 .T 

P57 (T19,B2, o ) P55 AT 
.' 

P58 (T17,B2, P57) P57 .BAT 

P59 (T18,B2, P58) P58 AT 

P60 (T19,B2, P58) P59 AT 

P61 (T20,B2, P59) P60 olT 

P62 (T21,B2, P60) P61 .T 

P63 (T3, B1, o ) P62 .T 

.T=30 [s] · 750 s 25 .T 750 s 25 AT 630 s 21AT · 

.B=20 [s] · 140 s 7 AB 60 s 3 AB 140 s 7 AB · 
tota1e wisse1tijd 890 s 810 s 770 s 

besparing - 80 s 120 s 

% besparing 9 % 13 % 

tov verspaantijd 4450 s 2 % 3 % 
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TAFEL 

Pi (Ti I B1 , Q1) uit- AB pad met -'B pad met -'B 
gevoerde AT methode -'T methode "'T 
sequence A B 

Pl (T1, BS, PS ) Pl T 1,2 

P2 (Tl , B6, PO ) P2 AB T 1,3 -'B 

P3 (Tl, Bl, PB ) P3 AB T 1,4 -'B 

P4 (Tl, B3, PO ) P4 -'B T 1,6 -'B 

PS (Tl, B4, PO ) PS .t.B T 1,1 .t.B 

P6 (Tl, B2, PO ) P7 T 2,1 "'T 

P7 (Tl, B4, PS ) P6 AB T 2,5 .t.B 

PB (Tl, B2, P6 ) PB T 3,5 -'T 

P9 (T2, BS, Pl ) P9 .t.T.lB T 3,1 AB 

P10 (T2, BS, P9 ) P10 T 5,1 .IT 

P11 (T2, BS, P10) P11 T 5,5 .t.B 

P12 (T2, BS, Pll) P12 T 6,5 .IT 

P13 (T2, BS, P12) P13 T 9,5 .t.T 

P14 (T2, BS, P13) P14 T12,l .IT.lB 

P1S (T2, BS, P14) P1S T12,3 .t.B 

P16 (T2, BS, P1S) P16 T1B,3 .IT 

P17 (T2, BS, P16) P17 T19,3 "'T 

P1B (T2, BS, P17) P1B T 4,1 .IT.t.B 

P19 (T2, BS, P1B) Pl9 T 7,1 .IT 

P20 (T2, BS, P19) P20 .' T B,l ... T 

P2l (T2, BS, P20) P2l T10,1 .IT 

P22 (T2, Bl, P3 ) P94 Tll,l .t.T 

P23 (T2, Bl, P22) P9S T13,l .IT 

P24 (T2, Bl, P23) P22 .t.B T14,1 .t.T 

P2S (T2, B1, P24) P23 T1S,1 .t.T 

P26 (T3, Bl, P3 ) P24 T1S,S .t.B 

P27 (T3, BI, P26) P2S T16,1 .t.T.lB 

P28 (T3, B1, P3 ) P67 .t.T 

P29 (T3, Bl, P2B) P68 

P30 (T3, Bl, P29) P69 

P3l (T3, B1, P30) P26 

P32 (T3, B1, P3l) P27 

P33 (T3, Bl, P32) P2B 
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Pi (Ti' Bi , Qi) uit- .t..B pad met .t..B pad met loB 
gevoerde .t..T methode .t..T methode loT 
sequence A B 

