
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ontwikkelen en implementeren van een CAD-CAM/CNC-frezen koppeling : gericht op de
inzet in een produktontwikkelingsomgeving

Gunnink, Jan-Willem

Award date:
1994

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/54cd33f7-3718-402f-bc88-90dc7ed3850c


•• • • • 
TNO-Industrie 

TNO-rapport 
94 PrC 234 September 

1994 

Aile rechlen voorbehouden. 
Niels uit deze uilgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm 
of op welke andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaande toestemming van TNO. 

Indien dit rapport in opdracht werd 
uitgebracht. wordt voor de rechten en 
verplichtingen van opdrachtgever en 
opdrachlnemer verwezen naar de 
'Algemene Voorwaarden voor Onderzoeks
opdrachten aan TNO', dan wei de 
betreffende terzake tussen partijen 
gesloten overeenkomst. 
Heller inzage geven van het TNO-rapport 
aan direct belanghebbenden is loegestaan. 

TNO 

Nederlandse organisalie voor 
loegepasl-naluurwetenschappelijk onderzoek 

TNO-Induslrie doet onderzoek en verleenl diensten op hel 
terrein van de Industriale Technologie. Zij richt zich 
daarmee op de'industria, de dienstensector en de overheid. 
Industriale technologie omval gebieden als toegepaste fysica, 
chemie, produktontwikkeling, produklietechnologie, 
materiaalkunde, bedrijfskunde, micro-elektronica, 
informatica en telematica. 

• • Produktcentrum TNO 

Instituut voor Produktontwikkeling 

Oostsingel 209 
Postbus 5073 
2600 GB Delft 

Fax 015 - 60 87 56 
Telefoon 015 - 60 89 09 

Ontwikkelen en implementeren van een CAD-CAMlCNC
frezen koppeling. 
\.A)Pf\ .? (00\ {, 
Gericht op de inzet in een produktontwikkelingsomgeving. 

Jan-Willem Gunnink 

Eindstudie-opdracht ter afronding van de opleiding tot 
werktuigkundig ingenieur aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Faculteit der Werktuigbouwkunde, vakgroep 
Werktuigbouwkundige Produktietechnologie & -
Automatisering. sectie Universele Produktiemiddelen 

Afstudeerhoogleraar: 
Begeleiders: 

WPA rapportnummer: 
Bijlagen: 

Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf 
ir. JAW. Hijink (TUE-WPA) 
ing. G.E. Knoppers (TNO-PrC) 

210016 
Rapport met bijlagen 

Op opdrachten aan TNO zUn van toepassing de Aigemene 
Voorwaarclen voor onderzoeksopdrachlen aan TNO, 
zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank 
en de Kamer van Koophandel Ie 's-Gravenhage. 



••• • • • • 

Van twee mogelijke gebeurtenissen zal 
aileen de ongewenste plaatsvinden. 

De wettendualiteit van Dude 



••• 
TNO-rapport 
94 PrC 234 

• 

SAMENVATTING 

• • • 

September 1994 Pagina 3 

TNO Produktcentrum wil beschikken over een mogelijkheid om NC-files te kunnen genereren voor drie, 

vier- en vijf-assig frezen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat deze vervaardigingsmethoden van 

belang zijn in het produktontwikkelingsproces. Er dient een CAD-CAMlCNC-frezen koppeling 

ontwikkeld en geimplementeerd te worden, gericht op de inzet in een produktontwikkelingsomgeving. 

Het onderzoek richt zich ten eerste op het uitgangsmodel in 3D-CAD, de verwerking van 

technologische informatie, de opbouw van het freesprogrammrna in de CAM-module en de overdracht 

van NC-files vanuit het CAD-CAM systeem naar de freesrnachines. 

Ten tweede richt het onderzoek zich op het ontwerpen van postprocessoren. Deze postprocessoren 

zetten de, in de CAM-module berekende, gereedschapsbanen om in machinebesturing-afhankelijke 

positie- en bewerkingsinforrnatie. De ontwikkelde koppelingen zijn volledig geTntegreerd in het gebruik 

van het CAD-CAM systeem. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de bestaande procedures 

die binnen TNO Produktcentrum worden gehanteerd op het gebied van CAD-gebruik, filebeheer en 

netwerkcommunicatie. 

Naar aanleiding van het onderzoek zijn ontwerpregels opgesteld om het CAD-CAMlCNC-frezen-traject 

optimaal te laten functioneren. Hetgeen ontwikkeld is op het gebied van de verwerking van 

technologische informatie heeft er toe bijgedragen dat op eenvoudige wijze, optimale 

verspaningscondities te realiseren zijn. Tevens is een laagindeling ontwikkeld om de opbouw van het 

NC-programma en de generatie van de freesbanen gestructureerder te laten verlopen. Voor zes CNC

freesmachines zijn postprocessoren ontwikkeld. De postprocessoren zetten foutloos de 

gereedschapsbanen-inforrnatie om in de machinebesturing-specifieke NC-regels. Op de bij het 

Produktcentrum aanwezige CNC-freesmachines zijn testen uitgevoerd voor op dat moment Iopende 

projecten. De bruikbaarheid van de ontwikkelde koppelingen in de gebruikersomgeving is hiermee 

aangetoond. 

Door dit onderzoek heeft TNO Produktcentrum de beschikking gekregen over een volwaardige CAD

CAM koppeling voor drie-, vier- en vijf-assig frezen. Deze koppeling zal bijdrage aan de verbetering en 

versnelling van het produktontwikkelingsproces. Mede dankzij de nieuwe mogelijkheden van 3D-CAD

CAM/CNC·frezen zullen nieuwe markten gezocht kunnen gaan worden. 
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AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 

CAD 

CAM 

CAD staat voor Computer Aided Design, ofwel het computer ondersteund 

ontwerpen. Geometrische twee-dimensionale (2D-CAD) of drie-dimensionale 

(3D-CAD) produktinformatie wordt met behulp van een CAD systeem digitaal 

opgeslagen. 

CAM staat voor Computer Aided Manufacturing. ofwel het computer 

ondersteund fabriceren. Hierbij zijn twee deelgebieden te onderscheiden 

[Senden,1990]: 

1.) Het met een CAM systeem genereren van bewerkingsinformatie voor 

een NC-machine. 

2.) Het door het besturingssysteem van de NC-machine verwerken van 

deze bewerkingsinformatie om van het uitgangsmateriaal tot het 

gewenste produkt te komen. 

Dit onderzoek richt zich op het eerste deelgebied. 

CAD-CAM Dit beg rip duidt op een koppeling tussen het ontwerpproces en het 

fabricageproces [Kaas, 1990]. 

CAD-CAM systeem Met een CAD-CAM systeem bestaat de mogelijkheid om binnen de CAM

module bewerkingsinformatie te genereren op basis van de binnen de CAD

module gegenereerde produktgeometrie. In het kader van dit onderzoek is de 

produktgeometrie drie-dimensionaal vastgelegd en is de bewerkingsinformatie 

een set NC-regels voor freesmachines. 

CNC-machine 

Design-file 

DNC 

NC-regel 

CNC staat voor: Computerized Numerical Controlled. Een CNC-machine wordt 

numeriek (middels getallen) gestuurd met behulp van een ingebouwde 

computer. 

File waarin zowel de 3D-CAD geometrie als de CAM-informatie is opgeslagen. 

De CAM-informatie betreft de informatie en gegevens van de CAM

programmatuur. 

Direct Numerical Control: Een aan de machine gekoppelde computer beheert 

de NC-programrna's en zendt deze naar de machine(downloading). Bij NC-files 

groter dan de geheugencapaciteit van de machinebesturing wordt de file in 

delen naar de machine gezonden door de DNC-koppeling. 

Een NC-regel is genormeerd volgens DIN 66025 [DIN TAB200] en is 

opgebouwd uit woorden. Elk woord is een machine-instructie en bestaat uit 

een adresletter en een getal. De letter is bepalend voor de informatiesoort. 
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Voorbeeld NC-regel: 

N29 G1 X69 vaa Z94 F560 S6300 Ma T1 

regelnum~er . L._ T toe~ental : ge~eedschapnummer. 
wegvoorwaarde \ vo6ding hulpfunctie 

positie-informatie 

Een NC-programma is een verzameling van NC-regels met aan het begin een 

programmakop en aan het eind een programrnastaart. Dit dient voor de 

herkenning in de machinebesturing. Het NC-programrna wordt in de 

machinebesturing ingelezen en omgezet in mechanische bewegingen van de 

NC-machine. 

Digitaal opgeslagen NC-programma 

Een postprocessor is een conversieprogramma dat de gereedschapsbanen

informatie omzet in NC-regels specifiek behorend bij een bepaalde machine. 

Parametric Programming Language is een C-georienteerde programmeertaal 

die Intergraph gebruikt voor de softwareprogrammering. 

De (Engelstalige) termen zoals die in de programrnatuur van Intergraph worden gebruikt. worden ook in 

dit rapport gebruikt. De eerste letter van die termen is een hoofdletter. 
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T echnische Universiteit Eindhoven. Binnen de Faculteit der Werktuigbouwkunde ben ik afgestudeerd in 

de sectie Universele Produktiemiddelen van de vakgroep Werktuigbouwkundige Produktietechnologie 

en -Automatisering. Het onderzoek is verricht bij TNO Produktcentrum. instituut voor 

produktontwikkeling. Mijn afstudeerhoogleraar prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf en mijn begeleider vanuit 

de vakgroep, ir. JAW. Hijink, wi! ik bedanken voor de tijd en moeite die ze hebben gestoken in de 

begeleiding van dit onderzoek. Rik Knoppers, mijn begeleider bij rNo, wil ik hartelijk danken voor ziin 

inzet en geduld, maar vooral voor de zeer plezierige samenwerking. Groepshoofd Jan Smits en 

afdelingshoofd Arien Tuinhof de Moed dank ik voor het beschikbaar stellen van deze afstudeerplaats. 

Mijn ouders, mijn broer, miin vriendin, mijn vrienden en aile medewerkers van TNO Produktcentrum wit 

ik bedanken voor hun interesse in mijn afstudeerwerk, de hulp die zij mij daarbij hebben gegeven en 

het aanhoren van mijn, bljjkbaar niet atlatende, woordenstroom. In het bijzonder wil ik de groep 

Produktvervaardiging noemen waar ik dagelijks vertoefde. Aad, Cees en Douwe-Jan wi! ik bedanken 

voor hun .hulp en onderricht zodat ik zeit de CNC-freesmachines kon en mocht gebruiken. De 

systeembeheerders Marc en Hans wil ik bedanken voor hun medewerking, inzet I?n instemming bij het 

opzetten van diverse veranderingen in het netwerk en het systeem. Andre Vergne wi! ik bedanken voor 

het vinden van de juiste literatuur. Hans van der Linden van Intergraph wi! ik bedanken voor zijn inzet 

bij het oplossen van de problemen op het gebied van vi~-assig frezen. Dhr G.J.G. van der Molengraft 

wit ik bedanken voor zijn hulp bij de vijf-assige freesmachine. 

Tijdens dit onderzoek is een persoon van onschatbare waarde geweest: Leo Potjewijd. Hjj is in zijn 

funetie als Application Engineer bij Intergraph met enige lastige problemen van dit onderzoek en mij 

opgezadeld. Door zijn inzet en een plezierige samenwerking konden de problemen tot volle 

tevredenheid worden opgelost. 

Zowel de veelzijdige eindstudie-opdracht als de veelzijdige en -eisende afstudeeromgeving hebben er 

toe bijgedragen dat ik met veel plezier aan dit voor mij zeer leerzame onderzoek heb gewerkt. 

Gedurende deze eindstudie-opdracht heb ik ondervonden dat genialiteit en creativiteit niet grenzen aan 

een plezierige vorm van gestoordheid maar onlosmakeljjk met elkaar verbonden zijn. Of dit iets zegl 

over de medewerkers van TNO Produktcentrum Iaat ik in het midden. 
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TNO Produktcentrum, instituut voor produktontwikkeling, houdt zich bezig met het systematisch 

ontwikkel~n van industrit'He produkten tot consumentenprodukten (zie bijlage 1). Het Produktcentrum 

wordt ingezet in, en heeft ervaring met elke fase van de produktontwikkeling. T er verbreding, 

ondersteuning en versnelling van het produktontwikkelingstraject heeft het Produktcentrum eind 1992 

een CAD-CAM systeem van Intergraph aangeschaft. Dit CAD-CAM systeem dient zowel ter 

ondersteuning van het ontwerptraject als voor het aansturen van (de aanwezige) produktiemiddelen. In 

de periode tot december 1993 is binnen de groep Produktvervaardiging onderzoek gedaan naar en 

ervaring opgedaan met dit systeem op het gebied van drie-, vier- en vijf-assig frezen [Gunnink,1993]. 

Hieruit bleek de waarde van deze vervaardigingsmethoden voor het produktontwikkelingstraject. Het 

kunnen genereren van NC-files voor meerassig frezen wordt dan ook als een onmisbaar tool gezien 

voor het Produktcentrum. 

Het doe I van de afstudeeropdracht is het ontwikkelen van een koppeling tussen het CAD-CAM 

systeem en (de aanwezige) CNC-freesmachines. Voor het verkrijgen van een zo hoog mogelijk 

rendement dient de koppeling vervolgens geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd te worden. (zie 

omschrijving eindstudieopdracht; bijlage 2) 

Het onderzoek richt zich ten eerste op het opstellen van.ontwerpregels om het CAD-CAMlCNC-frezen

traject optimaal te laten functioneren. Er wordt gekeken naar het uitgangsmodel in 3D-CAD, de 

verwerking van technologische informatie, de opbouw van het freesprogrammma in de CAM-module en 

de overdracht van NC-files vanuit het CAD-CAM systeem naar de freesmachines. 

Ten tweede richt het onderzoek zich op het ontwerpen van postprocessoren. Deze postprocessoren 

zetten de, in de CAM-module berekende, gereedschapsbanen om in machinebesturing-afhankelijke 

positie- en bewerkingsinformatie: NC-regels. De postprocessoren zijn volgens eenzelfde methode 

glOOaal opgezet en vervolgens per machinebesturing uitontwikkeld. Tijdens het onderzoek lopen de 

diverse ontwikkelingen grotendeels parallel omdat ze van elkaar afhankelijk zijn. Het uitgangspunt van 

het onderzoek is, dat het vooral gericht is op de inzet van het CAD-CAM systeem in de 

produktontwikkeling. De CAD-CAMlCNC-frezen koppeling die gerealiseerd zal worden, wordt tijdens dit 

onderzoek getoetst aan de bruikbaarheid in het produktontwikkelingstraject. 
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De markt voor zowel industriele als consumentenprodukten is mede door de snelie technologische 

ontwikkelingen constant in beweging. De vragers op deze markten eisen van de aanbieders steeds 

frequenter betere en nog goedkopere produkten. De aanbieders hebben dan ook als belangrijkste 

streven het verminderen van de 'Time to Market'. Uiteraard worden de andere aspecten, zoals kostprijs 

en kwaliteit daarbij niet vergeten. De 'Time to Market' kan in twee belangrijke fasen worden opgedeeld. 

De eerste fase wordt bij wijze van definitie aangeduid met Produktontwikkeling, de tweede met 

Produktie [Sleeckx,1994]. Aangezien bij de produktie reeds lang continu aandacht wordt besteed aan 

het verkorten van de doorlooptijden door procesoptimalisatie, wordt nu de vermindering van de 'Time 

to Market' gezocht in optimalisatie van het produktontwikkelingsproces. Een werkwijze die dat nastreeft 

wordt aangeduid met de term 'concurrent engineering'[Technieuws,,1994]. 

- marktonderzoek r-- concept '--- ontwerp - detail f-- produktie- - produktie -
voorbereiding 

Figuur 1. Traditioneel, serieel vertopend ontwerpproces. Elke volgende fase wacht totdat de voorgaande fase volledig resultaat 
oplevert. 

Bij 'concurrent engineering': 

.. 

.. 

.. 

verlopen de verschillende fasen van het ontwerpproces niet op de traditionele, seriale manier 

(figuur 1) maar overlappen elkaar (figuur 2), 

wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams en 

worden computer ondersteunende ontwerpgereedschappen geintegreerd . 

Door gebruik fe maken van deze drie akties is het mogelijk geworden om met produktievoorbereiding 

te beginnen kort nadat het produktconcept bekend is. Door in zo'n vroeg stadium aan de 

produktievoorbereiding te werken kan terugkoppeling aan de ontwerpers worden geboden voordat het 

gehele ontwerp vaststaat. Aan het begin van het ontwerpproces is op deze wijze zoveel mogelijk 

informatie van het produkt voorhanden. Als communicatiemiddel is een drie-dimensionale representatie 

van het produkt daarbij van enorme waarde. De maakbaarheid van een produkt kan immers veel beter 

worden bepaald aan de hand van een prototype dan aan de hand van tekeningen of een afbeelding op 

een beeldscherm. 
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concecl 

Het vervaardigen van die prototypen kan op diverse 

manieren gebeuren. Soms is meerassig frezen de 

enige en/of goedkoopste oplossing. Vooral bij (vaak 

grote) produkten met meervoudig gekromde vlakken 

is dit het geval. De ontwerpen laten zich dan niet op 

de conventionele 2D-tekeningen vastleggen maar 

zullen gemodelleerd moeten worden in 3D .. CAD. Als 

vervolgens met een CAD-CAM systeem de 

mogelijkheid bestaat om snel en foutloos positie- en 

bewerkingsinformatie voor de freesmachines te 

genereren op basis van het 3D-model, dan resulteert 
Figuur 2. Concurrent engineering (gelntegreerde 
produktontwikkeling), fasen overlappen elkaar. 

dit in een aanzienlijke optimalisatie van het 

produktontwikkelingsproces. TNO Produktcentrum wit dan ook in haar eigen produktontwikkelingstraject 

gebruik gaan maken van deze mogelijkheden. 

2.1 S.ituatie aan begin van het onderzoek 

Sinds de aanschaf is slechts een drietal keren gebruik gemaakt van het Intergraph CAD-CAM systeem 

om CAD-CAM/CNC-frezen toe te passen. Met het CAD-CAM systeem wordt aileen positie-informatie 

gegenereerd, dus X-,V- en Z-coordinaten. De gegeneerde NC-regels moeten dan nog handmatig 

worden voorzien van een programmakop, een programmastaart en gereedschapsinforrnatie zodat een 

volledig NC-programrna beschikbaar is. Vervolgens wordt het dan verkregen NC-programma middels 

een informatiedrager in de machinebesturing geladen. De grootte van de NC-files wordt beperkt door 

de geheugencapaciteit (256kB) van de besturing. NC-files groter dan de geheugencapaciteit van de 

besturing worden handmatig in volledige NC-programma's van maximaal256kB gedeeld. 

Ook verloopt de communicatie tussen de diverse gebruikers en de hard- en software slecht. 

2.2 Ter beschikking staande hardware, software en communicatiemlddelen 

In deze atstudeeropdracht is gebruik gemaakt van een CAD-CAM systeem van Intergraph, versie 3.0. 