P34 (T3, Bl, P23) P29 

P35 (T3, Bl, P34) P30 

P36 (T3, Bl, P35) P3l 

P40 (T3, B5, P10) P32 

P4l (T3, B5, P40) P33 

P42 (T3, B5, P10) P34 

P43 (T3, B5, P42) P35 

P44 (T5, B5, P43) P36 

P45 (T5, Bl, P33) P40 loB 

P46 (T5, Bl, P36) P4l 

P47 (T5, Bl, P23) P42 

P48 (T6, B5, P44) P43 

P49 (T7, Bl, P45) P99 .t..TIoB 

P50 (T8, Bl, P46) P100 

P5l (T9, B5, P48) P44 IoTIoB 

P52(TlO, Bl, P49) P45 .t..B 

P53(Tll, Bl, P50) P46 

P54(Tl2, Bl, P47) P47 

P55(Tl3, Bl, P54) P48 .t..T.t..B 

P56(Tl4, Bl, P55) P49 .t..T.t..B 

P57(Tl5, Bl, P56) P50 .t..T 

P58(Tl5, Bl, P57) P5l .t..T.t..B 

P6l{Tl5, B5, P56) P52 IoTIoB 

P62(T15, B5, P6l) P53 .t..T 

P65(T16, B5, P62) P54 loT 

P66(Tl6, Bl, P58) P55 J..T 

P67 (T3, Bl, P22) P56 .t..T 

P68 (T3, Bl, P23) P57 loT 

P69 (T3, Bl, P68) P58 

P70 (Tl, B7, PO ) P6l i.B 

P7l (Tl, B7, P97) P62 

P72 (T4, B7, P7l) P65 loT 

P73 (T4, B7, P72) P66 i.B 
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Pi (Ti , Bi , OJ.) uit- .B pad met .B pad met .B 
gevoerde .T methode .T methode .T 
sequence A B 

P74 (T4, B7, P73) P90 .T.B 

P75 (T4, B7, P72) P91 .T 

P76 (T4, B7, P74) P92 .T 

P77 (T4, B7, P75) P93 .T 

P78 (T5, B7, P77) 

P79 (T8, B7, P78) 

P80(T20, B7, P78) 

P81(T21, B7, P78) 

P82(T22, B7, P78) 

P83(T23, B7, P80) 

P84(T24, B7, P81) 

P85 (T7, B7, P82) 

P86(T11, B7, P79) 

P87(T25, B7, P83) 

P88 (T9, B7, P84) 

P89(T10, B7, P85) 

P90(T17, B3, P4 ) 

P91(T12, B3, P90) 

P92(T18, B3, P91) 

P93(T19, B3, P92) 

P94 (T2, B5, P10) " 

P95 (T2, B5, P94) 

P96 (T1, B7, P70) 

P97 (T1, B7, P96) 

P98 (T1, B7, P71) 

P99 (T4, B1, P30) 

P100(T4, B1, P33) 

·T=30 [s] · 570 s 19 .T 510 s 17 .T · 
.B=20 [s] · 360 s 18 .B 240 s 12 .B · 
totale wisseltijd 930 s 750 s 

besparing - 180 s 

% besparing 19 % 
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BIJLAGE 14 WIJZIGINGEN aan de 
HEIDENHAIN POSTPROCESSOR 
(veer UG2) 

14.1 inleiding 
14.2 aanpak 
14.3 resultaten 
14.4 lijst met potentiele bezwaren 
14.5 uitgebreide specificaties 
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BIJLAGE 14 WIJZIGINGEN aan de 
HEIDENHAIN POSTPROCESSOR 
(veer UG2) 

INLEIDING 
Veel onderdelen die bi j Tegema worden getekend en "geCAMd II, worden 
gefabriceerd door machinefabriek M. De machinefabriek maakt gebruik 
van freesmachines van verschillend fabrikaat, meestal uitgevoerd 
met het Heidenhain machinebesturingssysteem. Het Heidenhain besturings
systeem heeft een goed dialoogsysteem: Het biedt vele frezer-geori
entieerde funkties die aan de bank kunnen worden geprogrammeerd. 
Het NC-programma voor de vervaardiging van een produkt kan op deze 
wijze snel worden ingevoerd, zeker als men hier enige ervaring in 
heeft. Het standaard DIN66025 protokol (in het kort vaak ISO genoemd) 
wordt met minder tevredenheid gebruikt. Aangezien de DIN afspraken 
de ingang vormen voor het CAM systeem om NC-informatie naar de bewer
kingsmachines in het algemeen te versturen, leidt di t tot problemen. 
Problemen die de machinefabriek, enerzijds, afschuift op het ondeugende 
principe van CAD/CAM. En anderzijds Tegema op het gebrek aan informatie 
over de exakte problemen die moeten worden verholpen: De machinefabriek 
geeft niet aan welke fouten optreden, maar programmeert met schi jnbaar 
meer gemak het produkt in dialoog. Er ontstaan soms produkten met 
maatonnauwkeurigheid, maar na enkele pogingen is het eindresultaat 
toch naar wens. Afgezien van de aansprakelijkheid voor de gemaakte 
extra kosten, is di teen verwerpeli jke werkwi j ze, want in de toekomst 
moet het mogelijk zijn om foutloze NC-files uit een CAD/CAM systeem 
te kri jgen. Voor frezers en werkvoorbereiders hoeft di t beslist geen 
broodroof te zijn, indien zij tot de eerste generatie behoren die 
met moderne produktiemiddelen kunnen omgaan. 

MNPAK 

Onderzoek aan de hand van enkele files welke wijzigingen in 
de files optreden bij de vorming van Heidenhain NC-files door het 
UG2 systeem tot aan het fabriceren. 

Er wordt een 2;D proefprodukt gemaakt waarin enkele VOrmen de 
huidige Heidenhain postprocessor moeten testen: profiel, gaten, draad, 
ruimen, pockets (verschillend benaderen, zie figuur). Dit produkt 
wordt bij Tegema getekend, bij Philips gepostprocessed, en bij de 
machinefabriek gefabriceerd. Aldaar wordt geobserveerd hoe het NC
programma (al dan niet) funktioneert. 
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Onderzoek welke (non-)wijzigingen tot problemen leiden. Stel 
specificaties op voor de wijzigingen aan de prll- en/of postprocessor. 

~ RESULTATEN 
1 veel wijzigingen tussen de NC-files zijn ontstaan door de 

vertaalslag ISO-->dialoog-->ISO bij de machinefabriek; 
2 Veel wijzigingen zijn onnodig (bijvoorbeeld de 000 parameters 

instellingen en voeding op 350 zetten.); 
3 De frezer "denkt" in kontouren, zoals bij Heidenhain dialoog 

besturing wordt ingevoerd en CAM levert niet kontouren, maar 
freesmiddelpuntsbanen. Dit is een essentieel verschil van 
opvatting, omdat Mis besturingssystemen niet een tweede register 
bevatten, waarin radiuskorrekties worden opgeslagen. Dit in 
tegenstelling tot sommige andere besturingen. 

De voorstellen voor wijziging aan de postprocessor staan op de volgende 
pagina. Aan de prllprocessor hoeft niets gewijzigd te worden. Ais 
bijlage is er de lijst met veranderingen in de verschillende NC-files. 
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9a 

9b 

IDa 

G2 I J X Y wordt verdeeld over 
2 regels: Hi I J en li+10 G2 
X Y 
(ook voor G3) 

G41 G1 --> G1 G41 

2250 --) Z100 

130 XU YO Z250 is vervallen 

G17 1.'1 --> 1.'1 G17 

G41 XO --) G41 '-4.5 
(nahij N2400 --> N3250) 

soortgelijk met G41 
(N2700 --> N3550) 

K6 52800 --> G98 Ll en een 
----> Ti G17 

(ll2340-->N3180) 

I,J=krommingsmid
delplllt; X, Y=eind
punt 

G codes omgewisseld 

veiligheidsafstand 
verkleind 

ander veiligheids
startPlllt 

verwisseling (G17=be
werkingsvlakkeuze XY) 
en een 5 ontbreekt. 

Kisschien vertaalslag van 
ISO->Dialoog->ISO 

? 

bereik van de freesbank 

Eigen keuze 

? 

anders naderen handmatig geprogrananeerd 
~ljl (ANftlham) ahv schets 

_. _<ls----6!~1 (Ufl') 

I \ 
.. ~~"&--- • 

anders naderen 

G98 Li=labeldefin
ltie. M6:gereedsch
apwissel zonder Tool
n1.lllller 

loodrecht naderen=indru
kking, en engage vector 
mag niet "in lijn" bij 
G4l 

? 

lSO/Dialoog vertaalslag 

ISO/Dialoog vertaalslag. Heiden
hain houdt vaste volgorde aan: 
GO/1/2/3 X Y 2 G40/41/42 F K 

Haho 600 beeft beperkt bereik 

Zinloze regels worden verwijderd 

lSO/Dialoog vertaalslag. 
S--modaal en 4it werkstuk is met 2 
vrijwel identieke frezen gemaakt, 
dus S=konstant. 