De CAD-module van het systeem wordt gevormd door IntergraphlEngineering Modeling System 

(itEMS), een hybride 3D-modeller. VEMS wordt gebruikt om 3D-wireframes, 3D-sculptured surfaces en 

3D-solids te modeleren. I/MAXMILL, IntergraphlMulti AXis MILling optie, vormt de CAM-module van 

het systeem voor het genereren van bewerkingsinformatie voor meer-assig frezen. Om met 
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I/MAXMILL. op basis van de 3D-produktgeometrie uit I/EMS, gereedschapsbanen te genereren wordt 

een NC-programmeeromgeving gebruikt: I/NC. Voor het omzetten van de gereedschapsbanen in NC

regels wordt gebruik gemaakt van IIMLO. Voor een uitgebreidere beschrijving van het systeem en de 

samenhang van de te gebruiken Intergraph-applicaties verwijs ik naar bijlage 3. 

In de ontwikkelingswerkplaats staan drie drie-assige CNC-freesmachines van DECKEL met DIALOG4 

besturingen en een drie-assige CNC-freesmachine van MIKRON met een Heidenhain TNC425 

besturing. De besturingen van de DECKEL en MIKRON freesmachines kunnen middels een verbinding 

(RS232-C) met een PC voorzien worden van NC-files die niet groter zijn dan de geheugencapaciteit 

van de besturingen. De Intergraph workstations en andere computersystemen staan via het netwerk 

van TNO Produktcentrum in verbinding met elkaar. Directe communicatie tussen het UNIX-gedeelte 

(Intergraph workstations e.d.) en het DOS-gedeelte (PC's e.d.) van het netwerk is echter (nog) niet 

mogelijk. 

2.3 T e realiseren situatie 

TNO Produktcentrum wi! beschikken over een volwaardige CAD-CAM koppeling voor meerassig frezen 

gericht op de inzet in de produktontwikkeling. Aangezien bij veel produkten die het Produktcentrum 

~ ontwikkel! het accent ligt op de vormgeving, zullen de koppelingen vooral geometrie-gericht zijn 

I'" [Senden,1990]. 

Het CAD-CAM systeem moet NC-files genereren voor drie- en vier-assige CNC-freesmachines die in 

de ontwikkelingswerkplaats aanwezig zijn. Tijdens dit onderzoek wordt ook een koppeling gecreeerd 

tussen het Intergraph CAD-CAM systeem en de MAHO 700S vi~-assige freesmachine. Deze 

freesmachine is aanwezig op de T.U. Eindhoven bij de vakgroep Werktuigbouwkundige 

Produktietechnologie en -Automatisering. 

De NC-files voor deze machines dienen direct door de machinebesturing te verwerken zijn, zonder dat 

aile noodzakelijke en wenselijke informatie handmatig moet worden toegevoegd. De file-overdracht 

moet snel en foutloos verlopen via de aanwezige communicatie-infrastructuur van het netwerk. Ook de 

communicatie tussen gebruikers en de diverse interfaces moet volledig op elkaar afgestemd worden. 

Het geheel moet voorts ook voldoen aan procedures die binnen het Produktcentrum worden 

gehanteerd op het gebied van CAD-gebruik, filebeheer en netwerkcommunicatie. 
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2.4 Onderzoeksgebieden 

---------; 
I 

T echnologische informalie I I 

lUI NC-~ogramma's i 

NETWERK 

DOS 
PROTOCOL 

'=, >1 

,ILt BI: 1~![ilj 
2D/3D-CAO ,1-

-'-' 6) 
INTERGRAPH WORKSTATIONS 

UNIX 
PROTOCOL 

~ 

Figuur 3, Schematische weergave van de te realiseren koppelingen. 
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i DNC ! 
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I
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In figuur 3 is schematisch de te realiseren situatie weergegeven. Om deze situatie te creeren richt dit 

onderzoek zich op: 

1). De eisen waaraan het 3D-CAD-model moet voldoen voor (optimale) verwerking in de CAM-

module.(§ 3.1.1) 

2). Toleranties bij de CAD- en bij de CAM-module.(§ 3.1.2) 

3). Opbouw van NC-programma in de CAM-module.(§ 3.1.3) 

4). Verwerking van technologische informatie in de CAM-module.(§ 3.1.4) 

5). De transformatie van de (in de CAM-module gegenereerde) gereedschapsbanen in een NC-

programma door middel van postprocessoren.(§ 3.2) 

6). Optimaliseren van de CAD-CAM software.(§ 5.1) 

7). Integratie in het netwerk.(§ 5.2) 

8). Communicatie tussen netwerk en CNC-freesmachines.(§ 5.3) 

9). Aanpassingen opgelegd door gebruikersomgeving.(§ 5.4) 

Aan de hand van de eerste vier punten worden ontwerpregels opgesteld die de gebruikers in staat 

stellen optimaal gebruik te maken van de koppeling. Punt 5 maakt de koppeling mogelijk. De punten 7 

en 8 realiseren de fysieke koppeling. De punten 6 en 9 vergemakkelijken en organiseren het gebruik 

van de tot stand gekomen koppeling. 
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Om het genereren van NC-programma's zo optimaal mogelijk te laten verlopen worden in dit 

onderzoek ontwerpregels opgesteld en postprocessoren ontwikkeld. Voor de omzetting van de 

gereedschapsbanen in een machinebesturingafhankeUjk NC-programma wordt per machine een 

postprocessor ontwikkeld. Voor het opstellen van ontwerpregels wordt ten eerste onderzocht de 

opbouw van een. voor het genereren van NC-programma's, optimaal 3D-CAD-model. Ten tweede 

wordt onderzocht op welke wijze de technologische informatie (snijsnelheden, voedingen. 

gereedschappen) ingevoerd en verwerkt wordt in de CAM-module. Ten derde wordt de opbouw van 

het NC-programma in de CAM-module onderzocht. 

3.1 Opstellen ontwerpregels 

Het doel van de ontwerpregels is het gebruik van de koppeling CAD-CAM/CNC-frezen te 

vereenvoudigen en zoveel mogeUjk te stroomlijnen. De ontwerpregels kunnen tijdens het gebruik van 

het CAD-CAM systeem het werk van de CAM-programmeur vergemakkelijken en. gestructureerd laten 

verlopen. 

3.1.1 Eisen aan CAD-model 

Een 3D-CAD-model wordt in IIMAXMILL gebruikt om Boundaries en Surfaces te definieren die voor het 

bewerken van het produkt nodig zijn (in bijlage 3 is dit reeds verduidelijkt). Zo is het voor het frezen 

van een pocket. via Mill Pocket. aileen noodzakelijk om de bodem van de pocket en de omtrek van 

de pocket aan te geven. Naast het hiervoor genoemde Mill Pocket zijn er nog een twaalftal 

bewerkingsstrategieen die door IIMAXMILL ondersteund worden. Aile bewerkingsstrategieen vragen 

hun eigen geometrie-defenities. Deze Boundaries en Surfaces kunnen rechtstreeks in het 3D-CAD

model worden geselecteerd of uit diverse delen van het 3D-CAD-model worden opgebouwd. Dit laatste 

is afhankelijk van de Boundary of Surface die voor een bepaalde bewerking van belang is. Een CAD

ontwerper kan bij het ontwerpen rekening gaan houden met die bij bewerkingen behorende Boundaries 

en Surfaces. De CAD-ontwerper kan dat echter beter overlaten aan de CAM-programmeur aangezien 

deze precies weet welke Boundaries en Surfaces nodig zijn. Aan te bevelen is het om de CAM

programmeur voldoende CAD-kennis te geven zodat deze zelfstandig het CAD-model kan manipuleren 

en daarmee de betreffende Boundaries en Surfaces kan definieren. 
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Een tweede aspect bij het modelleren in 3D-CAD zijn de toleranties van het 3D-CAD-model en in 

welke mate deze toleranties doorwerken in het uiteindelijke te vervaardigen produkt. Met de toleranties 

van het CAD-model worden zowel de systeemtechnische toleranties als de toleranties die 

produkttechnisch zijn opgelegd (passingen etc.) bedoeld. 

De systeemtechnische toleranties zijn de Base Hight Tolerance (BHT), de Coordinate Hight 

Tolerance (CHT), de intol en de outtol. De BHT geeft de nauwkeurjgheid weer waarmee het systeem 

rekent. Normaal gesproken is voor modelleren 1e-5 voldoende. Omdat met de CAD-systemen 

modellen worden ontworpen die via het CAM-traject gemaakt dienen te worden is de BHT standaard 

op 1 e-6 ingesteld. Dit is om de nauwkeurheidseisen welke aan die produkten worden gesteld te 

kunnen realiseren. 

De CHT heeft betrekking op de nauwkeurigheid waarmee het CAD-systeem via Constructive Solid 

Geometry (het optellen en aftrekken van solids) de CAD-modellen berekent. Ais de resulterende 

randen en hoeken na een CSG-bewerking rekenkundig te beschrijven zijn in lijnen en cirkels dan zal 

dat gebeuren met de nauwkeurigheid van de BHT. Is het resultaat dat de randen .en hoeken niet meer 

in lijnen en cirkels zijn weer te geven dan wordt de nauwkeurigheid bepaald door de CHT. Normaal is 

de CHT 1 e-3. Aangezien (bij het Produktcentrum) deze randen en hoeken veelal verbonden zijn aan 

zichtvlakken, komt het de snelheid van het systeem ten goede als de CHT standaard op 1 e-2 wordt 

ingesteld. Mocht een dubbelgekromd vlak en/of de bijbehorende rand toch een bepaalde functie 

vervullen dan is het aan te bevelen om de CHT weer in te stellen op 1 e-3. De CAD-ontwerper moet 

zich wei realiseren dat als een model met een CHT van 1 e-2 gemaakt is, dat dit model dan niet 

(meer) nauwkeuriger dan deze waarden kan worden. Bij het modelleren moet dus nagedacht worden 

over de functie van het model en wat, met de functie rekeninghoudend. de CHT moet zijn. Ais het 

CAD-model bestaat uit lijnen en cirkels dan worden de gereedschapsbanen berekend met een 

nauwkeurigheid die gelijk is aan de BHT van het CAD-model. Bij het bereken van gereedschapsbanen 

over een CAD-model met dubbelgekromde vlakken zijn de toleranties intol en outtol van belang (figuur 

4). 

De intol en outlol geven het tolerantieveld weer waarbinnen de gereedschapsbanen berekend worden 

bij complexe geometrieen. In figuur 4 wordt bij 1 de nauwkeurigheid gelimiteerd door de intol, bij 2 

door de outtol. Standaard staan de intol en outtol op 0.03 hetgeen voor de zichtmodellen geen 

problemen oplevert. Bij nauwkeuriger produkten waarbij de dubbelgekromde vlakken een bepaalde 

functie moeten vervullen, is het aan te bevelen de intol en outtol te verkleinen. De rekentijd zal echter 

toenemen. 
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Figuur 4. Intol -1- en outtol -2-. Pijlen geven de materiaalbuitenzijde aan. In de bovenste benadering zijn de intol en outtol op een 
hogere waarde geze! dan in de onderste. 

Produkttechnische toleranties zijn in een 3D-CAD-model niet aan te geven. Rekening houdend met 

het symmetrische tolerantieveld dat de meeste machines bezitten kan het model het beste in 

symmetrische toleranties worden gemodelleerd. Een maat die voorheen op 2D-CAD met 10 +0.1 +0.3 

werd aangegeven kan in 3D het beste getekend worden met 10.2. Gevaarlijk blijft het wei als we 

rekening moeten houden met toleranties van produkten die aan of in dit model moeten aansluiten. Het 

tolerantieprobleem voert veel verder dan hier behandeld kan worden. Misschien moet de hele wijze 

van ontwerpen wei aangepast worden aan de mogeUjkheden die er nu zijn en gaan komen door het 

gebruik van 3D-CAD-CAM. 

J Concluderend kan er gesteld worden dat aile CAD-modellen uit VEMS gebruikt kunnen worden om er 

~ gereedschapsbanen omheen te leggen. Voorts dient het model opgebouwd te zijn uit elementen met 
\,: 

-xl. .; symmetrische toleranties. De huidige systeeminstellingen zijn afgestemd op het gebruik in de 
_k~ ~_~ 
~ produktornwikkelingsomgeving. Mocht er een hoognauwkeurig produkt vereist worden waarvan de 

elementen niet meer in lijnen en cikels te beschrijven zijn, dan is het aan te bevelen de intol, outtol en 

de CHT aan te passen. 

3.1.3 Opbouw freesprogramma in CAM-module 

Bij gebruik van een drie-assige freesbank als bijvoorbeeld de MIKRON moet voor het bewerken van 

meerdere. zijden aan een produkt evenzovele NC-programma's gemaakt worden. Met VMAXMILL is dit 

ook mogelijk. Een Program wordt opgebouwd uit diverse Paths en deze Paths worden weer 

opgebouwd uit Subpaths. leder Subpath is weer onderverdeeld in: 

,. 
ten eerste een ingaande beweging die het gereedschap naar de beginpositie brengt alvorens 

er verspaand gaal worden, 

ten tweede de snijdende beweging waarbij het eigenlijke verspanen plaatsvindt en 
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.. ten derde de uitgaande beweging waarbij het gereedschap uit het materiaal wordt 

teruggetrokken naar een vooringestelde positie. 

Programmanaam WF52C 
Projectdirectory FP2/3142NC Design-file 
Machine keuze --- Roland-Camm S 

.Programma11 
Assenstelsellnulpunt MAH0700S 
Gedefinieerde punten 

I pat~2 tl-= ::!r-at-e-s::= _ ............ _.1 

--==:~ • " 
[SUbPath 1. ~Ub~at~~ Bewerkingsstrategieen 

Ilnga:aridEi-bew~ I . Uitgaande bewegingl 

I Snijdende beWeging 

Figuur 5. Schematische weergave van de opbouw van sen NC-programma 

DEFINED PARAMETERS 

Mill Profile 

Mill Pocket 
Mill Face 

Mill Single S-Axis 

MillS-Axis 

Mill4-Axis 

MiII5-Axis 

Etc. 

In figuur 5 staat de schematische opbouw van een NC-programma weergegeven .. ln dit figuur is aan 

de linkerzijde aangegeven de onderverdelingen in een designfile. Aan de rechterzijde staat vermeld 

wat er per onderverdeling gedefinieerd moet en kan worden. 

leder Subpath levert bij het aanmaken een aantal gereedschapsbanen op die ook grafisch 

weergegeven worden. Als er meerdere Subpaths en/of Programs worden aangemaakt wordt het snel 

erg onduidelijk of een bepaalde grafische weergave een gereedschapsbaan of een deel van de CAD

geometrie is. Daarom is tijdens het onderzoek een systematische laagindeling ontwikkeld. Door gebruik 

te maken van deze laagindeling bestaat de mogelijkheid om aileen die lagen "aan" te zetten die voor 

een bepaalde wijziging of gereedschapsbanengeneratie van belang zijn. Aile overige informatie kan 

'uit' gezet worden. 
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Orgineelmodel laag 0 
Uitgangsmateriaal 
Program1 

Path1 
Subpath1 
Subpath2 

Subpath5 
Path2 
.. etc 

Program2 
Path1 

.. etc 
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laag 1 
laag 100-199 
laag 105 

laag 106 
laag 107 

laag 110 
laag 115 

laag 200-299 
laag 205 

In figuur 6 staat deze indeling geprojecteerd op de opbouw van een NC-programma uit een casestudy 

die tijdens het onderzoek is uitgevoerd. In aile honderdtallen (Iaag 100, 200 etc.) wordt een kopie van 

het orgineel gemaakt. Hierin mogen wijzigen worden aangebracht. Het model op laag 0 moet het 

orgineel blijven. Voor het uitgangsmateriaal geldt hetzelfde maar dan gekopieerd op de lagen 101, 201 

etc. Op de lagen 102, 202, etc. wordt het assenstelsel geplaatst en gedefinieerd evenals het 

gereedschapswisselpunt en de startpositie die allen in de Edit Program Form gedefinieerd kunnen 

worden. Op de vijftallen, 105, 110,215 etc. kunnen diverse Path-gegevens weergegeven worden. Op 

de daarop volgende lagen 106,107,111,216 etc. kunnen de Boundaries en Surfaces gekopieerd 

worden (vanuit laag 100/101 of 200/201 etc.) die voor een bepaalde Machinegroup noodzakelijk of 

gewenst zijn. Deze Boundaries en Surfaces kunnen vervolgens ook gewijzigd worden in die Iaag. Met 

dit systeem is een georganiseerde opbouw van het programma gegarandeerd en kan later bij een 

eventuele vervolgopdracht een wijziging eenvoudig en snel gerealiseerd worden. 

3.1.4 Invoering en verwerking van technologie In de CAM-module 

Bij het Produktcentrum wordt een grote diversiteit aan materialen met een nog grotere verscheidenheid 

aan gereedschappen verspaand. Om voor aile mogelijke combinaties van materialen en 

gereedschappen de optimale bewerkingscondities te verkrijgen is in dit onderzoek een flexibel systeem 

van tech~ologiebeheersing ontwikkeld. 

Met technologie wordt in dit verband bedoeld: snedebreedte en -diepte, mee- en tegenlopend frezen, 

voedingen en toerentallen. De snedebreedte en -diepte, mee- en tegenlopend frezen dient "handmatig

ingevoerd te kunnen worden vanwege de flexibiliteit bij het genereren van de gereedschapsbanen. De 

technologie die "geautomatiseerd" verwerkt moet worden zijn de voedingen en het toerental. 
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Part-Boundary 1 

:,1 Mil! Profile f- .'[M-a-ch-in-eg-r-ou-p-n-rJ-()6-mm 
Part-surface 1 106 
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WOD007NC22I 
L ______ ~------~ 

WF007221 
106 

WF007222I 
200-299 

WF007223, 

·WF007224 • 

D 
Program 

D 
Subpath 

~ 
1 I 

Machi~egrOUp Path 

100-199, 105,106 etc geven de laagnummers weer 

Figuur 6. De laagindeling geprojecteero op de opbouw van het NC-programma. Het laatste cijfer van he! Programnummer komt 
overeen met het honderotal. 

Het toerental wordt berekend door: 

met (S) 
(v) 
(D) 

(8) = (v) I (x ,. (D» 

= toerental in [1/minJ, 
= snijsnelheid in [mmlmin] en 
= freesdiameter in [mm] 

De voeding, in het vlak loodrecht op de gereedschaps-as, wordt berekend door: 

(F) = (Flz) ,. (z) ,. (8) t J ~\~" 
met (F) = voeding in [mmlmin], 

(F/z) = voeding per snijkant in [mm] /v,,{''''':' 
(z) = aantal snijkanten in H 

(3.1) 

(3.2) 

De freesdiameter (D) word begrensd door de te realiseren geometrie. Het aantal snijkanten (z) is 

inherent aan de soort frees die gekozen wordt voor een bepaalde bewerking. Er blijven dus twee 

variabelen over: (v) en (F/z). Deze variabelen zijn afhankelijk van het materiaal waar de frees van 

gernaakt is en van het te bewerken materiaal. (F/z) en (v) zijn te vinden in de catalog us van iedere 

frezenleverancier (figuur 7). Het gebruik van de optimale waarden voor de parameters (F/z) , (z). (v) en 

(D) resulteert altijd in de optimale verspaningscondities voor wat betreft de voeding en het toerental. 

Daarom kunnen aile mogelijke combinaties van material en en frezen toegepast worden als deze 

parameterinstellingen in IIMAXMILL kunnen worden geImplementeerd. 
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Materialen 

CMC TYPE 

01.1 Ongeleg. C < O.25~. 
01.3 koolstof· C O.8~. 
01.5 staal C< 1.4% 

02.1 laaggeleg. Gegloe.d 
02.2 staal Gehard 

03.11 Hooggeleg. Gegloe.G 
03.22 staal Gehard 

03.21 Hooggeleg. Gehara 
ger.staal 

05.1 Roestvast· Ferr., Mart 
05.2 staal Ausl 

gegloeid 

• .. 
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Hardmetaalsoorten 
Snijsnelheid m/min. 
Voeding per tand mm 

HARDHEID 
SMA 56 GC 120 ~RINELLHB 

~ 110 1800.35 300:0.3 (1 

~ 150 110:035 70:0.4 200:0.2S{l 
'-310 900.3 60035 

'" 175 125:035 7004 210:0.25(1 
<v 325 80:0.3 55:0.3 
~200 IDS.!' 3 65.0.4 170:0.25(1 
~ 375 65025 45'03 

' 325 025 550.3 

' 210 190.03 100'035\:< 280:03 II 
' 190 18503 i50 J [OJ 210:0.3 II 

Figuur 7. Technologiegegevens voor het frezen. Bron: Sandvik catalogus 
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Tijdens dit onderzoek is gebleken dat bij de gereedschappen extra parameters geprogrammeerd 

kunnen worden. Door van deze ontdekte mogelijkheid gebruik te maken kunnen bij het aanrnaken van 

het gereedschap naast de diameter ook de voeding_per_snijkant (F/z), de snijsnelheid (v) en het 

aantaLsnijkanten (z) gedefinieerd worden (figuur 8). Met gebruik van de formules (3.1) en (3.2) zijn 

met de juiste instelling van de vier parameters de optimale verspaningscondities beschikbaar voor wat 

betreft de voeding en het toerental. 

Dit is in IIMAXMILL gerealiseerd door de berekening van het toerental en de voeding in de CrPthu file 

te laten plaatsvinden. De CrPth.u file is een file die wordt aangeroepen als een Path wordt 

aangemaakt. Door in de CrPthu file de formules (3.1) en (3.2) te programmeren en te laten berekenen 

met de gereedschapsparameters (F/z), (v), (z) en (D), is in het dan aangemaakte Path de juiste 

voeding en toerental beschikbaar. Voor een precieze uitwerking van de geprogrammeerde software en 

de werking ervan, verwijs ik naar bijlage 5. 

---_-1 __ --I 
~ ... <Wt!> .., __ ....... 2irn 
____ oIfwr .. l 

Figuur 8. De Create Tool Fonn met de USER DEFINED PARAMETERS 
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Het onderzoek heeft uitgaande van het voorgaande geresulteerd in de volgende ontwerpregels: 

CAD-model: Bij voorkeur dient het model opgebouwd te zijn in matenlafmetingen 

die midden in het tolerantiegebied liggen. Het gebruik van 

symmetrische toleranties is dus aan te bevelen. 

T echnologische informatie: 

Opbouw NC-programma: 

leder model kan gebruikt worden. De CAM-programmeur moet echter 

over voldoende kennis van 3D-CAD beschikken om optimaal de 

IIMAXMILL mogelijkheden te kunnen benutten. 

De systeeminstellingen met betrekking tot de toleranties zijn al 

afgestemd op het gebruik van een CAD-CAM-koppeling in een 

produktontwikkelingsomgeving. Bij het modelleren moet echter wei de 

CHT aangepast worden aan de functie van het uiteindelijke produkt. 

Bij het definieren van een frees zijn meteen aile optimale 

verspaningsgegevens voorhanden. Aileen snedediepte en -breedte etc. 

dienen nog handmatig ingevoerd te worden. Dit blijft ook zo om de 

flexibiliteit van het werken met deze parameters te behouden. 

Belangrijk bij het opbouwen van het NC-programma is een structurele 

aanpak. Ais gewerkt wordt met de laagindeling zoals beschreven dan 

is de basis daarvoor ruimschoots aanwezig. 

3.2 Ontwerpen en construeren van postprocessoren 

Naast de in § 2.3 genoemde machines is er voor nog een machine een postprocessor ontwikkeld. Dit 

betreft een ROLAND CAMM3 machine die tijdens dit onderzoek uit een andere instituut van TNO is 

gehaald. Deze DeskTop freesmachine is uitermate geschikt om kleine zichtmodellen op snelle wijze te 

realiseren. 

3.2.1 Opzetten van de postprocessoren 

Aangezien er meerdere koppelingen geconstrueerd moeten worden, is eerst een werkwijze opgezet 

waarlangs de koppelingen te ontwikkelen zijn. Deze werkwijze leidt de ontwerper van de 

postprocessoren stap voor stap door het constructieproces. Deze stappen zetten de globale lijnen uit. 
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Per machine-categorie (drie- vier- of vijf-assig) is hiervoor een stroomschema opgesteld dat als 

leidraad fungeert bij het construeren van de postprocessoren. Deze stroomschema's zijn in figuur 9 

weergegeven. 01 staat hierin voor overige informatie. Deze aanvullende informatie is nodig om een 

programma in de besturing te kunnen verwerken. In bijlage 7 staan de stappen verder uitgewerkt. Het 

verwerken van de machinecycli wordt in § 3.2.3 nader toegelicht. 

Voordat met het eigenlijke construeren wordt begonnen vindt er eerst een vooronderzoek plaats. Het 

vooronderzoek houdt in dat er onderzoek is gedaan naar: 

de (on)mogelijkheden van het CAD-CAM systeem, 
de (on)mogelijkheden van het netwerk, 
de (on)mogelijkheden van de besturing en 
de (on)mogelijkheden van de machine. 

Uit het vooronderzoek is een eisenpakket voor de postprocessoren opgesteld. Dit heeft 

plaatsgevonden in samenspraak met: 

de CAM-gebruikers, 
de werkvoorbereiding en 
de gebruikers in de werkplaats. 

Het eisenpakket wordt per machine/besturing beschreven in de bijlagen 8, 11, 14 en 17. Daarin staat 

ook een beschrijving van de betreffende machine. 

3.2.2 Realiseren van de postprocessoren 

Een postprocessor wordt binnen het Intergraph systeem geconstrueerd met behulp van de MLO 

Interface. Hiermee kan een gedeelte van de postprocessor gerealiseerd worden. Echter de veelvuldig 

voorkomende specifieke machinelbesturing-technische eisen kunnen vaak niet met de MLO Interface 

gerealiseerd worden. Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van de .ufile van de betreffende 

machine. Hierin is in PPL geprogrammeerd om die onderdelen van de postprocessor te programmeren 

die niet met de MLO Interface gerealiseerd kunnen worden (zie bijlage 4 voor meer gedetailleerde 

informatie). Het grootste deel van mijn inspanningen en tijd zijn tijdens dit onderzoek gewijd aan het 

realiseren van de postprocessoren. Dit is het gevolg van de zeer geringe informatie in de Intergraph 

documentatie en de moeilijkheidsgraad van het vervaardigen van postprocessoren in het algemeen. In 

de handleidingen staat maar zeer summier beschreven wat de mogelijkheden zijn. 

Ondanks dat dit stuk van het onderzoek veel tijd heeft gekost om tot goede resultaten te komen is het 

in het kader van dit rapport niet relevant om elk detail van de .u en de .deffile te vermelden en te 

verklaren. Het resultaat is hetgeen telt. Daarom zijn per machinelbesturing de .u en de .deffile (deze 

vormen immers de resultaten van de onderzoeksinspanningen op het gebied van de postprocessoren) 
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Schema B: 
Vier-assig 
frezen & 3 met 
rotatietafel 

Figuur 9. Stroomschema's voor hat construeren van de diverse postprocessoren. 
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Vijf-assig frezen 
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in de bijlagen geplaatst. Voor de Mikron WF52C is de . u file in bijlage 9 en de .def file in bijlage 10 

opgenomen. Voor de Deckels FP2I3/42NC is de .ufile in bijlage 12 en de .deffile in bijlage 13 

opgenomen. Voor de MAHO 700S is de .u file in bijlage 15 en de .deffile in bijlage 16 opgenomen. 

Voor de Roland CAMM3 is de .u in bijlage 18 en de .def file in bijlage 19 opgenomen. 

3.2.3 Machinecycli 

Het laten verwerken van machinecycli via IIMAXMILL in de postprocessoren kan op een tweetal 

manieren plaatsvinden (figuur 10): 

1) Een machinecyclus in IIMAXMILL aangemaakt ook als machinecyclus naar het NC-programma 

laten schrijven. Bijvoorbeeld een boorcylus wordt ook uitgevoerd in het NC-programma met 

G83 en de parameterbeschrijvingen. In I/MAXMILL gebeurt dit middels de optie <canned>. 

2) Een machinecyclus in IIMAXMILL aangemaakt middels de optie <graphic> naar het 

programma laten schrijven. Hierbij wordt het boren van een gat gerealiseerd door gebruik te 

maken van gewone gereedschapsbanen, dus via coOrdinaten en niet via de G-codes. 

Beide manieren hebben hetzelfde resultaat in het produkt. Aileen bij gebruik van de tweede manier zal 

de file aanzienlijk groter zijn aangezien elk punt en elke stap in een cyclus met coOrdinaten wordt 

aangeven. Door gebruik te maken van een DNC-koppeling is de grootte van een NC-file echter geen 
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<graphic> 

N1SGOXO.YO.Z30. 
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N2SG1Z-S.F1S0. 
N30G0Z2. 
N3SG1Z-10. 
N40G0Z2. 
N4SG1Z-1S. 
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NSOG4F2. (VERBLlJFTIJD 2 S.) 
NSSGOZ2. 

Figuur 10. Machine-cycli zijn op !wee manieren te realiseren en uil Ie voeren naar het NC-programma. Hier bijvoorbeeld voor de 
MIKRON WFS2C. 

probleem meer. Daarbij komt nog dat voor het mogelijk maken van de eerste manier vee I tijd in het 

programmeren moet worden gestoken. Om toch de functionaliteit en de mogelijkheden van IIMAXMILL 

en de postprocessoren te onderzoeken is voor de MIKRON wei gebruik gemaakt van de <canned>

optie. Voor de MIKRON zijn de cycli voor (diep)boren en tappen geTmplementeerd. De andere cycli die 

ook bij het Produktcentrum vee I gebruikt worden zoals kotteren, ruimen en vrijloopkamer-frezen zijn 

niet in de Heidenhainbesturing in DIN/ISO vorm beschreven. Deze zullen dus via '<graphic> uitgevoerd 

moeten worden. In bijlage 17 staat de uitwerking van de cycli (diep)boren en tappen. Resultaat van het 

onderzoek is dat middels de <canned> optie de NC-programma's vee I korter worden. Mijns inziens zit 

er echter onevenredig veel tijd in het realiseren van machinecycli in het NC-programma via de 

postprocessor. Uitgezonderd de opties diepboren en tappen voor de MIKRON worden de machinecycli 

gerealiseerd via de optie <graphic>. 
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Voor iedere machinelbesturing combinatie moet bij het opzetten van een Program een bepaald 

stramien worden aangehouden om tot een werkend NC-programma te komen. Ook moeten de 

assenstelsels op een bepaalde wijze gedefinieerd worden om de mogelijkheden van de machines met 

IIMAXMILL te kunnen aansturen. Dit stramien wordt per machine beschreven in een apart handleiding 

die aansluitend op deze afstudeeropdracht zal worden geschreven. In het kader van deze rapportage 

is het niet relevant om deze stramienen te vermelden aangezien dit een hoger kennisniveau van 

IIMAXMILL vereist. De te schrijven handleiding zal dan ook speciaal voor de gebruikers worden 

opgesteld. 

Per machinelbesturing zal in dit hoofdstuk het resultaat van de geconstrueerde postprocessoren 

worden besproken. Tijdens het onderzoek zijn diverse postprocessoren minimaal een keer ingezet in 

het produktontwikkelingstraject. Aileen voor de MAH0700S is dit nog niet gebeurd. Dit is voomamelijk 

gekomen doordat er lange tijd onduidelijkheid bestond over de vraag hoe Intergraph de afwijkingen in 

de rotatie-assen (zie § 4.3) zou kunnen ondervangen. 

Met de postprocessoren die er nu zijn kan heel veel gerealiseerd worden. De toekomst zal echter 

moeten uitwijzen of alles met de postprocessoren gemaakt kan gaan worden. Oat men binnen het 

Produktcentrum verheugd is met de gerealiseerde koppelingen mag blijken uit het artikel dat in bijlage 

21 is opgenomen. 

4.1 MIKRON WF52CrrNC425 

De koppeling tussen Intergraph en de MIKRON heeft reeds zijn nut bewezen. In een tweetal projecten 

zijn produkten gemaakt gerealiseerd met deze koppeling. In het ene geval een produkt dat voor dit 

onderzoek niet gemaakt kon worden en in het andere geval aileen met een onevenredige investering 

in tijd en geld. De produkten die gemaakt zijn kan ik hier echter niet presenteren aangezien beide nog 

in de octrooi-aanvraag procedure verkeren. Voor een derde, eveneens in de octrooifase verkerend, 

project is een spuitgiet matrijs gerealiseerd die voorheen niet gemaakt kon worden aangezien de 

produktv~rm aileen in 3D-CAD was vast te leggen. 
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4.2 OECKEL FP2I3/42NClDialog4 

Voor zowel het drie- als het vier-assig frezen heeft de koppeling reeds in een eerder onderzoek 

[Gunnink.1993] aangetoond uitstekend te functioneren binnen het produktontwikkelingstraject. Nu er na 

dit onderzoek de beschikking is over een volwaardige CAD-CAMlCNC-frezen koppeling zullen mijns 

inziens deze machines uitstekend hun diensten kunnen bewijzen. Dit betreft vooral het realiseren van 

produkten die met gebruik van een gereedschap gemaakt kunnen worden aangezien 

gereedschapswissels handmatig plaatsvinden. 

4.3 MAHO 700S/CNC432 

De koppeling tussen de MAHO en 

Intergraph is met goed gevolg getest tot en 

met vier-assig frezen. Vijf-assig frezen is 

nog niet get est aangezien lange tijd 

onduidelijk is geweest hoe afwijkingen in de 

rotatie-assen in het Intergraph systeem 

ondervangen moesten worden (zie figuur 

11 ). 