In- en uitlopen bij nafrezen moet 
iets langer zijn dan de oontour 
1. v.m. overtollig materiaal. 

nee (*) 

nee (*) (He files aanleveren in 
Heldenhain-volgorde scheelt snel
heid bij het inlezen in de bank: 
1. v .m. syntaxoontrole is de 
Ba\Jlrate nu maximaal 1200 en voor 
elgen flIes 9600) 

nee (tussen operaties is sprong 
naar 2+100 niet wenselijk) 

nee (deze H30 regel Is overigens 
het gevolg van een extra tekstre
gel die door de preproc. weer 
wordt verwijderd.) 

nee (*) 

nee (schuin naderen is gebruike
lijk bij HeYi. Distance~;freesD. 
Daarna pas een G4l geven. ZO ook 
bij uitlopen (&40 code) om te 
verhinderen dat bij retract 
opnieuw materiaal wordt afgenClllen 
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lOb G98 L1 zonder Label einde G98 Labelwordennooit ? Label wordt voor nafrezen nee 
LO, zonder keuze naar welkla- aangeroepen met G79 aangebracht. Eventueel kooIt in $"Y3 
bel LO, L1... qespronqen wordt deze fase een pauze aD de aktuele 

produktmaten op te meten alvorens 
te kompenseren voor nafrezen. 
Label beeft een terugvind-funlctie 

11 Ggg '1'1 L1 Ii na proqrmmna e1n- Ggg = qereedschapde- ? (onnodiq aD naar label gereedschapkorrektle wordt aldus nee 
de H30 finitie te springen) of (1nit1a- ingegeven. 

L = freeslenqtekor- liseren van radiuskorrek-
rektle tie voor nleuw proqr.) 
R = freesradluskor-
rektle 

12 G40 GO X-5 --) Gl G40 X-5 qeen F9998 ijlgang verqeten Hanueel veIllijderd an de frees ja 
overqenanen in N2580 niet met ijlqang uit bet materiaal 

te laten qaan. 

13 T1 -) T1 in regel NIO gereedschapmixup vergisslnq Ten behoove van nafrezen lIOrdt een nee 
T1 -) T2 in regel ander T-register aangeroepen. 

NIl80 -} IU470) Zander K6 is hier geen fysleke 
gereedschapwissel. 

14 G83 en G84 met een POi te Blj Philips ontdekt opschuiven van parameter In dialoog kan een dergelijke fout ja (met ISO files kan dit misgaan) . 
weinig (kant niet in deze euvel waarblj wegla- in cyclusdefinitie niet voorkanen. 
files voor, weI &an Mevi ten van 'wachttijd=O' 
gevraaqd) nare gevolgen heeft 

(*) = "ove.tmacht". Ten gevolge van 
de lSO/Dialoog vertaalslag is deze 
wijziging ontstaan en kan daarom 
lIOrden vergeten. Voorzover na te 
gaan, zouden de UG2 Ne-files in 
deze gevallen succesvol werken. 

OPHERKINGEN : 
1) Er lIOrdt met dialoog gewerkt, omdat men dit gewoon is en omdat er dan gesimuleerd kan worden. 
2) "Opheffen van radiuskorrektie gebeurt soms ongelukkig". Contour verlengen en G40 na retract vector is gewenst. 
3) Uitloop van minimaal 2mm is gewenst, omdat uitgangsmateriaal vaak te groot is. 
4) Z-waarde eerst aktiveren en daarna pas XY is gewenst. Hieraan is reeds gehoor gegeven. 
5) De vertikale vceding mag (bij terugtrekken uit kunststof) 2 maal de horizontale vceding zijn om de krul te breken. 
6) .PRJ files op disk aanleveren is gewenst. 14mei91 PV(ta} 
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SPECIFICATIES TER YERBETERING VAN DE HEIPENHAIN POSTPROCESSOR 