Intergraph heeft in de programmatuur een 

voorziening voor dit probleem getroffen. De 

wijze waarop deze voorziening gebruikt 

moest worden, bracht onduidelijkheden met 

zich mee. Deze zijn ten tijde van het 

opstellen van dit rapport verholpen. Mijn 

ervaringen met het Intergraph systeem en 

de ondersteuning die ik tijdens dit 

onderzoek van hun heb gehad, geven mij 

het volste vertrouwen dat ook de koppeling 

voor vijf-assig frezen zal gaan functioneren. 

~~~g I MESSPROTOKOLL 

Kunde; T-I/· Era,lhqvm M.-Typ: /111 MtJ.s: 

Abnehmer:;r,:f.,./ M.-Nr.; 7725"£ 
Datum: sl tJ:5". u Bemerk.: ___ _ 
Ord.- Nr.:·· (?2j'/tJ'f/8"fC 

"MaJlversatz ~ 
A-Achse Drehachse ~u 
S-Itchse DrehachsQ 

+ ().()UJ 

Figuur 11. Verschuivingen van de rotatie-assen A en B hebben grate 
invloed op hat berekenen van de juiste NC-regaI8. Deze afWijkingen 
moeten meegenomen worden in de berekening van het NC-. 
programma. 
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Figuur 12. Kritisohe punten bij de Z-freesspil. (1) bij negatieve waarden van de A-as cOOrdinaat, (2) bij positieve waarden van de 
A-as coordinaat. 

Bij het gebruik van de MAH0700S moet zeer goed rekening worden gehouden met aanvaringen 

tussen freesspil en tafel of produkt. Hiervoor zijn in figuur 12 de kritische punten aangegeven voor de 

Z-freesspil. In figuur 13 zijn de kritische punten aangegeven voor de Y-freesspil. Met de 

programmatuur die tot nu toe ontwikkeld en aanwezig is, moet deze controle op het beeldscherm 

plaatsvinden met enige provesorisch geconstrueerde hulplijnen. 

C D 

~ 
Figuur 13. Kritische punten bij de Y-freesspil. (1) bij negatieve waarden van de A-as co6rdinaat, (2) bij positieve waarden van de 
A-as coordinaat. 

Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat aan een gereedschap een extra geometrie kan 

worden gekoppeld. oit vindt plaats via USER/CELL GEOM command op het Create Tool Form (zie 

figuur 8 rechtsonderin). Hiermee kan een 3D-CAD representatie van de freeshouder en de spil aan het 

gereedschap worden gekoppeld. Tijdens dit onderzoek heb ik mij hier niet verder in verdiept. De tijd 

daarvoor ontbrak. Het is aan te bevelen om dit in de toekomst te realiseren. Het scheept niet aileen bij 

de MAHO maar ook bij de andere machines een stuk zekerheid met betrekking tot de voorkoming van 

aanvaringen tussen gereedschap en produkt of tafel. 
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De koppeling met deze machine heeft in een geval het Produktcentrum veel geld uitgespaard en in het 

andere geval van betekenis geweest bij het verkrijgen van een opdracht In het eerste geval is een 3D

CAD model via de ontwikkelde koppeling omgezet in een 1:1 produkt waarbij vooral de cosmetische 

eisen van groot belang waren. Door het model te frezen in was, kon geconcludeerd worden dat het 

produkt niet voldeed aan de cosmetische eisen. Voorheen werd dat pas duidelijk als het produkt voor 

het eerst gespuitgiet was. De voor matrijzen en proefspuitingen uitgegeven bedragen (al snel fl. 

40000,=) zouden dan weggegooid geld zijn geweest In het laatste geval is vanuit 3D-CAD een model 

gefreesd van een produkt, schaal 1:10. De opdrachtgever is bij het zien van het model overtuigd 

geraakt van het produkt dat door het Produktcentrum van idee tot concept is ontwikkeld. 
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Na het ontwikkelen van de koppeling voigt de implementatie van de koppeling. Figuur 3 liet zien wat de 

te realiseren situatie moest worden, aan de hand daarvan zijn diverse akties ondernomen. 

5.1 Optimaliseren van de CAD-CAM software 

Tijdens het onderzoek heb ik gekozen voor het gebruik van kopieen van de orginele Intergraph-files. 

Hiervoor is een eigen onderzoeksorngeving gecreeerd waarin geexperimenteerd en getest kon worden. 

De orginele files blijven in de werkomgeving actief. Bij eventuele fouten gaat, door gebruik te maken 

van de kopieen, nooit een orginele file verloren. T elkens als een postprocessor verder ontwikkeld was, 

worden de betreffende file~ in de eigenlijke werkomgeving geladen. Zodoende was het altijd mogelijk 

om gebruik te maken van up to date software. Aan het einde van dit onderzoek zijn aile files in de 

werkomgeving geladen en werd de onderzoeksomgeving afgebroken. 

Na onderzoek is in samen~raak met de systeembeheerders een constructie ontwikkeld waardoor 

deze overzettingen in de toekomst niet meer hoeven plaats te vinden. Er wordt nu van een pointer

constructie gebruik gemaakt waarbij van aile files die van be lang zijn bjj het CAD-CAM gebeuren twee 

dezelfde files naast elkaar bestaan. Aile, orginele, files staan in 

/usr/ip321nc/. ..... , 

de anderen (kopieen van de orginele) te veranderen files staan in 

/usrl OItno/maxmilV. .... 

Bij het aanroepen van een file in de programmatuur worden beide versies van de betreffende file 

ingelezen en wordt ook de informatie van beide files gebruikt. 

Een andere aanpassing heeft te maken met het laden van de machine_libraries. Bij het aanmaken van 

een nieuwe designfile worden nu voortaan aile .lib tiles automatisch ingeladen. Voorheen moest deze 

intormatie handmatig in de design-file geladen worden. 

In de directory 

/usr10/tno/maxmiIVconfigistartupimetric 

is voor het automatisch inladen een file genaamd machines aangemaakt. Na onderzoek is gebleken 

dat hierin includes kunnen worden geprogrammeerd: 
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#NCexprfile=machines 

%include configlmachinesIWF52C_3.1ib 

%include configlmachineslMH700S_5.lib 

%include configlmachineslFP2NC_3.lib 

%include configlmachineslFP3NC_3.1ib etc. 
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Door nu in !usr10!tno!maxmilVconfigistartupifiles_toJead een include voor de machines-file te 

programmeren 

%include machines,NCroot.machines 

worden voortaan de .lib files die in !usr10Itno!maxmilVconfig!startup!metricimachines geprogrammeerd 

staan, bij het opstarten van een nieuwe designfile automatisch ingeladen. 

5.2 Integratie in het netwerk 

Voor communicatie tussen het UNIX en DOS dee I van het netwerk is een PC uitgerust met een LAN 

WorkPlace. In deze werkomgeving bevindt zich een " Rapid Filer" die files vanuit het Intergraph CAD

CAM systeem naar het DOS-deel van het netwerk kan transporteren. Voorts is in de RapidFiler een 

voorziening getroffen om in het DOS-deel van het netwerk tussen de verschillende groepen van het 

netwerk te kunnen communiceren. Binnen het DOS-deel van het netwerk is namelijk een onderscheid 

gemaakt in groepen en afdelingen die binnen het Produktcentrum aanwezig zijn. 

5.3 Communicatie tussen netwerk en CNC-machines 

Aangezien regelmatig NC-programma's aangemaakt worden met een grootte van 256kB of meer is ten 

tijde van dit onderzoek overgegaan tot aanschaf van DNC-koppelingen. Voor de DECKEL FP42NC is 

een uitbreidngin de besturing aangekocht met een bijbehorend communicatieprogramma om 

zodoende een DNC-koppeling te verkrijgen tussen machine en netwerk. De TNC425 besturing van de 

MIKRON is al voorbereid op een DNC-koppeling, de software was echter nog nlet geimplementeerd. 

Tijdens dit onderzoek zijn voor beide freesmachines de DNC-koppelingen getest, aangepast aan de 

gebruikerswensen en geinstalleerd. 
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Voor het gebruik van het CAD( -CAM) systeem en het netwerk gelden bepaalde regels waar de 

gebruiker zich aan dient te houden. Deze regels zijn voornamelijk voortgekomen uit eisen die gesteld 

worden aan de terugvindbaarheid van de files. Er is al een systeem om de CAD-tiles en de CAM-files 

(uit Dlog) te benoemen. Bij het opstellen van dat systeem is echter geen rekening gehouden met files 

voor Intergraph CAD-CAM/CNC-frezen. Er is daarom in dit onderzoek een ander 

filebenummeringssysteem ontwikkeld. Dit systeem wordt nu toegepast en zal ook vastgelegd gaan 

worden in de diverse procedures. 

5.4.1 Filanummaring an -benaming 

Om het hele CAM-traject te kunnen ondervangen in de benummering wordt enigszins afgeweken van 

de benummering zoals die voor CAD-modellen wordt gebruikt. Uitgangspunt is de benummering van 

een 3D-CAD file zoals die in IIMAXMILL wordt ingelezen. Er wordt in het onderzoek naar de 

benummering gebruik gemaakt van gegevens van het project WODAN dat bij TNO Produktcentrum 

loopt. Voor dit project is gebruik gemaakt van de CAD-CAM/CNC-frezen koppeling met de MIKRON. 

Het 3D-CAD model van een produkt uit het project WODAN heette: WOD0073D20. (Deze code is 

vastgelegd in een bestaande procedure voor CAD-files.) Deze WOD0073D20 vormt het uitgangspunt 

veor de benummering van design-files en NC-programma's. De design-file wordt genoemd 

WODOO7NC20. De eerste gereviseerde versie van de CAD-file heet WOD0073D21. De gereviseerde 

designfile heet vervolgens WOD007NC21. Binnen de design-file WOD007NC20 krijgen de NC

programma's de benummering .. 007201, .. 007202 etc. met het laatste cijter overeenkomstig hetgeen in 

§ 3.1.4 is besproken. NC-programma's in de gereviseerde design-file WOD007NC21 zijn genummerd 

.. 007211, 007212 etc. Op de plaats van .. komt de code van de freesmachine te staan. Voor de 

MIKRON is de code WF. FP is de code veor de DECKELS, RO veor de ROLAND en N voor de 

MAH0700s. De files voor de MIKRON krijgen als extensie .DNC, de files voor de DECKELS .DEC. De 

files voor'de MAHO en de Roland krijgen geen extensie mee. De codes en extensies komen voort uit 

de syntax die de besturing en/of de DNC-koppeling vereisen om een NC-programma te kunnen 

verwerken. 
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De CAD-files van een project zijn allen in een projectdirectory van het UNIX netwerk opgeslagen. 

Bijvoorbeeld het WODAN project heeft de projectdirectory 93021. Dit nummer staat overigens voor het 

21 e project in 1993. Het is aan te bevelen om de NC-programma's ook op dezelfde wijze in het DOS

netwerk op te slaan. (Tot nu toe werd alles in persoonlijke directories bewaard). De structuur die 

hiervoor op het netwerk gerealiseerd moet worden, moet voortaan gelijktijdig met de projectdirectory in 

het UNIX-deel worden aangemaakt. De indeling in het DOS-deel ziet er dan b~jvoorbeeld uit: 

H:\93021\ WF007201.DNC 

WF007202.DNC 

FP007203.DEC etc. 

5.4.3 Werkvoorbereiding 

Produkten die voortaan met de CAD-CAM/CNC-frezen koppeling worden gemaakt, zullen ook in de 

toekomst via het traject van de werkvoorbereiding gaan verlopen. De werkvoorbereiding heeft voor het 

voorbereiden van het werk gegevens nodig over de te gebruiken machine(s) en qe te gebruiken 

gereedsc~appen. Het soort materiaal en de afmetingen zijn al bekend voordat de opdracht naar de 

CAM-programmeur gaat. 

In het eisenpakket voor de postprocessoren (hoofdstuk 3 en bijbehorende bijlagen) is al opgenomen 

dat de machinenaam en de te gebruiken gereedschappen in de programmakop van het NC

programma dienen vermeld te worden. De werkvoorbereiding kan dus aile informatie uit het NC

programma halen. De werkvoorbereiding krijgt daarom een uitdraai van de kop van het programma. 

Deze uitdraai kan vervolgens doorgegeven worden aan degene die het produkt gaat maken. Die kan in 

de uitdraai zien welke gereedschappen welke nummers hebben en hetgeen in een NC-programma 

gaat gebeuren. Voorts is bij de programmakop ook aangegeven in welke projectdirectorie het NC

programmate vinden is en uiteraard het nummer van de NC-file. 
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In dit onderzoek is een volwaardige CAD-CAM koppeling voor CNC-frezen gerealiseerd. Uitgezonderd 

voor de MAH0700S zijn aile koppelingen in lopende projecten toegepast. Hierdoor is de bruikbaarheid 

van de ontwikkelde koppeling in de gebruikersomgeving bewezen. 

Met betrekking tot het Intergraph systeem kan geconcludeerd worden dat de integratie van de CAM

module in het CAO-systeem goed verloopt en dat de gebruikersvriendelijkheid erg goed is. Hetzelfde 

geldt voor de mogelijkheden bij het programmeren van de postprocessoren en de ondersteuning vanuit 

Intergraph. De handleidingen die Intergraph levert bij het CAD-CAM systeem zijn daarentegen niet 

goed. Met name zou meer informatie beschikbaar moeten zijn over de relatie tussen verschillende 

postprocessor files. Ook de relatie tussen de verschillende files die de CAM-module gebruikt moet 

beter gedocumenteerd worden. Oit zou de inleertijd aanzienlijk verkorten. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een produktontwikkelingsomgeving. In deze omgeving zijn 

snelheid van programmeren en het bereiken van de functionele nauwkeurigheid erg belangrijk. In een 

produktie·omgeving zal echter de effectiviteit van de gegenereerde freesbanen e~n belangrijkere rol 

spelen dan hier is onderzocht. Uit de ervaring opgedaan met het systeem is te verwachten dat dit geen 

problemen zal opleveren. Het verdient echter nog wei onderzoek om de inzetbaarheid in een 

produktie-omgeving aan te tonen. Oit kan een punt van verder onderzoek zijn op de T.U. Eindhoven 

binnen de vakgroep Werktuigbouwkundige Produktietechnologie en -Autornatisering. 

Het gebruik van het CAD-CAM systeem binnen TNO Produktcentrum moet zeker nog verder 

geoptirnaliseerd worden. Zover ik kan overzien moet met name het opzetten van een 

gereedschappenbeheer(s)systeem plaatsvinden. In een omgeving waar (hoog-)nauwkeurige produkten 

gernaakt worden zou dit de kwaliteit van het produkt en de kostprijs ten goede komen. 

Het is in deze onderzoeksperiode gebleken dat het toepassen van 3D-CAD-CAM grote tijdwinst kan 

opleveren. Oeze tijdwinst ontslaat enerzijds door het niet rnaken van 20-tekeningen. Anderzijds door 

het uitsluiten van fouten die optreden in het omzetten van 30- in 20-informatie en 20- in 3D-informatie. 

Hiermee is niet gezegd dat alles nu met 3D-CAD-CAM gemaakt moet worden. Maar het is gebleken 

dat bij geometrisch complexe produkten die in 3D ontworpen zijn, dit de beste methode is. 
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Met betrekking tot de toekomst denk ik dat het Produktcentrum met deze CAD-CAM koppeling een 

krachtig gereedschap in handen heeft. Oeze koppeling zal bijdragen aan de verbetering en versnelling 

van het produktontwikkelingsproces bij TNO Produktcentrum. 

Mede dankzij de mogelijkheden van 3D-CAD-CAM zullen voor de aktiviteiten van TNO Produktcentrum 

nieuwe markten worden gevonden. 
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7. AANBEVELINGEN 

Naar aanleiding van dit onderzoek wil ik het volgende aanbevelen: 

Opzetten gereedschap(s)beheerssysteem voor de frezen. 

Puntsgewijs moet dat het volgende inhouden: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Gereedschappen indelen in drie categorieen: Voor het verspanen van kunststoffen 

Voor het verspanen van Ferro 

Voor het verspanen van Non-Ferro 

Deze gereedschappen dienen aileen gebruikt te worden in de categorie waarin zij ingedeeld 

zijn. 

Aile gereedschappen uit het magazijn halen. De gereedschappen die daar vandaan komen zijn 

scherp en voorzien van de juiste diameteraanduiding. 

Aile gebruikte frezen gaan terug naar het magazijn via de slijper. Deze bepaalt of een frees 

geslepen moet worden en doet dat dan ook. Vervolgens moet de frees opgemeten worden en 

van de juiste diameteraanduiding voorzien worden. 

In het magazijn moet bijgehouden worden of genoeg frezen op voorraad zijn en vervolgens 

aktie ondernemen als dit niet zo is. 

Frezenbestand aanleggen in overleg met frezers en andere belanghebbenden. 

Het frezenbestand hoeft niet groot te zijn, als er maar wei het juiste is en als de kwaliteit maar 

goed is. 

Dit is een eerste opzet. Duidelijk hieruit moet worden dat het systeem niet ingewikkeld hoeft te zijn. Nu 

liggen vele frezen bot en onbruikbaar in diverse laden in de werkplaats. Er gaat vee I tijd verloren met 

het zoeken naar geschikte frezen en het slijpen daarvan. Vaak kan de gevraagde kwaliteit van een 

produkt aileen gehaald worden met meer inspanning dan nodig is. 

Gereedschappenbeheer(s)systeem integreren met het Intergraph systeem 

Momenteel moeten de gereedschappen in het Intergraph systeem ieder keer opnieuw gedefinieerd 

worden. Het zou de doorlooptijd ten goede komen als in Intergraph gebruik kon worden gemaakt van 

gereedschapsbibliotheken die ook in de besturingen van de verschillende freesmachines te laden is. 

Deze gereedschapsbibliotheken zijn opgebouwd uit de informatie van het 

gereedschappenbeheer( s )systeem. 
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Onderzoeken van mogelijkheden om geometrie van freeshouder en -spindel aan 

freesgeometrie te koppelen. 

T er voorkoming van botsingen tussen frees en het werkstuk of de opspantafel kan in I/MAXMlll 

gebruik worden gemaakt van een verificatie. Tijdens het onderzoek is ontdekt dat aan de geometrie 

van de frees ook de geometrieen van de houder en de spindel kan worden gekoppeld. De verificatie 

zal meer overeenkomen met de werkeliikheid. Dit zal dus bijdragen in een verkleining van het 

botsingsrisico. 

Nieuw werkterrein 

Nu is aangetoond dat 3D-CAD modellen met de beschikbare koppeling ook echt Ie maken zijn, is het 

aan te bevelen op dit gebied nieuwe klanten Ie zoeken. Zo zullen er ontwerpburo's e.d. zijn die wei de 

beschikking hebben over 3D-CAD (al dan niet van Intergraph) maar niet over een koppeling met 

freesmachines. Ook zij zullen graag hun 3D-CAD madellen in het echt voor zich willen zien. Onderzoek 

naar het koppelen van verschillende CAD systemen is hiervoor noodzakelijk. 

De mogelijkheden van andere CAD-CAM aktiviteiten dienen verder onderzocht te worden. Er kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan CAD-CAMlCNC-draaien, von ken en meten. Dit zal voor TNO 

Produktcentrum nieuwe vervaardigingsmogelijkheden geven. 

Voorts is het intersessant om de mogelijkheden van de combinatie polystyreen frezen -

verdringingsgieten, welke in mijn onderzoeksperiode voor het eerst is toegepast, verder Ie 

onderzoeken. Tijdens dit onderzoek is voor het verdringingsgieten een model uit polystyreen gefreesd. 

Uil het resultaat bleek dat met deze combinatie goedkoop en snel een functioneel model gerealiseerd 

kan worden. 

Effeciency verhogen 

Het gevolg van aile bovenstaande aanbevelingen zal zijn dat het CAD-CAM systeem meer en meer 

ingezet zal worden. Een veelvuldig gebruik is nodig om de gebruiker inzicht geven in hetgeen wei en 

niet kan met het systeem. Dit zal de inzet van het systeem nog efficienter maken. 
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Bijlage 1: TNO Produktcentrum 

Sinds de oprichting in 1932 heeft TNO, Nederlandse organisatie van toegepast natuurweteschappelijk 

onderzoek, een belangrijke schakelfunctie in de vernieuwingsprocessen van bedrijfsleven en overheid. 

TNO is een modern kennisbedrijf dat gespecialiseerd is in het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen 

van nieuwe technologieen. TNO maakt kennis direct inzetbaar in de praktijk van opdrachtgevers: grote, 

middelgrote en kleine bedrijven, in Nederland en daarbuiten. Met kleinere bedrijven werkt TNO vaak 

samen aan professionele produktontwikkeling. Voor middelgrote bedrijven verricht TNO complete 

onderzoeksprojecten of onderdelen daarvan. Bij multinationals en gespecialiseerde instituten vult TNO 

de eigen onderzoeksafdeling op specifieke onderdelen aan. Clusters van bedrijven, branche-organisa

ties en overheidsinstellingen schake len TNO in als eigen research-centrum. 

De kennis van TNO bestrijkt vrijwel elk gebied waar wetenschap toegepast kan worden. TNO werkt 

projectmatig en bij voorkeur multidisciplinair. TNO onderscheidt drie typen activiteiten: 

* 

* 

* 

toegepast onderzoek, gericht op het beantwoorden van concrete vragen van opdrachtgevers 

door toepassing van bestaande kennis in nieuwe produkten, markten en processen; 

diensten en produkten, afgesternd op de specifieke vraagstelling van de opdrachtgever, 

bijvoorbeeld: produktontwikkeling, meten, keuren, kalibreren, het verrichten van contra

expertises, consultancy, audits, turn-key projecten en het geven van trainingen; 

verkennend onderzoek, waarbij het meestal gaat om langlopend en relatief kostbaar onderzoek 

met een hoog risicogehalte. 

TNO is opgesplitst in een vijftiental instituten, elk met een eigen werkgebied en specialisme. TNO 

Produktcentrum, instituut voor produktontwikkeling, ondersteunt industriele bedrijven en de diensten

sector bij produktontwikkeling. De rol die TNO Produktcentrum daarbij speelt is afhankelijk van de 

vraag van de opdrachtgever. Dit varieert van een produktidee tot en met integraal ontwerp en van het 

vervaardigen van een proefmodel tot prototype en eventueel tot en met nulserie. De veelzijdigheid van 

het Produktcentrum komt tot uiting in de produkten die verwezenlijkt zijn. Afkomstig van dit instituut zijn 

onder andere de Cirkant beker voor Mona, de Trollenkoning voor de Efteling, het elektronisch 

slotsysteem voor Ups en de Rail-Tender voor Wagon-Uts. 

Het instituut telt meer dan 100 werknemers, waaronder specialisten op het gebied van vormgeving, 

ergonomie, mechatronica, software-ontwikkeling, fysica, modelbouw, produktietechnologie en 

computerondersteuning in de produktontwikkeling. Voor elke opdracht bundelt TNO Produktcentrum de 

gewenste disciplines tot een team op maat, afhankelijk van de vraag. Hiervoor beschikt het 

Produktcentrum over een afdeling Mechanische & Industrieel Ontwerpen, een afdeling Electronica, een 

afdeling Produktvervaardiging en een afdeling CAD-Centrum. 
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De afdeling Produktvervaardiging ondersteunt de andere afdelingen in het produktontwikkelingsproces 

en ontwikkelt en vervaardigt hoogwaardige en complexe produkten en produktiemiddelen en adviseert 

hierin. Voorts doet zij onderzoek naar de versnelling en verbetering van het produktontwikkelingsproces 

door in dit proces optimaal gebruik te maken van primaire en secundaire Rapid Prototyping-technieken. 
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Bijlage 2: Omschrijving eindstudieopdracht 

EINDSTUDIEOPDRACHT 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
F aculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA 

Student : J.W. Gunnink 

Hoogleraar : Prof. dr. ir. A.C.H. van der Wolf 

8egeleiders ir. JAW Hijink 
ing. G.E. Knoppers (PrC-TNO) 

Onderwerp 

december 1993 

Het Produktcentrum TNO heeft eind 1992 een CAD-CAM systeem van InterGraph 
aangeschaft.Dit CAD-CAM systeem dient ter ondersteuning van het gehele 
ontwerptraject en voor het aansturen van de aanwezige produktiemiddelen. In de 
afgelopen peri ode is onderzoek gedaan aan en ervaring opgedaan met dit systeem op 
het gebied van meerassig frezen. Hieruit is gebleken dat het genereren van NC-files, 
vooral voor drie- en vier-assig frezen, een noodzakelijk gereedschap is voor het 
Produktcentrum. Om een zo hoog mogelijk rendement te krijgen uit de koppeling tussen 
het InterGraph systeem en de aanwezige DECKEL en MIKRON freesmachines, dient 
het CAM-traject geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd te worden. 

Opdracht 
Optimaliseer en professionaliseer het boven vermeld CAM-traject. Hiervoor dient het 
volgende te worden uitgevoerd: 
• Stel ontwerpregels op voor het IntergGraph systeem om het genereren van NC-files 

voor meerassige freesbewerkingen (drie-, vier- en vijf-assig) optimaal te laten 
veri open. Deze ontwerpregels kunnen worden verkregen uit onderzoek naar: 

- de opbouw van een, voor het generen van de NC-files, optimaal CAD-model, 
- de wijze waarop technologische informatie wordt verkregen en wordt verwerkt 

binnen het syteem, 
- de opbouw van het eigenlijke programma met het systeem. 

• Ontwerp de noodzakelijke postprocessoren om NC-files te genereren voor meer
assig frezen op de DECKEL en MIKRON freesmachines. Documenteer dit 
ontwerpproces in de vorm van een handleiding. 

t~tr~ ~tvv hJ!~-t 
Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf ir. JAW. Hijink mg. G.E. Knoppers 

Verslag etc: 
Bij de secretaresse verkrijgbaar. 
1. Richtlijnen afstuderen bij de onderwijsgroep "Produktiemiddelen" 
2. Het memorandum "Afstuderen in de vakgroep Productietechnolgie en 

Automatisering" 
3. "Wat moet waar en hoe in het verslag?" door drs. P. Westendorp. 

Pagina 6 
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Bijlage 3: Opbouw Intergraph en samenhang applicaties 

Aile bij TNO Produktcentrum aanwezige Intergraph systemen draaien onder het besturingssysteem 

CUx. CUX is afgeleid van UNIX-System V en is speciaal ontwikkeld voor de Clipper-workstations 

waarop Intergraph geinstalleerd is. Bij het Produktcentrum zijn drie 3D-CAD workstations. een neg ental 

2D-CAD workstations en een (30-) CAD-CAM workstation van Intergraph in gebruik. Voor het 3D-CAD 

wordt gebruik gemaakt van IntergraphlEngineering Modeling System (IJEMS). ItEMS is een hybride 

modeller voor 3D-wireframes, 3D-sculptured surfaces en 3D-solid modeling. 

De CAM-module van het systeem wordt gevormd door I/MAXMILL. I/MAXMILL is IntergraphlMulti Axis 

Milling-optie voor het genereren van bewerkingsinformatie voor meerassig frezen. Deze 

bewerkingsinformatie wordt verkregen uit de. door I/MAXMILL. gegenereerde gereedschapsbanen. 

IIMAXMILL genereert gereedschapsbanen op grond van: 

1). geometrische beschrijvingen van gebieden die door I/MAXMILL bewerkt moet worden 

(bijvoorbeeld pocktes d.m.v. het aangeven van begrenzingen aan vorm en diepte). en 

2). het instellen van parameters met betrekking tot hoe I/MAXMILL het gebied moet bewerken 

(snedediepte en -breedte. Clockwise, CounterClockwise etc.). 

Daarnaast houdt IIMAXMILL ook nog rekening met de mogeIijkheden en beperkingen van de te 

gebruiken freesmachine en gereedschappen. 

De ontwerpmogelijkheden van IIEMS worden met 

IIMAXMILL geintegreerd door IINC. IINC is de 

kern van aile Intergraph NC-applicaties. 

Intergraph heeft naast IIMAXMILL onder andere 

als NC-applicatie: 

- I/TURN voor draaien. 

- I/PUNCH voor ponsen en 

-I/CMM voor de aansturing van 

meetmachines. 

AfhankeUjk van de gekozen applicatie laadt IINC 

de benodigde functionaliteiten uit deze applicaties 

in zijn eigen raamwerk. 

Figuur 3.1 Gobruikersintetface van de NC-applicatie 
I/MAXMILL. 
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IINC voorziet met dit raamwerk in: 

a). de ondersteuning van NC machine- en gereedschapsbeschrijvingen, 

b). programma- en gereedschapsbanencreatie, 

c). gereedschapsbanen verificatie en de 

d). output van NC-regels gebaseerd op, met de NC applicatie, gegenereerde gereedschapsbanen. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gebruikers-interface die voor aile applicaties hetzelfde is. 

Aileen de functionaliteit van de diverse functies is applicatie-afhankelijk (figuur 3.1). 

Intergraph en koppeling CAD-CAM 

Bijna aile CAD-CAM systemen zetten de in de CAM-module gegenereerde gereedschapsbanen om in 

NC-regels via de methode zoals die in figuur 3.2 weergegeven is. 

elAter loca1ion fll. NC-~ 

_om~ I 

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

Figuur 3.2: Algemene CAD-CAM/CNC koppeling 

Intergraph is middels I/NC in staat om gereedschapsbanen om te zetten in een output voor een 

postprocessor (APT, CL-Data, Compact II) of in een output met een formaat welke direct door de 

machinebesturing te verwerken is (DIN 66025). Voor dit laatste wordt gebruik gemaakt van I/MLO: 

IntergraphiMachine Language Output (figuur 3.3). Per machinebesturing kan met VMLO een 

postprocessor geoonstrueerd worden. 

lING 

IJO-CA; mOd~' I 

, uit CAD-module IU IIMLO L __ ........ __ ...... . 
G,.h:h~~·---

banen om ~rie 

Figuur 3.3 CAD-CAMICNC koppeling via het Intergraph 
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IIMLO 

I/MLO maakt voor het construeren van een postprocessor gebruik van een set van vier files) die de 

mogelijkheden van de machine/besturing beschrijven. Deze files zijn: 

Machine definition (.def) file: een PPL file welke de specifieke machine/besturing-combinatie 

definieert. Cycli, G-codes, M-codes. etc worden hierin gedefinieerd. 

Machine output processor (. u) file: een PPL file welke als leidraad fungeert bij het omzetten 

van de gereedschapsbanen, uit de CAM module, in NC-regels. 

Machine library (.lib) file: een ASCII welke de commando's bevat voor de specifieke 

IT)achine/besturing. Deze file fungeert tevens als koppeling tussen de I/MAXMILL 

gebruikersinterface (zie ook figuur 3.1) en de .def file. 

Executable (.e) file: Een 'executable' versie van de .u file. 

Voor het creeereri van deze files wordt gebruik gemaakt van de MLO Interface. Daarin worden, na het 

kiezen van een bepaalde basispostprocessor, de mogelijkheden van de machine/besturing verwerkt 

(figuur 3.4). Veel, maar niet aile rnogelijkheden zijn via de MLO Interface te realiseren. Ais aanvulling 

kan daarom in de .u file in PPL's geprogrammeerd worden om de meer specifieke eigenschappen van 

de machine/besturing te benutten. 

"----------
~-=--------

\ILO Inl~rl":.:a(~. __ ----.:.FiI.=" ,-.::N=_:..:.,-======'----___ --=: .='"~' _of}_X 0 ,; 

Des."ption 

·~~~~~~==~~~~~~~I 
ParaJaeters .Canned Cych G-codes --!!!..J 

ralopars. drill_Geode 
mlopars. cs1nk_ocode 
mlopars. cbore _Geode 
mlopars. spfacg_Geode 
mlopars. back_spfac8_Qcode 
IIlapars. deep_geode 
mIopus. tap_geode 
.. lopars .bon geode 
IIlapars. re •• =acode 
lIIlopars. bre.kchip_Qcode 
.. lopars. boreo in geode 
nU.opars. boreo -out geode 
IIIlapars. cycle - 011-geode 
mlopars. cycl.:rep;at_gCode 

81 
81 
82 
82 
72 
83 
84 
82 
86 
87 
88 
78 
80 
79 

~ _I! ~ I: . ij Kevini, _________ _ 

Addition" 
Inform."'on 

P,ompt , .... Ut,- p.r ... u,. •• U.1ftV'.' to M1t. 

Men_.. ______ J 

~ 

Figuur 3.4 MLO Interface met Panel Menu, hier de definitie van de G-codes voor de cycli 

r Ollt1)ut I Paramso 
Regllters ! (mlopars) 

r 

, Cmd. Options : Function 

A 
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IJMAXMILL 

Een NC-programma wordt in VMAXMILL volgens een bepaalde hierarchie opgebouwd: 

Program 
Path 

Tool 
Subpath 

Toolmotion 
Path 

Tool etc ... 

Pagina 10 

Voor de duidelijkheid zal in grote lijnen het opzetten van een Program besproken worden zodat 

eventuele termen en begrippen en de werkwijze verduidelijkt worden. Er worden eerst tools 

aangemaakt die in de Program{s). per Path, gebruikt gaan worden. 

!i CREATE TOOL 
ii ......... btIM_er.'-l 
il_-IIoII..-

1

_-, 

.... _number-1 

1 .... -riQtlt<ieft> I ,. __ t.ngdt-2in 

!I------I 

Figuur 3.5 Voor iader van de negen gereadschappen is bij het 
aanmaken een Create Tool Fonn. Hierin kunnen parameters als 
diameter, snijlengte etc. aangepast worden. 

Edit Program Parameters 

Pogo' of 2 

progrlm. doscriptlon 

program.numb.r 

program_' 

Figuur 3.6 Ee ..... pagina van de Edit Program Fonn. 

Hierbij kan gekozen worden uit negen verschillende frezen, boren en tappen (zie bijlage 4) die middels 

parameters van de juiste maten voorzien kunnen worden (figuur 3.5). Vervolgens wordt begonnen met 

het aanmaken van een Program. Hierin worden programmanaam, -beschrijving en -nummer ingevoerd 

(figuur 3.6). Ook het co6rdinatennulpunt van het Program en de te gebruiken freesmachine wordt hier 

gedefinieerd. Hierna wordt een Path gecreeerd. Hierbij wordt de tool ingelezen die in dit Path gebruikt 

gaat worden (figuur 3.7). Op de Edit Parameters Form kunnen de Feedrates (voedingen) aangepast 

worden (figuur 3.8). Standaard zijn er altijd default waarden ingesteld maar die kunnen handmatig 

gewijzigd worden.(Tijdens dit onderzoek is een stuk software ontwikkeld welke dit anders aanpakt (zie 

§ 3.1.3).} 

Na het aanmaken van het Path kunnen de verschillende bewerkingsstrategieen (Subpath) worden 

uitgevoerd door de daarvoor benodigde geometrieen te selecteren en de parameters in te stellen. 

Bewerkingsstrategieen die met VMAXMILL mogelijk zijn worden allen op deze manier vastgelegd. 



•• • • • • • 
TNO-rapport 
94 PrC 234 Bijlagen September 1994 Pagina 11 

Edit Feedrate 
; 

Edit Path Parameters Dr"M .. :L 
Pevo 1 ot 2 ~ 

j U ... r Param$ I Pago lot 3 

:i path_name path_l JrY 10,pm 