CONCLUSIES 
De specificaties voor aanpassingen van de Heidenhain postprocessor 
zijn terug te voeren tot: 
1. Na elke Toolwissel mag "M3 S •• " niet als een aparte regel 

aanwezig zijn. S moet in de regel bij het T-kommando. M3 kan 
worden vermeld in de regel waarin bewegingsinformatie (GO of 
G1) staat. 
De voeding F moet worden vermeld, zodra deze wijzigt of ijlgang 
(GO-kommando) is uitgevoerd. Heidenhain kent geen GO, maar 
verandert dit in "G1 Fmax". Indien vervolgens een G1 zonder 
F wordt verstuurd, staat F dienaangaande op Fmax. Indien het 
moeilijk is, om rekening te houden met de voorafgaande 
bewegingskommando's, luidt het voorstel om in elke regel met 
G1,G2 en G3 de F-waarde te vermelden. 
In een regel met meer dan 1 coordinaat (zoals bi jvoorbeeld N30 
XO YO Z100), moet een GO worden toegevoegd. Een regel zonder 
GO of G1 met 1 coordinaat bewerkstelligt een asparallelle 
beweging. De betreffende regels komen na een Tool wissel v~~r. 
Cycli: in G83 en G84 moeten aIle parameters gedefinieerd worden, 
anders ontstaan bij het inlezen in de besturing syntaxfouten: 

4a Diepgatboren G83: P04 (wachttijd) ontbreekt indien de wachttijd 
o is. P04 moet altijd worden vermeld. 

~ Centeren G83: P03 ontbreekt en hier moet dezelfde waarde als 
P02 worden vermeld. P04 moet ook worden vermeld: P04+0. 

JQ Tappen G84 bevat vier parameterdefinities: POS wordt weggelaten 
en diens waarde komt in P04. De wachttijd P03+0 moet worden 
vermeld. 

Wensen die ook mogen worden verwerkt, maar waar de funktionaliteit 
van de HC-file niet van af hangt, zijn: 
~ Voeding F300 is v~~r aluminium en kunststof aan de lage kant. 
6 In kunststof mogen ±Z-bewegingen met dubbele voeding F worden 

ui tgevoerd. Bi j lage voeding wordt de frees te warm. Momenteel 
is de Z-voeding de halve XY-voeding. Met het oog op hardere 
metalen en het opvoeren van F, is het voorstel om de voeding 
F in aIle richtingen gelijk te maken. 

Tot besluit de konklusie dat de kontour volgens de gebruikelijke 
methode mag worden benaderd, dus "in lijn". Schuin inlopen (al is 
het maar minimaaI) geeft in de regel waarin G41 staat, een extra 

bijlage 14: VBRBBTBRDB HBIDBNHAIN POSTPROCBSSOR 111 



x- of Y-coordinaat. De machinefabriek acht dit wenselijk, omdat anders 
"gekke dingen kunnen gebeuren", maar dit is niet aangetoond. Voor 
de goede orde moet over een afstand groter dan de freesdiameter worden 
genaderd (engagejreract vector). 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

ACS 

Affrezen 

APT 

Associatief 

Bewerkings
diepte: 

(Absolute Coordinate System) het nulpunt waarmee 
UG2 werkt. ACS is niet te verplaatsen. 
Het eindprodukt van het overmatige uitgangsmateriaal 
scheiden. 
(Automatically Programmed Tool) Machineonafhankelijke 
NC programmeertaal. 
Verbonden aan de geometrie van een .PRT file. Bij 
het wijzigen van de .PRT (move, stretch ••• ) veranderen 
de associatieve enti tei ten ook, bi jvoorbeeld: de vorm 
van een pocket en de plaats van gaten zijn 
associatief. 
Een organisatieniveau binnen een produkt waarin 
een operatie thuishoort. Dit komt overeen met het 
aantal stappen dat in de toegankelijkheidsboom is 
doorlopen. (er is een verband met de geometrische 
bewerkingsdiepte: hoe dieper een operatie gelegen 
is, des te meer operaties dienen er aan vooraf te 
zijn gegaan. Dit verband is echter niet wederzijds.) 