ii path _ d.sc;riptlon • a'I'm 

graphi",,)ovel 1 flrotXV 1.5 'pm 

, tho_tool tool_I. Belltndmill, 1 flr$t. 7,pm 

f .. dratt t •• drate={} lIapJrY 10lpm 

path hom. , r.tract 7S.pm 
; path _ tool<:lllnv' , - q' ~ - ; • rap.d 2OO1pm 

".J' :: I 

iReport,ml
1 iii II ill I 

Figuur 3.7 Edit Path Parameters Form Figuur 3.8 Edit Feedrate Form. 

Boundaries en surfaces 

De geometrieen, aangeduid met Boundaries en Surfaces, die VMAXMILL gebruikt bij het bepalen van 

de gereedschapsbanen worden hier genoemd en kort toegelicht. Als Boundaries zijn: 

Part_boundary: Definieert de 'shape' van het te bewerken produkt(deel). Bijna altijd moet dit 

een gesloten curve zijn. 

Island_boundary: 

Clamp_boundary: 

MateriaLboundary: 

Check_boundary: 

Definieert een materiaaleiland welke door het gereedschap gemeden moet 

worden. Ook dit moet een gesloten curve zijn. 

Definieert de vorm van het opspangereedschap (indien gemodelleerd). Het 

gereedschap beweegt altijd om deze boundary. De boundary moet gesloten 

zijn. 

Definieert het gebied dat al bewerkt is. Het gereedschap zal hier nooit langs of 

over gaan. Ook dit moet een gesloten curve zijn. 

Definieert de omtrek van het materiaa!. Ook dit moet een gesloten curve zijn. 

Sluit een deel van een part_boundary uit van bewerken. 

De surfaces zijn (zie ook figuur 3.9): 

Part_surface: 

RetracCsurface: 

Definieert de diepte tot waarop bewerkt wordt. Hier kan een punt, een vlak, 

een oppervlak of het oppervlak van een solid gedefinieerd worden. Bij een 

punt wordt als diepte de coordinaat in de richting van de gereedschaps-as 

aangehouden. 

Definieert de hoogte tot welke een gereedschap wordt teruggetrokken bij het 

gebruik van ijlgangen (Rapid feed rates). Ook hier kan een punt, een vlak, een 

oppervlak of het oppervlak van een solid gedefineerd worden. 
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Del" Suda" ~ ~ Rot"'" S""", 
~/ , r '-- Stock Surface 

i i"'--Check Surface 

> 

't: 
Tool Orientation "- Part Surface 

Figuur 3.9 De diverse surfaces. 

Check_surface: 

Drive_surface: 

Definieert de hoogte van het materiaal dat verwijderd gaat worden. Tussen 

stock_ en part_surfaces gebruikt het systeem rough en finish feedrates. 

Tussen stock_ en retracCsurfaces gebruikt het systeem slow feedrates. 

Wordt aileen gebruikt bij 3-,4- en 5-assig frezen. Een check_surface definieert 

de grens welke bij het bewerken van een part_surface moet worden opgelegd. 

Dit kan dus bijvoorbeeld een zijde van een pocket zi;n. 

Wordt aileen gebruikt bij 3-,4- en 5-assig frezen. Een drive_surface definieert 

een oppervlak die ge-swarf-cut moet worden. Swarf-cut is gelijk aan 

omtreksfrezen met een onder een willekeurige hoek staande gereedschaps-as. 

Per bewerkingsstrategie (aangeduid met Subpath) worden de te gebruiken Boundaries en Surfaces in 

een Machinegroup geplaatst. Deze kan ieder moment aangepast en veranderd worden. 

MachineCommand 

Binnen het Program kan op iedere willekeurige plaats een MachineCommand worden ingevoegd door 

middel van de gelijknamige button op het Review Program Form (fig 3.10). 

Middels deze button kan een keuze worden gemaakt uit verschillende commando's als Coolant On, 

Coolant Off, etc. Deze commando's worden ingelezen uit de .lib file van de gedefinieerde machine bij 

dit Program. Ook kunnen zeit MachineCommands gedefinieerd worden in de .lib file. Dit is overigens 

ook gedaan voor aile machines met uitzondering van de ROLAND. Deze machine kan aileen "domme" 

coordinaten aan en verder geen intelligentie. De MachineCommands "verticaLmilling" en 

"horizontaL milling" zijn toegevoegd. 
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IlMAXMILL Review Programs III R.I .. u 1i~lld~ 
,,...-, 

1\F""1I0 II' rrOllra __ 1, 
pun I, 

II #Lock J., tC01_ 1, Ball encllLill, 1 
II Hilb I : .ulJr011l"_1,level;1 i .ntry_MOt~on=lI.ill_.ntry() 
I! Mo". ) I toolpatn=lI.illJlr01'l.leO IC5:J _o=Un,xy, (3.1250,0.8750,0.00 
, Copy _1=lJ.n, f:l.ratxy,(3. 1250,0.7500 

!!MchCmdl _2;l.in,xy, (3.1250,0.7500,0.00 .. 

1=> i:~:::::~~~~:~::~~~::~::~~: I 
I 

:[ 1),lou I I exit_aot1on=lI.ill_8X1t() 

(!CREATE) C!!.!J If TOOLS I!I VERIfY.) K GOTO I 
AmI Pro"em: pro"em_l 

A<:tivo Path: program_l.path 1 

Figuur 3.10 Review Program Form met in de linker kolom de MchCmd·button. 

Het toevoegen gebeurt door in de .Iib file onder de kop MACHINE COMMANDS, USER MACHINE 

COMMANDS 1e programmeren: 

# 
# MACHINE COMMANDS 
# 
# 
# USER MACHINE COMMANDS 
machines. <machinenaam> .mchcmd.horizontaLmilling=HhorizontaLmilling" 
machines. <machinenaam> .mchcmd. verlicaLmilling= uverlicaLmilling " 

Deze USER MACHINE COMMANDS worden in de postprocessor gebruikt om diverse parameters 

en/of machinecodes te genereren die voor het frezen met een horizontale dan wei verticale 

gereedschapsas van be lang zijn. 

Outpul Program 

Na dit commando (middels een button te activeren) gaat het opgebouwde Program afgelopen worden 

met gebruik van de betreffende .u file. Met behulp van de volgende Flowcharts wordt globaal een 

overzicht gegeven van hetgeen intern plaatsvindt. De uitkomst is een NC-programma welke direct in de 

machinebesturing kan worden ingelezen. 
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c=J = Input or Output 

[::::J = U:;er-e(litflble 
f.mctlon 

L..J = System fullcnon 

process Illotion 
(see cila rt A) 

Run Write _post_monon_loglc( l 

/ , 
( ~u,~ VlIIPloi .:Jorograrn c~mll1iHl0 \ 
\..... give 2UOtPUt filenamel ,,/ 

:)un u file 
CI,. Rtename.ul 

iGc! CiemE:llf ILst from program 
I 

'5 jlere another 
Llnoroce~sed eiemenl 

:!1 the list? 

, 

>10 

/~ vVrtte ::ata from '1illlle array )" 
\. into outout file {WnteRegs I . 

i , 
;s element a motion? 

(linear. cycle. or circular) 

I I ! Terminate Output Program command, 

Process rnaci1me command 
(see cl1art S\ 

====::;-______________ --"1 no 

Shart f. I 
~Process tIlotron as lilleal" cycle 

!1\')l1en C";!cle ftag .. oI1J. orclrculal 

Char. E 

--- Is element a 
C',ICIC machrne command? 

lCYCIC_ on orcycle_.off) 

I no , 
Poun I,'mt(, m(lctllne command 

I Load leedrates Into value arra\, I 

Run linear escape( ) H 
for linea r or cvcle motion 
Run circular escape( ) 
for clrcula r nlohon 

'1es 
~ 

Is element a 
cycle_off machine 

command? 

Load coord1llate data mto 
value array' Load G-codes 

\'e~ - Loa d cvcle offvalues 
Set cyc!e flag to OfF ------r-

'I' Lo,d cycie dati except tor coordinates 
(anlf for example) 

Load feeorates and G-coctes 

I Set cycle tag 10 -ON 

, 
Run CYCle on _ escaper I 

Pagina 14 
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Bijlage 4: Frees-, boor-, en tapgereedschap in IIMAXMILL 

InDut_c11araeter=1 1n 

flute_length=2 1n 

IT 
- flute_length=2 in 

side _ angle=O degrees 

+-

Complex '.JJJT.' and F:lit!tea End .Hills 

TT 
r flute_length=2 In 

dUlleter=l In 
S~de_angle=O degrees 

i+-

,/ 
~~.ngle"118 degrees 

--'1 ,~ 

input_diatlete,.=l in 

Flat End .>fill and Drzll 

r!--_.....J,--tr flute_length=2.5 in 

shank_ dialleter= 1 

cha.ter _Iength=O. 75 in 

I. 
du..ter"'.2S in 

Tap Drill and Boring Bar 

- flute length=2 1n 

H; -.. 0_,., ... '''-' 

I -
.I~ 

Ba,·,· and Bu!U/os'_' End .\fill ... 

CSlnk_dl.alleter::O.5 In 

I· 'I 
flute_length=l In 

i r------; f .... --- cSlnk_angle=60 degrees 

~I r" .... _- point_angle=120 degrees 

drill_length=O.28125 in 

i-+I 

Center Drill 

Pagina 15 
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Bijlage 5: Programmatuur voor de verwerking van technologie 

Na onderzoek is gebleken dat in de Tool Create Form 'USER DEFINED PARAMETERS' kunnen 

worden aangemaakt. Deze moeten worden ge-"ADD". In het dan volgende menu 'Add Expressions at 

context' kunnen de parameters van een naam en een waarde voorzien worden. Deze parameters zijn 

de drie variabelen (v), (F/z) en (z) uit § 3.1.3: 

(Flz): voeding_pecsnijkant=" 0.2 mm" 

(z): aantaLsnijkanten= "2 II 

(v): snijsnelheid=u125000 mmpm" 

De diameter (D) wordt bij het gereedschap zeit aangemaakt. Het is ondoenlijk om bij ieder 

gereedschap dat aangemaakt wordt dit te programmeren. Daarom zijn de parameters voor elk van de 

negen gereedschappen in hun eigen NCexpressie-file geplaatst. Figuur 5.1 laat dit zien voor een 

flat_end. Deze file(s) zijn te vinden in: 

lusr10ltnolmaxmilVconfig/startupimetricl 

De files heten flaLend, ball_end etc. 

#NCexplfQe:flaCend 
name = ",,>node_.nameO 
description" "Spiebaanfrees " 
hand" nsts.dir3(OJ 
offseCnumber '" (NCintlnumber 
cutter_comp_offset '" number 
input_diameter ~ 20 mm 
lIute_length" input_diameler*2.0 
aanIaLsnijkanten={NCint)2 
voedingJ)el'_snijkant=(NCdouble)0.2 mm 
snijsnelheid={NCdoubieliOO mpm 
.pivoUengih = gage_length_z 
side_angle" (0.0) degr ...... :angle 
gage_length.J< " 0 mm 
gagfUenglh-y " 0 mm 
gage_lenglh_z" fluleJength 
.comer_radius = 0 mm 
.comer_rad_offset '" 0 mm 
.comer_rad_height = comer_radius 
.bottom_angle '" 0 degrees 
.diameter " input_diameter 
.class = "mill" 
.subclass ,,"IlaCend' 
.image "elass.NCTilmageO 
.diam_image " class.NCTIDiamlmageO 

Figuur 5.1 NCexpressie file voor de flaCend. 

#NCexprlil~feed_coll 

XY= 200.0 
z=O.8*xy 
firstxy=0.75*xy 
firstz-.S75*z 
gapxy-xy 
retract=1500.0 MMPM 
rapid=40oo.0 MMPM 
finishxy=O.S*xy 
finishz=O.S*z 
safe=0.5*xy 
rotate=1oo0.0 MMPM 
sIow=O.5*xy 
finishslow=O.S*slow 
spindle- 1000.0 
spindle _unit5==lists.spindle[1] 
range_number-1 

Figuur 5.2 NCexpressiefile feecLcoll 

Middels de formules (3.1) en (3.2) uit § 3.1.2 kunnen de voedingen en het toerental berekend worden. 

Vervolgens rnoeten de waarden in het systeem actief zijn en op de Edit Feedrate Form geplaatst 

worden. In fjguur 3.8 zijn diverse voedingen te zien als xy (voeding in vlak loodrecht op 

gereedschapsas), z (voeding in richting van de gereedschapsas) etc. Deze voedingen hoeven niet stuk 

voor stuk berekend te worden maar ziin middels verhoudingsgetallen afhankelijk van elkaar gemaakt. 

Dit is gerealiseerd in de file: lusr10ItnolmaxmiIVconfig/startupimetriclfeed_coll 

Deze NCexpressie file is weergegeven in figuur 5.2. De waarden van retract, rapid en rotate zijn 
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gedefinieerd in de .def file van de te gebruiken machine aangezien zij afhankelijk zijn van de prestaties 

van de machine. Zeals te zien is in figuur 5.2 zijn aile voedingswaarden te herleiden naar de voeding 

XV. Vervolgens is ook nog de spindle een waarde die berekend moet worden. De parameters xy en 

spindle worden aangeduid met de Name feedrate.spindfe en feedrate.xy. Aangezien bij het aanmaken 

van een Path ook het gereedschap wordt ingelezen, moet in dat stuk programmatuur een programma 

komen welke de berekeningen laat plaatsvinden. Daarvoor wordt in de programmatuur welke 

aangeroepen wordt bij het aanmaken van een Path een set berekeningen geplaatst. De file die 

aangeroepen wordt, CrPth.u, is te vinden in 

lusr10ltnolmaxmilVppVcommandsi 

In bijlage _6 is deze file uitgeprint. Hierin is te zien hoe de feedrate.spindle en feedrate.xy berekend 

worden. Dit alles volgens de syntax van het PPL programmeren. Overigens moet na het veranderen 

van een .u file (en dus ook hier) de file gecompileerd worden. Dil gebeurt middels: 

lusrlip321nclbinlcci lusr1 OItnol<rest directorienaam>/file. u 

hier dus lusrlip321nclbinlcci lusr1 OItnolmaxmilVppVcommandslCrPth. u. 



•• • • 
TNO-rapport 
94 PrC 234 Bijlagen 

Bijlage 6: 

'deline DEBUG 
'undel DEBUG' 

'inetude 'ciminimu'\'l,h' 

'inelude 'bstypes,h' 
'inelude 'NCerr,h' 

'include 'NCdebug,h' 

CrPth,u 

'include 'NCmax_defs,h' 
'include 'NCcmdmacras,h' 

'include '_cmdname,h' 

NAME 
CrPth 

HISTORY 
Author 

ingr 
pam 
Jan-Willam Gunnink 

char 's1inde,,; 
char scrstr{NCmax_expression]; 
int ii; 
double spindle; 

BeginMsin 

ncScmdname( scrslr ); 

message( scl1ltr ); 

• 

Date 

05123190 
02113193 
17/0llI94 

• • 

September 1994 

Description 

initial r~ease 
pass args 10 NC'. CrPth 
SeIParametel1l vaar leedrate,xy en leedrale,spindle 

GelProductPath( prod_entry = 'IGAoc', prod.J)ath = s!index); 

~ ( stindex 1= NULL) 
( 
slrollY( scrs!r, 'ci=' ); 
streat( scl1ltr, slinde" ); 
strcat( scl1l1r, '/ppllbinlCrPth' ); 
forI ii = 1; Ii <: NcCmdArgc; ii = ii + 1 ) ( 

s1real( serstr, , , ); 

strcat( serstr, NcCmdArgv[iO ); 
JI" lorii '/ 
begincmd( serstr ); 

endcmd(); 

J 
begincmd( 'attach 1001'); 
ci$pul( string,. 'tooU '); 
endcmd(); 

SeIScope(node,. '*active.J)3th'); 

SetParameler ( name = 'Ieedrate,spindle', 
value,. '(60'('1he_lool),snijsnelheidl(3,141592654'('the_lool),diameler»)'): 

SelParameler ( name = 'teedrate,xy', 
value '('the_lool),vceding_pe,-snijkant'('the_lool),aanlaCsnijkanlen'«('the_tool),snijsnelheidl(3, 141592654'('1he_tooO,diameler))'); 

EndMain() 

Pagina 18 
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Bijlage 7: Stappen 

1) Lineaire bewegingsinforrnatie realiseren 
1 a) X, Y,Z coordinaten 
1 b) Eventueel bijbehorende G-codes 
1 c) Eventueel bijbehorende M-codes 
1d) Eventueel bijbehorende andere machineinstructies 
1e) Punten a tim d afstemmen op syntax machinebesturing 

2) Circulaire bewegingsinformatie realiseren 
2a) X, Y,Z II,J,K,R coOrdinaten 
2b) Eventueel bijbehorende G-codes 
2c) Eventueel bijbehorende M-codes 
2d) Eventueel bijbehorende andere machineinstructies 
2e) Punten a tim d afstemmen op syntax machinebesturing 

3) Programmakop realiseren 
3a) X, Y,Z II,J,K,R coOrdinaten 
3b) Eventueel bijbehorende G-codes 
3c) Eventueel bijbehorende M-codes 
3d) Eventueel bijbehorende andere machineinstructies 
3e) Punten a tim d afstemmen op syntax machinebesturing 

4) Programmastaart realiseren 
4a) X, Y,Z II,J,K,R caordinaten 
4b) Eventueel bijbehorende G-codes 
4C) Eventueel bijbehorende M-codes 
4d) Eventueel bijbehorende andere machineinstructies 
4e) Punten a tim d afstemmen op syntax machinebesturing 

5) Gereedschapwissel realiseren 
Sa) X,V,Z II,J,K,R coOrdinaten 
5b) Eventueel bijbehorende G-codes 
5c) Eventueel bijbehorende M-codes 
5d) Eventueel bijbehorende andere machineinstructies 
5e) Punten a Urn d afstemmen op syntax machinebesturing 

6) Kop van extra informatie voorzien 
6a) Afstemmen op syntax machinebesturing 

7) Machinecycli realiseren 
7a) X,Y,Z II,J,K,R coOrdinaten 
7b) Eventueel bijbehorende G-codes 
7c) Eventueel bijbehorende M-codes 
7d) Eventueel bijbehorende andere machineinstructies 
7e) Punten a tim d afstemmen op syntax machin€!)esturing 

8) Rotatie-as tafel implementeren 
8a) A, B of C-as coOrdinaat 
8b) Afstemmen op syntax machinebesturing 

9) Vijfde-as implementeren 
9a) A, B of C-as coordinaat 
9b) Afwijking assen meenemen in postprocessor 
9c) Afstemmen op syntax machine 
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Bijlaga 8: MIKRON WF52CITNC425 

Figuur 8.1 De MIKRON WF52C. 

.q;m 
~~ 
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De MIKRON WF52C is een drie-assige universele frees- en boormachine en is uitgerust met een 

Heidenhain TNC425 baanbesturing. De machine/besturing is voorbereid op het aansluiten van een 

vierde en vijfde as. De TNC425 heeft een programmageheugen van 256 kB en de minimale ingave is 

0.1 11m. De besturing kan direct aan de machine worden geprogrammeerd middels de klaartekst

dialoog van Heidenhain of via DINIISO al dan niet via een DNC koppeling. De Mikron WF52CfTNC425 

combinatie bij het Produktcentrum is uitgerust met een spilorientering. Ook is aanwezig een 

gereedschapswisselaar voor 22 gereedschappen voor het automatische wisselen van gereedschappen 

in de verticale spindel. Bij horizontale spindelstand kan aileen handmatig gewisseld worden. 

Voor deze combinatie heet de postprocessor in VMAXMILL: WF52C_3. De gerealiseerde files heten: 

WF52C_3.def, WF52C_3.u, WF52C_3.1ib en WF52C_3.e. 

Technischa gagavans: 

T oaranlallan: 

Voedingan: 

Ijlgang: 

Man G codas: 

10 - 6300 omw/min 

X-,Y-richting: 2 - 10000 mmlmin 

Z-richting: 2 - 8000 mmlmin 

X-,Y-richting: 10000 mmlmin 

Z -richting: 8000 mmlmin 

Volgens DIN 66025 aangevuld met TNC-425 coderingen. Zie daarvoor de 

laatste bladzijde van deze bijlage. 
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Aantal karalders per adres 

X -5.43 Y -5.43 

-5.43 J -5.43 

F 5.01 S 4.03 

M 3.01 T 3.01 

N 5.01 

Codering a.be staat voor: 

• • 

September 1994 

Z -5.43 

K -5.43 

G 3.01 

a= aantal cijfers voor de komma 

b= aantal cijfers na de komma 

c= 1: geen komma en nakomende nullen worden onderdrukt 
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c= 3: komma en voor- en nakomende nullen worden onderdrukt 

een - voor de a geeft aan dat aile negatieve waarden met een - ervoor 

geleverd moeten worden 

voor een + voor de a geldt hetzelfde met de uitbreiding dat bij positieve 

waarden een + voor het getal komt 

De realisatie van de voorgaande gegevens vindt plaats in de MLO-Interface en is grotendeels terug te 

vinden in de . de! file (bijlage 9). De onderstaande gegevens worden grotendeels gerealiseerd in de .U 

file. Deze file is opgenomen in bijlage 10. Hierin zijn de gedeelten aangegeven die betrekking hebben 

op de onderstaande eisen (gemerkt met een #) en wensen. 

Tekst: Tekst moet tussen haakjes, vooraf gegaan door punt komma: ;( <TEKST> ) 

Programmakop: 

#pk(l) %WF[programmanummer]G70 of G71 al naar gelang het programma in mm of inches is 

pk(2) Listing van de gebruikte gereedschappen met nummer en naam 

pk(3) Programmanaam 

pk(4) Projectdirectory 

pk(5) Programmabeschrijving 

pk(6) Programmeursnaam 

pk(7) Machinenaam 

pk(8) Absoluutllncrementeel G-code 
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Gereedschapswissel 

gw(1) T oolpath-naam 

• 

gw(2) T oolpath-beschrijving 

gw(3) T ool-naam 

gw(4) Tool-beschrijving 

• • 

September 1994 

#gw(5) Oproepen van het tool-load commando "Ioadtl" 
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Dit commando wordt in de I/MLO Interface gedefinieerd en geeft de volgorde van de 

commando's die nodig zijn om een gereedschapwissel te realiseren en de spindel 

weer te laten roteren. Deze volgorde is: 

Programmaeinde 

T[toolnummer] 

G-code voor het bewerkingsvlak 

T oerental spindel 

M-code om de spindel te laten roteren (cw of ccw) 

#pe(1) Oproepen van het "end" commando. In de MLO Interface is hieraan de M-code voor het 

programma-eind toegekend 

#pe(2) Zie pk(1), echter met N99999 ervoor 



acAi'maU·iaiJ.I)' ••••••• 
Werb-..a.w.g:ungen 

GOO Gefadefl"lrlt9IpolahOfl. kartesisch, iro EHgang 
001 Ger8de:n.lnterrmll'lttoo. !(artesisch 
002 krSf$·fntetpolation. karte<>isch, Iffl Uhlzeigelslno 
G03 Kreis-Interpolation, kartestSch. 1m Gegenuhrzeigersinn 
G05- Kutis-lnl9rpolalloo, kafteSIscl1. ohne Drehnchtung'VlngaOO 
GOO I<rslS-lnftHpoiation, kanes.sch. tangentlaler Kontt)timschlu~ 

.. G07 Achspa,alleler POSlltoffief-$atz 
G 1 0 Geraden interpolation, polar, im Eilgartg 
G 11 Geraden·lntelpo;alion, polar 
G12 K.0tS"lnterf.datron, PO/,M. im UhfletgOrsmn 
GI3 KreisAnfefpolation. po/af, im ~envhlzetgClsJnn 
G15 Krets·!nletpolation, polaf, ohne Drehrk;hlullgsEtngabe 
G 16 i(reis-tnterpoJalion, polar, tengenttaler I(Otl1U1Rnschfu!S 

Fue/Runduno/Kontur enfehren/verlassen 
.. G24 Fassn mit fAsenlang8 R 
.. G25 Eden-Runden mit Radivs R 
• G26 Welches itangenflalesl AnfBhren einer 
• G21 Weiches (tangenhalesl Verlassen ainef 

Werb"'g·DeI!nitfon 
• G99 M;t W8fkzeug-Nummerl, Lange L, Radios R 

W .... Z ..... ~ .... USkOff.ktUf 
G4Q Keioo We1klfwg-Rad.uskouli'ktur 
641 Werheug Bahnorrektur, links von tier Kontur 

ti, 
G42 ~r-k'Zeug·BahnkorfekUJr, re<:hts van det KOIlIUl 
043 Aehsp8(alteie KorH'lktlJr fur 007. Verf~~nJng 
G44 Acl:lsparalfele KQJfektut fUt G07. Verkurzung 

Aoht .... D.t1nition klr 0,. 
G30 IG17/GIS!G19~ Miflimal·Punkt 
031 IG9OI0911 MftJltlf1'laH'unkt 

Elnfaehet. 8earbeJtunqs:zykJen 
G83 Tiefbohren 
G84 Oe~ndebohfefll'1'lt Au:o:>glekhsfunef 
G85 (fflwlfldebohtell ohoe AusgleichsfuUer 
G86 Ge~ntJe~(;hMiden 
074 Nutenfrben 
015 Rectlle<:l<:teschen FrA~en iru Uhl1'ftigslsinn 
076 Rer,:hleckttl:scheo-Fra5en im GegenuhrzeigsfsinQ 
G77 Kfeistaschert-Ff3!>en 1m Uhrleigers1nn 
078- K,ejst8~chen"Ff&sen iw Gf!gefluhrzeigersjno 

Sl·Zykl.n Ore .. .,.,. 1 
G37 KontUf. OeHnitton dar lei!kontuf·Unterprogramm·Nurnmem 
G56 VOfboh,en 
G57 Aus1aumen (SctllIJppen) 
G58 t<onIUfh~sen im U1!fl~lQet$inh fSch!1chttm) 
G59 Xooturhasen im Gegenuhu:eigersiM <Schlichten> 

"1 Satr~ witkS3fnC runktlon 

Ui!IDm otnm _____ . _,_ , __ .,,~ 
Sl·2yklen Gruppa l 

G37 KontUf, Definition de,.- Teilkontur-UnterprograrTml·Nummern 
G120 Kontm-Oaten fesUegen (gOlttg fOr 6121 bis G124) 
G121 Voroohren 
G12Z Kontur parallel !eumen ISchruppan) 
G123 Tiefen-$chlfchten 
Ot24 Seitan·Scnlichten 
6125 Kontvr·Zug lo'1eoo KontUf bearbEuten) 

Zyklen zt,Jt f(oOfdf".ten-Um,ec:hnung 
G53 Nvllponkt·Verschiebvr'lg aus Nullpunld-Tabellen 
G54 Nullpunkt-Verschiebung kn Ptogramm 
G28 Spiegeln der Kontur 
Gl3 Orehung des Koordinatensvstems 
012 MaBfBktor.Kontur verklceinern!vergroBern 

Son ... ·Zykl.n 
,. 004 Verweilzeit mit F Sekunden 

G36 Spindel· Oriet1tierung 
• 039 Programrn-Aufrvf 

Beat'beitungti·Eb.ne r..u.gen 
G17 Ebern!'! XJY, Werkzeug-Achse Z 
G 1 a EbernJ llX. Werkzeug-Achse Y 
G 19 EbeM Vfl. Werlu:&VQ,Achse X 
G20 Werkzeug-Achse IV -,,-G90 Ma1lanoeben absolut 
G91 MaBanoaben inkrementel _In_ 
G10 Mal!einheit inch lam Ptogramm~Anfang festlegenl 
G11 Mal!.einheit Millimeter (am f"ogfamrn-Anfang festlegen) 

Sonstlge G~Funktiomm 
G29 Lemen PosiHons-Sallwert als Pol tKreismittelpunk1) 
G38 Programmlauf·STOP 

• G51 Werk.reog-VOf3UswaM ~bei z8ntra19m Wer~lElug.Spe;chef) 
055 Pro91smmierbere Anta$t·Funktion 

'" G79 Zykius-Auhuf 
• mm label-Nummer S&tZ9n 

.) Satzweise wirksame Funktion 

~ un ton." 
MOO P'rogrammlauf-H1;tIt/SpirIrlel·Halt/KOhln'rittel-Aus 

MOO Werk7l."U9,Wech5el 
ggf Spindel,' lall./f'lOQtlJfHmlauf-Halt 

MOB 
Ma9 

M13 
M14 

M30 Wi~ M02 

Frele7Wi 

M1 01 Aulom8tl,che~ WarklftiiQWechsei mil Schwestef Wed:.IGug:, 
wenn maxu'Tlate Standzelt 3bgelaufen 

MI02 M10l n'.td:setzen 

M 1 03 Roservlaff Vorschub bAim F.mtauchen fedu7ieren aof r Aklor r: 
Ml04 

M105 Bearbeitung mil clMem k,-FaktQr dlftchfuhte-n 
Ml06 Beatbeltunq mit lweilOr'n k~.FaktOf durchluhren 

M107 Fehfermetdung bet Schwesle-rwsrkzeugor1 mil Aufmalt unterdfUcken 
(bel hlockwe~sem U~rtragon) 

MI08 Ml07 fI)ck5~t7tm 

Ml09 KonsUmte BahngeschwmdlgkC1t an der We-rk:zeug-Schne.d(t 
bei KleishOgen !Vorschuo fthQhung lind - flet1vzierung} 

MIlO kOHslante Sahngeschwindigkeil8fl del Welkzeug·Schneid& 
bei ~reishOg€n lnur Vor:<lchub-Reduziarung) 

M' 11 VOfsdiUb OOlmht ~rch aut die MIHelpt.mkt,bahn IStandardverheiten) 

MIl2 R(ltlril'flgsloels 1wischen lwei Getaden einfugen, lol~tanl T ejngebl;w 
Ml13 

M i 14 Au10nmtische konok1ulen dm Maschlneng~ometfie beirn ~beiten mit 
Schwp.nllachsen 

M115 Ml14 flJckselzo", ----------------------
M ~ 16 Vor<;chob bel Wlfll<:elachsen 1fl mm/t'lHn 

---------------
Ml t8 Handrad Posdionienlng wihrend dse Ptogtammlaufs Vbellagom 
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Bijlage 9: WF52C _ 3"def file 

II Name: WF52C_3.def 
II Class: 1 
/I Dese: MlKAON WF _52C mel TNC_425 besturing (vefsie: 3 assig) 
II Date: Fri Aug 26 17:54:24 1994 
NcOutli ,,1; 
order[SEQNO) ,. NcOull;; NeOutli" NcOull; ... 1; 
order[pAOGAAM_NUMBEA] "NcOutli; NcOutli" NcOu!l; + 1; 
orderpNCH_METAIC_GCOOE] "NcOutli; NcOutli" NcOulli + 1; 
order[ABS_INCA_GCODE) "NcOulli; NcOulli" NcOutli ... 1; 
order[PLANE_GCODE] "NcOutli; NcOulii = NcOuUi + 1; 
order[FEED_AATE_GCODE] "NcOull,; NeOuIli = NcOulli ... I; 
order[INTEAP _GCODE) " NcOu!li; NcOull; = NcOulli ... 1; 
order[CYCLE_GCODE] = NcOuUi; NcOutli" NcOulli ... 1; 
order[CUTCOM_GCODE) NcOulli; NcOutli" NcOulli ... 1; 
order[SPINDLE_GCODE) .. NcOulli; NcOutti = NcOu!li ... 1; 
order[PAESET_GCODE) x NoOulli; NcOutii,. NcOutli ... 1; 
order[X_COOAD) = NcOutti; NcOulii NcOutli + 1; 
order[y _COOAD] "NoOull;; NcOulli = NcOulli + 1; 
order[Z_CooAD] = NeOutli; NcOulli" NcOuUi + I; 
order[lCARC_OFFSE1] = NcOull,: NcOutl; "NcOutii + 1; 
order[Y_ARC_OFFSET] "NcOu!I;; NcOulli" NcOulii ... 1; 
order[Z_AAC_OFFSE1l " NcOulli; NcOutli" NcOutli ... 1; 
order[CYCLE_ClEAAANCE] NcOu!li; NcOutii NcOulli ... 1; 
order[CYClE_DEPTH) = NcOulli; NcOulii " NcOuUi ... 1; 
order[CYCLE_STEP _INCR) "NcOulli: NcOutli NeOulli ... 1; 
order[CYCLE_DWELL_ TIME] " NcOutli; NcOu!li " NcOutli + 1: 
order[FEED_AATE] "NcOutl;; NcOutli" NcOutli + 1; 
order[SPINDlE_SPEED] " NcOutli; NcOulli "NcOutli ... 1; 
order[TooL_NUMBEA] "NcOulli; NcOulli = NcOulli ... 1; 
order[DIAMETER_OFFSET_NUMBER) NcOutli; NcOulli '" NcOulii + 1; 
order[LENGTH~OFFSELNUMBEA] "NcOulli; NcOutli NcOulh + 1; 
order[NON_CYCLE_DWELL_TlME] "NcOulli; NcOutti,. NcOutli ... 1; 
order[PAIMAAY_MCODE] "NcOulli; NcOulli" NoOulli ... 1; 
order[SPINDLE_DIAECTlON_MCODE) "NcOull;; NcOutli = NcOutli + 1; 
order[CODLANT_ TYPE_MCODE] = NcOuII;; NcOutl;" NcOulli ... 1; 
order[THAEAD_GCODE] " NcOutli; NcOuth" NcOull; ... 1; 
order[MA)CRPM_GCODE) "NcOulli; NcOutli" NcOu!li + 1; 
order[EXTAA_GCODE_l] = NcOutli; NcOulli " NcOulli + 1; 
order[EXTAA_GCODE_2] "NcOu!li; NcOulli" NcOull; ... 1; 
order[SECONO_X_COORDJ .. NcOutli; NcOutli" NcOutii + 1; 
order[SECOND_ Y _COORD) '" NcOuth; NcOulli = NcOu!li ... 1; 
order[SECOND_Z_COORD] = NcOutli; NcOulii = NcOulli ... 1; 
order[TABLE_CooAD] = NcOulli; NcOutli '" NcOu!li ... I; 
order[ARC_AADIUS] "NcOutli; NcOutii NcOutli ... 1; 
order[SECOND....x...AAC_OFFSET] "NcOulli; NoOulli" NcOulli ... 1; 
order[SECOND_Y _AAC_OFFSE1] 2 NcOutli; NcOutii = NcOull; -+ 1; 
order[SECOND_Z_AAC_OFFSE1l "NcOulli; NcOulli" NcOum + I; 
order[SECOND_AAC_AADIUS] '" NcOutli; NcOutii = NcOutli + 1; 
order[ROTARY _COORD_I] "NcOulli; NcOutli" NcOulli + 1; 
order[ROTAAY_COORD_2] '" NcOu!I;; NcOuII;" NcOulli + 1; 
order[ROTAAY _CooRD_3] " NcOulli; NcOulli" NcOutli ... 1; 
order(CYCLE_SECOND_INCA] "NcOutli; NcOutli" NcOulti ... 1; 
order[CYCLE_SECOND_CLEAR) "NcOulli; NaOutii '" NcOutt; ... 1; 
order[EXTAA_IN_MM_CONVERT_l] = NcOutli; NcOulli" NcOulli + 1; 
order[EXTAA_IN_MM_CONVERT_2) = NcOutlr, NcOulli" NcOutli + 1; 
order[EXTAA_IN_MM_CONVEAT_3) "NcOutli; NcOutli" NcOutli ... 1; 
order[EXTAA_IN_MM_CONVEAT_4] "NcOutli; NcOutli = NcOutli + 1; 
order[EXTAA_IN_MM_CONVERT_5J NcOulli; NcOutli = NcOulii -+ 1; 
order[EXTAA_NO_CONVEAT_l) NcOutli; NcOulli" NcOulii -+ 1; 
order[EXTRA_NO_CONVEAT_2] "NcOutli; NcOulli = NcOulii -+ 1; 
order[EXTRA_NO_CONVEAT_3) " NcOutli; NcOulli " NcOuHi ... 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT_4) "NcOutli; NcOulli" NcOuUi + 1; 
order[EXTRA_NO_CONVEAT_5J "NcOutli; NcOutli" NcOuUi + 1; 
order[RAPID_FEED_CODEI = NcOull;; NcOutli" NcOutli ... 1; 
order[THREAD.:LEAD_X] "NcOulli; NcOutli" NcOulti + 1; 
order[THREAD_LEAD_Z1 = NcOulli; NcOu!1i "NcOulli + 1; 
order[SFM_START_AADlUS] = NcOutli; NcOulli" NcOulti + 1; 
order[MAX_SPINDlE_RPMJ " NcOulti; NcOutli = NeOulli ... 1; 
order[FIXTUAE_OFFSET_NUMBERJ = NcOutli; NcOutli NcOutli + 1; 
order[SPINDLE_RANGE_MCODE] " NcOulli; NcOutli " NcOutii ... 1; 
order[EXTAA_MCODE_l] '" NcOutli; NcOutii = NcOutii + 1; 
order[EXTAA_MCODE_2) "NcOutli; NcOutli" NoOulli + 1; 
name[CYCLE_CLEAAANCE) " 'POI'; 
name[CYClE_DEPTH] '" "P02"; 
name[CYCLE_STEP _INCA] '" "P03."; 
name[CYCLE_DWElL_ TIME] = "PQ4'; 
name[NON_CYCLE_DWELL3IME) ,,"F'; 
formati[SEQNO] '" '5.01"; 
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lormati[pROGRAM_NUMBER] = "8.01"; 
lormati[CYCLE_GCODE] = "3.01"; 
lorrnati[)CCOORD] = "-5.43"; 
lorrnali[y _COORD] = "-5.43"; 
lormali[Z_CooRD] = "-5.43"; 
lorrnati[)CARC_OFFSET] = "-5.43"; 
lormati[yj.RC_OFFSET] = "-5.43"; 
lorrnali[Z_ARC_DFFSET] = "-5.43"; 
lorrnali[CYCLE_CLEARANCE] = "-5.43"; 
lorrnali[CYCLE_DEPTH] = "-5.43"; 
lormali[CYCLE_STEP _INCR] = "-5.43"; 
lormali[CYCLE_DWELL_TlME] = "3.23"; 
lormali[TooL_NUMBER] = "3.01"; 
lormati[NON_CYCLE_DWELL_ TIME] = "3.23"; 
lormati[PRIMARY _MCODE] = "3.01"; 
lormatm[SEQNO] = "5.01"; 
lormatm[PROGRAM_NUMBER] = "8.00"; 
lormalm[CYCLE_GCODE] = "3.01"; 
lormalm[)CCOORD] = "-5.43"; 
lormalm[y _COORD] = "-5.43"; 
lormalm[Z_COORD] = "-5.43"; 
lormalm[)CARC_OFFSET] = "-5.43"; 
lormatm[y ..ARC_OFFSET] = "-5.43"; 
lormatm[Z_ARC_OFFSET] = "-5.43"; 
lorrnalm[CYCLE_CLEARANCE] = "-5.43"; 
lormalm[CYCLE_DEPTH] = "-5.43"; 
lormalm[CYCLE_STlEP _I NCR] = "-5.43"; 
lormalm[CYCLE_DWELL_ TIME] = "3.23"; 
lormalm[TOOL_NUMBER] = "3.01"; 
lormatm[NON_CYCLE_DWELL_TIME] = "3.01"; 

lormatm[PRIMARY_MCODE] = "3.01"; 
suppress[THREAD_GCODE] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[MNCRPM_GCODE] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_GCODE_l] = OUTPUT_NEVER; 

suppress[EXTRA_GCODE_2] = OUTlPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_X_CooRD] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_Y_CooRD] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_Z_CooRD] = OUTlPUT_NEVER; 

suppress[TABLE_CooRD] = OUTlPUT_NEVER; 
suppress[ARC_RADIUS] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_X_ARC_OFFSET] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_Y _ARC_OFFSET] = OUTPUT_NEVER; 

suppress[SECOND_Z_ARC_OFFSET] = OUTlPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_ARC_RADIUS] = OUTlPUT_NEVER; 
suppress [ROTARY _COORD_I] = OUTlPUT_NEVER; 
suppres.[ROTARY _CooRD_2J = OUTlPUT_NEVER; 
suppress[ROTARY _CooRD_3J = OUTlPUT_NEVER; 
suppress[CYCLE_SECOND_INCR] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[CYCLE_SECOND_CLEAR] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT_l] = OUTlPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT_2] = OUTlPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT_3] = OUTlPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT_4] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT_5] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _1] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _2] = OUTPUT _NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _3] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT_4] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _5] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[RAPID_FEED_CODE] = OUTlPUT _NEVER; 
suppress[THREAD_LEAD_XJ = OUTPUT_NEVER; 
suppress[THREAD_LEAD_ZJ = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SFM_START _RADIUS] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[MA)CSPINDLE_RPM] = OUTlPUT _NEVER; 
suppress[FIXTURE_OFFSET _NUMBER] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SPINDLE_RANGE_MCODE] = OUTPUT_NEVER; 

suppress[EXTRA_MCODE_1] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_MCODE_2] = OUTlPUT _NEVER; 
oulpuCdelay[CUTCOM_GCODE] = DELAY_TO_MOTION; 
oulpuCdelay[DIAMETER_OFFSET _NUMBER] = DELAY _TO_MOTION; 
mlopars.exacUineaUeed--ljcode = NULL_VALUE; 
mlopars.exacCciockwise--!jCode = NULL_VALUE; 
mlopars.exacCcounter3Iockwise_goode = NULL_VALUE; 
mlopars.cycle_oH_gcode = NULL_VALUE; 

mlopars.drill--ljoode = NULL_VALUE; 
mlopars.breakchip--ljcode = NULL_VALUE; 
mlopars.bore_Qeade = NULL_VALUE; 
mlopars.cbore--ljcode = NULL_VALUE; 
mlopars.csink--ljeade = NULL_VALUE; 
mlopars.ream--ljeade = NULL_VALUE; 
mlopars. tap --ljeade = 85; 
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mlopars. splace ...geode 
mlopars,beclcspface...gccde 
mlopars,borec_in...gccde 
mlopars,borec_oul...gcode 
mlopars,length3ancel...gcode 
mlopars, preset...gcode 
mlopars,feed_per_minute....QCOde 
mlopars, feed_per _rev_geode 
mlopars,inverse_lime...geode 
mlopars, rp4'lLgOOde 
mlopars,sfm...geode 
mlopars,max_rpm...gcode 
mlopars,max_num...gcodes 
mlopars,opstop_mcode 
mlopars.end_mcode 
mlopa,s.looichange_mcode 
mlopars.inhiM_on_mcode 
mlopar$.inhib~_off_mcode 

mlopars.range_min-,pm[l] 
mlopar •. range_max_rpm[l] 
mlopars.spindle_orient_mcode 
mlopars,spindle_lock_mcode 

mlopars,coolanl_misCmcode 
mlopars.coolanUIocd_mcode 
mlopars,coolanUap_mcode 

" NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE; 

" NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE; 

" NULL.,VAlUE; 
" NULL_VAlUE; 

" NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE; 

" NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE; 

" NULL_VALUE; 
:: 1; 

" 0; 
=30; 

" NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE; 

" 10; 
= 6300; 
= NULL_VALUE; 
= NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE; 
= NULL_VALUE: 

mlopars.max_num_mcodes ,,1; 