Bewerkingsvlak Het normaalvlak op de freesas: Het vlak van het produkt 

Boundary 

CAMmer 
CLF 

CLMF 

CLSF 

dat in bewerking is. 
(kontour) Een verzameling van UG2 entiteiten die 
binnen een operatie worden gebruikt om de grenzen 
van de bewegingen van de frees aan te geven. Aan een 
entiteit hangt: TANTO of ON. De boundary hoeft niet 
gesloten te zijn. Indien entiteiten elkaar niet raken, 
worden ze verbonden ("extend") tot een aaneensluitend 
geheel. 
De mens die de CAM-module bedient. 
(Cutter Location File) Binnen UG2 een Standard APT 
file waarin de gereedschapbanen, inklusief 
technologische kondities, zijn opgeslagen. 
(Cutter Location Master File) Een kopie van de CLSF 
die wordt gemanipuleerd en uiteindelijk tot een CLF 
leidt. 
(Cutter Location Source File) Een file waarin de 
bewerkingsinformatie met kommando's ten behoeve van 
grafische simulatie staat vermeld voor de operaties 
die bij de .PRT file behoren. CLSF=CLF+simulatiekom
mando's+overbodige gereedschapwissels+FROM&GOHOME 
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Csys 
Cyclus 

Default 
Eiland 

Entiteit 

Feature 

Gereedschap-

punten. 
Coordinate system 
deelbewerking die door het besturingssysteem van de 
freesmachine autonoom wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld 
schroefdraad tappen, spiebaan frezen. 
Standaardinstelling van een parameter. 
De kontour van een volume dat niet verspaand mag 
worden. 
( entity) Enkel voudig modelleerelement (punt t cirkel, 
lijn, vlak, volume-element, text, dim, group) waaruit 
een CAD-tekening is opgebouwd. 
Een modelleerelement met bewerkingsinformatie. 

AIle bewerkingen die met een bepaald gereedschap kunnen 
optimalisatie: worden gedaan, worden afgehandeld (ongeacht in welk 

bewerkingsvlak ze zich afspelen). Daarna wordt pas 
een ander gereedschap geselekteerd. 

Gereedschap
vI akkombinatie 

Ti,j Een groep operaties met een gemeenschappelijk ge
reedschap, bewerkingsvlak en toegankelijkheid. Het 
zijn de knooppunten. 

Gereedschapbaan 
gunstig 

Zie Toolpath. 
("een gunstig pad") Binnen P_opt: het pad dat via 
een vereenvoudigingsmethode uit zgn. "redelijke" paden 
wordt geselekteerd. Een gunstig pad is 
machineonafhankelijk. 

gunstigste 

ideaal 

Knooppunt 

Kontour 

("het gunstigste pad") Binnen P_opt: van aIle 
gunstige paden datgene dat de geringste wisseltijd 
bezit. Het gunstigste pad is machineafhankelijk. 
("het idea Ie pad") Binnen P_opt: het allerbeste pad 
dat denkbaar is (geringste wisseltijd). Dit kan aIleen 
worden ontdekt door voor elke kombinatie ( ook 
onredelijke) de wisseltijd uit te rekenen. Het ideale 
pad is machineafhankelijk. 
een positie in de toegankelijkheidsboom. Dit kenmerkt 
een gereedschap- en vlakkeuze. De bi jbehorende 
operaties en de onderlinge volgorden liggen vast. 
Boundary 

Machineaf- Binnen P_opt: de oplossing van het sorteeralgoritme 
hankelijkheid: wordt bepaald door de verhouding gereedschap-/ 

vlakwisseltijd. 
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MCS (Machine CoOrdinate system) Het nulpunt ten opzichte 
waarvan de gereedschapbaan is georienteerd. Tevens 
werkstuknulpunt. 

Modaal Een situatie blijft van kracht totdat ze gewijzigd 
wordt, bijvoorbeeld: display options en de ligging 
van het WCS zijn modaal. 

NC (numerical control) de besturing van een 
fabricageproces op basis van digitale informatie. 

ODlspannen Het uitgangsmateriaal op een andere wijze op het bed 
van de freesmachine bevestigen, waarna het 
bewerkingsproces kan worden voortgezet. 

Ondersnijding De diameter van de frees is niet in overeenstemming 
met de kromtestraal van het kontour, waardoor 
materiaal blijft staan of te veel materiaal wordt 
weggehaald. 

operation (operatie) Bewerkingsinformatie die gedefinieerd 
is met een kontour, gereedschap en menuinstellingen 
(parameter set). De operatie wordt samen met de • PRT 
file opgeslagen. De resulterende gereedschapbaan in 
de .CLSF. 

Opspannen 

Pad 

Parameter 

PD 

Pocket 

ui tgangsmateriaal bevestigen op het bed van de 
freesmachine. 
De volgorde van gereedschap-vlakkombinaties T1 ,j waarmee 
een produkt wordt geproduceerd. Hierui t voIgt de 
sequence (volgorde van gereedschapbanen). 
Set Een aantal instellingen van een operation die 
(geometrisch gekoppeld aan het RCS) gekopieerd kunnen 
worden naar andere operaties. Het betreft ondermeer: 
gereedschaptechnologie I start- en return punten: 
engage- en retract vector; postprocessor kommando' s. 
Bijlage 7. 
(positie draaitafel) Een draaitafel die tussen het 
bed van een freesmachine en het uitgangsmateriaal 
wordt bevestigd. 
(kamer) Een kamer met afgeronde hoeken en konstante 
diepte. 
(Operaties-optimalisatie) Een software algoritme 
waarmee verschillende operaties tot de gunstigste 
bewerkingsvolgorde gerangschikt worden. 

Post commands (Postprocessor commands) Een selectie uit de APT 
kommando's die aan het begin (eventueel: eind) van 
de betreffende gereedschapbaan in de CLS-file worden 
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toegevoegd. 
Postprocessor een conversieprogramma dat APT kommando's omzet in 

machineafhankelijke NC-informatie. 
Potentieel Het aantal knooppunten in de toegankelijkheidsboom 

dat (nog) bij een bepaald gereedschap behoort. 
Preprocessor een conversieprogramma dat CLSF kommando's omzet in 

machineonafhankelijke APT kommando's (in een CL-file). 
RCS Reference Coordinate System. Een zelf te kiezen 

orthonormaal assenstelsel waara an parameter set 
gerefereerd is. 

redelijk 

Sequence 

Sleutel
operatie: 

Spindel 
Technologie 

("een redelijk pad") Binnen P_opt: elk denkbaar pad 
dat ontstaat door slechts een index van Ti,j te 
veranderen. De wisseltijdenboom bevat aIle redelijke 
paden. Een redelijk pad is machineonafhankelijk. 
(rij) De volgorde van de operaties annex 
gereedschapbanen zoals ze worden uitgevoerd. 

Een operatie die meerdere operaties toegankelijk 
maakt. 

De bewerkingsas van een freesmachine. 
De informatie die het verspaningsproces beschrijft: 
(snedediepte, aanzet, sni jsnelheid, meelopend frezen). 

Terugtrekroute Na verspanen trekt het gereedschap zich terug om een 
gereedschapwissel dan weI vlakwissel zonder botsing 
mogelijk te maken. 

Toegankelijk- Grafische weergave van de hi~rarchische plaats 
heidsboom: van een groep operaties Ti,j met een gemeenschappelijk 

gereedschap, vlak en toegankeli jkheid: de gereedschap
vlakkombinaties. Zie bijlage 11. 

Toolpath 

UG2 

Vlak-

De bewerkingsinformatie (=geometrische + 
technologische informatie + simulatiekommando's) die 
het resultaat is van de menu-instellingen die binnen 
een operatie zijn gedefinieerd. 
Uniqraphics II 

Alle bewerkingen in een vlak worden afgehandeld I voordat 
optimalisatie: een ander vlak wordt bewerkt. 

WCS (World Coordinate System) Een zelf te kiezen 
orthonormaal assenstelsel om te tekenen of bepaalde 
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coordinaten in te voeren. 
Werkstuknulpunt Het nulpunt behorende bij het werkstuk (en 

uitgangsmateriaal) zoals het op de freesmachine is 
opgespannen. Bi j gebruik van een posi tie draai taf el , 
op de rotatieas. 

Wisseltijden- Grafische weergave van de gereedschap- en vlakwisseltijd 
boom bij gegeven sequences. Zie bijlage 11. 

VERKLARENDE LETTERS 
B1 vlak (B-as kommando) 
F feature 
G toegankelijkheidsfeature 
P operatie (Process) 
Q toegankelijkheidsoperatie 
T gereedschap (Tool) 
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