mlopars.rapid_feed_rate_inch ,,300; 
mlopars.rapid_fee,Lrate_melnc " 10000; 
mlopars.hUeed_rate_melric " 10000; 
mIopars,muttaJcmln_feed_numbeUneh " NULL_VALUE; 
mlopars.muttaJcmaJUeecLnumbeUnch = NULL_VALUE; 
mlopars.muttax_min_feed_number_metric "NULL_VALUE; 
mlopars.muttax_max_feed_number_melric = NULL_VALUE; 
mlopars.rolary_cocr,LLmax_dpr,Ueed = NULL_VALUE; 
mloparuotary_cocrd_2_maJCdpm_feed = NULL_VALUE; 
mlopars.rotary_cocrd_3_max_dpm_feed "NULL_VALUE; 
mlopars,feed_inch_upm_format " '4.01'; 
mlopars.feed_inch_upUormat " '4.01'; 
mlopars.feed_metric_upm_format " '4,01'; 
mlopars.feed_metric_upr_format "'4.01'; 
mlopars.muw_feed_forrnaUnetric = 'S 01'; 
mlopars.muW_feed_name = 'NULL_VALUE'; 
mIopars.rapid_feed_ccde_formaLmelric = '5.13'; 
mlopars.msg_before = ';('; 
mlopars.starLcode_slring = "; 
mlopars,end_code_string = "; 
mIopars,partno " "; 
mlopars.leader _string " "; 
mlopars.leader _chars " NULL_VALUE; 
options. circle_l = 3; 
options.circle_3 " 1; 
options.circIe3· " 3; 
oplions.circle_6 " 3; 
options. cycle_t " 3; 

Oplions,cycle_2 " 1; 
opllons,cycle_ 4 " t; 
oplions.cycle_S = 1; 
oplions,cycle_6 = 0; 

optlons,cyeleJ " 0; 
opiions.IoedtU = 1; 
opiions,IoedtL2 " 1; 
oplions,pchprn_4 = 1; 
oplions.pchprn_9 = 1; 
oplions,pchprn_IO = 1; 
startup.output[O] "ST_STARTUP _BLO"K; 
startup.outpul(l] = ST_FINISH; 
startup,startup_block{O] = 0: 
startup.startup_block(l] " 1: 
startup.startup_block(2] = 0; 
startup,slartup_block(3] = 0; 

startup.startup_block{4] = 0; 
startup.slartup_block(S] = 0; 
startup.slartup_bIock(6] ,,0; 
tehng.output(O] = TL_LOADTL; 
lohng,oulput[l] = TL_RESTAAT; 
tchng,output(2] " TL_FINISH; 
tchng,restart_block(O] = 0; 
tchng.restart_block(l] = 0; 

Ichng,restart_block(2] " 0; 
tChng.restart_block{3] = 0; 
tchng.restart_block(4) = 0; 

• • 

September 1994 Pagina 26 



•• • • • 
TNO-rapport 
94 PrC 234 Bijlagen 

tchng.restarCblock[5] 
tchng.restarCblock(6] 
spindle_mode.on[OJ 
spindle_mode.on[I) 
$pindle_mode.on{2] 
spindle_mode.on!3] 
spindle_mode.on[4] 
spindle_mode.on[5J 
spindle_mode.on[6J 
spindle_mode·oII[OJ 
spindle_mode.otl[I) 
spindle_mode.oII[2] 
spindle_mode.lap[O] 
spindle_mode. tap[l] 
spindle_mode.tap[2] 
spindle_mode.lap[3] 
spindle_mode.lap[4] 
spindle_mode.inhibil_on[O] 
spindle_mode.inhib~_otl[OJ 

finish.end[O) 
finish.end!l] 

= 1; 
=0: 
= SP _MODE_GCODE; 
= SP _OUTPUT_BLOCK; 
= SP_SPEED; 
= SP _OUTPUT_BLOCK; 
= SP _DIRECTlON_MCODE; 
= SP _OUTPUT_BLOCK; 
= SP _FINISH; 

SP _OFF _MCODE; 
= SP _OUTPUT_BLOCK; 
:SP]INISH; 
= SP _MODE_GCODE; 
= SP _DIRECTION_MCODE; 
=SP_SPEED; 
= SP _OUTPULBLOCK; 
= SP _FINISH; 
= SP _FINISH; 
SP_FINISH; 

= EN_REWIND_MCODE; 
= EN_FINISH; 

• • 
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Bijlage 10: 

r 
File Name: WF52C_3.u 

F~e Description: MIKRON WF _52C mel TNC325 btiluring (versie: 3 assig) 

To be used wilh: 
WF52C_3.def ( Machine Delinrtion Fije) 
WF52C_3.1ib ( Machine Library ) 

HISTORY 

'f 

pip 02117/92 inft'al release 
Jan·Wiliem Gunnink 03(02194 T est·file versie I 
Jan·Wiliem Gunnink 01/09194 Versie II 

'deline MLO_OUTPUT 
'define MACHINE_tyPE 1 

#include ·bstypes.h· 
#include ·NCoutdefs.h· 
#include 'NC mlodels. h' 
#include ·NCmlomacros.h· 
I/include ·NCingrregs.h· 
#include 'NCmlodeclare.h· 

char currenClool[NCmaJcnamej: 
char previous_lool[NCmalcname!: 

char begin_regel!I321. mm_inch[I321: 
in! geode: 

char nummer[40J: 

/*" ............. DECLARE GLOBAL VARIABLES HERE ..................... / 

rDe!initie van Ie gebruiken variabelen en namen'/ 
inl unitll_code; 
inllooLoounler; 
char ger _naam!40J; 
char ger_des[40j; 
char ger_num[4OJ; 
char buffer(80j; 
double lemp_waarde; 

exlern prinlfO; 

InitFormals() 

! 

jfinclude ·NCinitval.h· 

Ifinotude ·NCname.h· 
Ifinclude ·NCformal.h· 
Ifinclude ·NCreg_!ype.h· 

InitVariables(); 

InitVariablesO 
{ 
jfinclude 'WF52C_3.def· 

CheckOrder; 

I .... •• .. • .... • INITIALIZE GLOBAL VARIABLES HERE m .. • .... • .. • .... ·1 

1" ................ SET ESCAPE SWiTCHES HERE ........................ , 

escape. output = 1; 
escape.cycle_on 1; 

I 
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mainO 

I 
'include 'NCoutmain,h' 

wrde_machine_oommand() 

I 

• 

~( MACHINE_COMMAND_IS( '\oolchange' ) ) 

! 
" ... J,' WriteMsg( 'PATH NAME; {path_name)'); 
{," ", WriteMsg( 'PATH DESCRIPTION: (palh_description)'); 

1 GetValue( name = 'lhe_IooI->name', 

I 
as_type = _AS_STRING, 
value = currenUool ); 

;)"'13) 
Ii ij( I StringsEqual( cummUool, previous_tool) ) 
, { 

L-WrdeMsg( 'TOOL NAME: (the_tool->name)'); 

:r'("IWrdeMsg( 'TOOL DESCRIPTION: (the_toohdescription}'): 

r Call Ioadtl command function '/ 

;j"J\S) IoadtIO; 

r Insure output of G X Y Z F register data following tool change '/ 
okCvalue[lNTERP _GeODE] = NULL_VALUE; 
old_value[lCCOORD] = NULL_VALUE; 
old_value{'( _COORD] '" NULL_VALUE; 
old_value{Z_CooRD] = NULL_VALUE; 
old_value[FEED_RATE] = NULL_VALUE; 

r Can spindle command function '{ 
spindle( 'feedrate' , spindleJ'llOde,on ): 

• 

r The foHowing logic can be uncommented n the machine and control is 
capable of pre-selecting the next tool '/ 

, 

r select_tool(); '/ 

CopyString( source", currenUooI, output'" previous_tool ); 
I 

else ~( MACHINE_COMMAND_IS( 'startup' ) ) 
( 

r Turn on output escape for mandoring changes between absolute and 
incremental programming mode '/ 

escape,output '" 1; 

I' Can start command function '/ 

GetValue( Mme '" 'ths_maehine->output,outpucunils', 
as_type = _AS_STRING , 
value '" mm_inch); 

goode 0; 

if (mmjnch == 'METRIC') geode = mlopars,me\ric--9oode; 
~ (rmUnch == 'INCHj geode = mlopars,inoh--9code; 

GetValue( name = 'program..name', 
as_type _AS_STRING, 
value '" nummer); 

strcpy (begln_regel, '%'); 
streat (begin_regel, nummer); 
AppendString (source", 'G', output=begin_regel); 
streat (begin_regel, itoa(gcode)); 

G,.printf ('string a %sln',begin_regel); 

• 
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r InsertString( ';(TOOLS TO BE USED:)" ); 
for (tool_counter=O; tooLcol.lnter<mlopars.total_num_tools; 
tooLcounteratooLcounter+ 1) 
{ 

I GetToollnfo(index=tooLcounter, 
namew-name", 
as_type=_AS_STRING, 
value..ge,-naam, 
mlostruct=I); 

GetToollnfo(index..tool_counter, 
name-"description" , 
as_typa=_AS_STRING, 
Value..ger_des, 
mlostrucl"l); 

GetToollnfo(index=looLcounter, 
name:;:·number·, 
as_type=_AS_STRING, 
value=gecnum, 
mloslrucl=I); 

sprintf(buffer, ';(TOOL NUMBER: %s)",ger_nl.lm): 
InsertString(buffer); 

'r sprintf(bufter, ';(TOOL NAME: %s)',ger_naam); 
InsertString(bufter);" 

, sprintf(buffer,';(TOOL DESCRIPTION: %s)',ger_des); 
:_~rtString{bufter); 

J 
F l< WriteMsg( 'PROGRAM NAME: {program_name), ); 

• 

p~ I J WriteMsg( "PROJECTDIRECTORY: H:\{prograrn_number)I' ); 
f ~ , WriteMsg( "PROGRAM DESCRIPTION: {program_description)' ); 
f~~'- WriteMsg( 'PROGRAMMER NAME: {programme,-name))'); 
.., ~ (1' WriteMsg( 'MACHINE NAME: {the_machlne·>machlne_name)' ); 

• 

September 1994 

.,li8)WrileMsg( 'Warning: Delauft Block·defin~ion. Pay attention 10 Plane-<:ode (G17), Abslincr-<:ode (G9O) and Minlmum'Maxlmium point Block-<lelln~ionll"); 
.. . InseriString( 'G3OG17XOYOZ·4 t' ); 

InseriString( 'G31G90X9OY55Z0' ); 
startO; 

else n( MACHINE_COMMAND_IS( 'end" ) ) 
{ 

r Call end command function '/ 
pe(l)endO; 

GetValue( name = 'the_machine->oulputoutput_unils', 
as_type" _AS_STRING, 
value ., mTl_inch); 

geode", 0; 

if (mm_inch " .. 'METRIC') goode .. rmopars.metric_goode; 
II (mm_inch == 'INCH') goode = mlopars.inch_900de; 

GetValue( name .. 'program_name', 
as_type = ..AS_STRING, 
value =: nummer);-/ 

stropy (begin_regel,'N99999%'); 
.treat (begin_regel, nummer); 
AppendString (source .. 'G', output=begin_".gel); 
streat (begin_regel, itoa(gcode»; 

. Wr~eString (begin_regel); 
print! ('string = %Sln',begln_regel); 

lIinciude 'NCmIomchem<!s.h" 

else 

I 

I 

GetOutputlnfo( CURRENT, MACHINE_COMMAND_VAlUE, scrstr1 ); 
slreat( scrslrl, ' not found' ); 
WrileError( scrstrl ); 

reCerrocexlt 

return reto; 
) 
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wrde..J)f!Uee<UogicO 
{ 

reCerrocexit: 

return reto; 

I 

wr~eJ)osUee(U09icO 
{ 

return reto; 

I 

wrrte-POst_motion_logicO 
{ 

return re1O; 

• • 

/"' ............. .- DEFINE ESCAPE LOOIC HERE ....................... , 

I' Deline any escape logic here. Escape logic is a way to override the 
output from MLO .• / 

r Test for 'deep', 'breakchip', 'tap', 'driH' cycle .• / 

if(MACHINE_COMMAND_IS( 'deep'» 
{ 
name[FEED_RA TEJ-'P05'; 

temp_waard_alue[CYCLE_CLEARANCE); 
I' wr~e('cyole clearance is' , temp_waarde, '\n');'/ 

value[CYCLE_CLEARANCeptert'4l_waarde; 
r wrfte('nieuwe waarde is " value[CYCLE_CLEARANCEJ,'\nln');'/ 

I 
if(MACHINE_COMMAND_IS( 'breakchip' II 

{ 
name[FEED_RA TEJ-'POS'; 

I 
if(MACHINE_COMMAND_IS( 'drill') ) 

( 
name[FEED_RA TEJ-'POS'; 

) 
if(MACHINE_COMMAND_IS( 'tap' ) ) 

{ 
name[FEED_RA TEJ-'POO'; 

I 
ret_errOL exit: 

return reto; 

J 

I' 'cycle_ofCeseape' logic oode goes here ./ 

r«_error_exit: 
return reto; 

I 

output_escape\) 

{ 

I' 'outpuCescape' logic oode goes here '/ 

I' Test for absolute pn::>gramming mode 'I 
il( mIopafll.absoUncr = ABSOL ) 

• 
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r Change any mlopars or options required to support circular interpolation, 
canned cycles, etc. for absolute programming mode ./ 

( 

else 

I' Change any mlopars or options required to support circular interpolation. 
canned cycles, etc. for incremental programming mode ./ 

( 

ret_error _exit: 
return reta; 
) 

r -linear_escape- logic code goes here ""/ 

ret_error_exit: 
return retO; 
) 

circular_escape( circle_dir, begin_pnt, center _pnt, end_pnt, radius, 
sweep_angle, feed_rate) 

char circle_dirO; 
IGRpoint begin_pnt, 

center _pnt, 
end_pnt; 

double radius, 
sweep_angle, 
feed_rate; 

I' 'circular _escape' logic code goes here ./ 

ret_error_exit: 
return retO; 

I'm ................ END ESCAPE LOGIC HERE ........................ / 

lIinclude 'NCmlocommand.h' 
lIinciude 'NCmlomotion.h' 
lIinciude 'NCmlofeed.h· 
#include 'NCmloline.h' 
lIinciude 'NCmlocircle.h' 
lIinciude ·NCmlothread.h' 

lIinciude 'NCmlocycle.h' 
lIinclude 'NCmachines.h' 
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Bijlage 11: Deckel FP2I3I42NClDialog4 

Figuur 11.1 De DECKEL FP2/3i42NC. 

Het Produktcentrum heeft drie drie-assige CNC-freesmachines van DECKEL in gebruik. Deze dne 

machines verschillen voomamelijk in het opspan- en werkbereik. Voor aile machines is wei een aparte 

postprocessor gebouwd die dus op kleine punten als werkbereik en voeding verschillen. Wei hebben 

aile machines dezelfde besturing; DIALOG4. In deze bijlage zal de postprocessor voor de FP42C 

besproken worden. Deze baanbesturing heeft een programmageheugen van 256 k8 en de minirnale 

ingave is 0,1 /J.m. De machine kan direct aan de besturing in DIN/ISO geprogrammeerd worden of via 

een DNC koppeling. Dit laatste is aileen voor de FP42NC gerealiseerd. Met de DECKEL kan ook 

semi[Gunnink,1993]-vier-assig gefreesd worden. Hiervoor kan een rotatietafel op het bed worden 

gemonteerd. De postprocessor verschilt in de .u en de .deffile niet van de postprocessor voor drie

assig frezen. Het verschil zit intem in de geleverde basis van de postprocessoren en is niet zichtbaar 

aanwezig. Aangezien het hier vermelden van de .u en de .deffile voor de vier-assige postprocessor 

niet bijdraagd aan het begrip zal dit dan ook niet gedaan worden. 

Voor de DECKEL combinaties heten de postprocessoren in IIMAXMILL: FP2NC_3, FP3NC_3, 

FP42NC_3. De gerealiseerde files heten: FP2(/3/42)NC_3.def, FP2(13/42)NC_3.u, FP2(/3142)NC_3.1ib 

en FP2(/3142)NC_3.e. AI deze files zijn ook voor de vier-assig postprocessor aangemaakt en heten 

FP2NC_4 etc. 
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Technische gegevens: 

T oerentallen: 

Voedingen: 

Ijlgang: 

Men G codes: 

• • • 
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31.5 - 6300 omw/min ( - 3150 voor FP3NC) 

X,V,Z richting: 2 - 4000 mrnlmin ( - 3600 voor FP42NC) 

C-as: 

X,V,Z richting: 4000 mrnlmin ( - 3600 voor FP42NC) 

C-as 
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Volgens DIN 66025 aangevuld met DIALOG4 coderingen. Zie daarvoor de 

laatste bladzijden van deze bijlage. 

Aantal karakters per adres 

X -5.43 V -5.43 Z -5.43 C -5.43 

I -5.43 J -5.43 K -5.43 

F 4.01 S +4.01 G 3.01 

M 3.01 T 3.01 

N 5.01 

Codering a.be staat voor: a= aantal cijfers voor de komma 

b", aantal cijfers na de komma 

c= 1: geen komma en nakomende nullen worden onderdrukt 

c= 3: komma en voor- en nakomende nullen worden onderdrukt 

een - voor de a geeft aan dat aile negatieve waarden met een - ervoor 

geleverd moeten worden 

voor een + voor de a geldt hetzelfde met de uitbreiding dat bij positieve 

waarden een + voor het getal komt 

De realisatie van de voorgaande gegevens vindt plaats in de MLO Interface en is grotendeels terug te 

vinden in de .deffile (bijlage 12). De onderstaande gegevens worden grotendeels gerealiseerd in de .U 

file. Deze file is opgenomen in bijlage 13. Hierin zijn de gedeelten aangegeven die betrekking hebben 

op de onderstaande eisen (gemerkt met een #) en wensen. 

Tekst: T ekst moet tussen haakjes: ( < TEKST > ) en mag aileen staan voor het 

prog rammabegin 
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Programmakop: 

#pk(1) % 

• • • 
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(&%[programmanummerYOOOOOO"[beschrijving programma]) 

pk(2) Listing van de gebruikte gereedschappen met nummer en naam 

pk(3) Programmanaam 

pk(4) Projectdirectory 

pk(5) Programmabeschrijving 

pk(6) Programmeursnaam 

pk(7) Machinenaam 

Gereedschapswissel 

#gw(1) Oproepen van het tool-load commando "Ioadtl" 
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Dit commando wordt in de IIMLO Interface gedefinieerd en geeft de volgorde van de 

commando's die nodig zijn om een gereedschapwissel te realiseren en de spindel 

weer te laten roteren. Deze volgorde is: 

Programmaeinde 

G-code voor het bewerkingsvlak 

T[toolnummer] 

Toerental spindel 

#pe(1) Oproepen van het "end" commando. In de MLO Interface is hieraan toegekend: 

N .... M30 

? 

0000 
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Adressen 
/\ 
( , 

D 
r 
G 
GLlr 
1 
J 
I( 
L 
M 
N 
P 
R 
S 
T 
TO 
U 
VI 
X 
Y 
Z 

Abstand bei An- und Wegfahr-Anweisungen! Abstand b~i Polar-Koordinaten 
Drehwinkel bei NC-r~undtisch und NC-Teilapparat 
Werkzeugkorrektur-Nummer 
Vorschub 
Wegbedingung 
Verweilzeit 
Kreismittelpunkt-Koordinate!Pol-Koordinate in X 
Kreismi t te Ipunkt-Koordinate!Pol-Koordinate in Y 
Kreismittelpunkt-Koordinate!Pol-Koordinate in Z 
Programmteil-Wiederholung!unbedingter Sprung! Anzahl der Positionen 
Hi! fs- und Schalt funktion 
Satznummer 
Programm-Nummer 
Rundungs-Radius/F asen-Uinge!Te i I kreis-Radius 
Spindel-Drehzahl 
Werkzeugwechsel, Werkzeugkorrektur aufrufen 
Werkzeugkorrektur loschen 
Unterprogramm-Sa tznummer /Punktde fini tion 
Winkel 
X-Koordinate 
Y -Koordinate 
Z-Koordinate 

G-Funktionen 
(Wegbedingungen) 
GO 
Gl 
G2 
G3 
G7 
G8 
G9 
GI7 
Gl8 
G19 .. 1 
GI9 *' 2 
G40 
G41 
G42 
G45 
G46 
GIl 7 
G52 
G53 
G54 
C55 
(::;56 

Eilgang 
Geraden-Interpola tion (Linear-In terpolation) 
Kreis-Interpolation im Uhrzeigersinn (Zirkular-Interpolation) 
Kreis-Interpolation gegen den Uhrzeigersinn (Zirkular-[nterpolation) 
Ecken-Runden 
Fasen 
Polarkoordinaten-Eingabe 
Uingenkorrektur in der +Z-Achse 
Uingenkorrektur in der + Y -Achse 
Uingenkorrektur in der +X-Achse 
Uingenkorrektur in der -X-Achse 
L6schen der Bahnkorrektur 
Bahnkorrektur-Aufruf(Werkzeug links von der Kontur) 
Bahnkorrektur-Aufru f (Werkzeug rechts von der Kontur) 
An- und Wegfahr-Anweisung (konturparaUel) 
An- und Wegfahr-Anweisung Om Halbkreis) 
An- und Wegfahr-Anweisung Om Viertelkreis) 
Re ferenzpunkt anfahren 
Rucksprung auf ursprUngliches Koordinaten-System 
[stwert-Setzen 
Verschiebung und Drehung des Kaordinaten-Systems(additiv) 
Verschiebung und Drehung des Koordinaten-Systems (absolut) 
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G-Funktionen 
(Wegbedingungen) 
G60 
G61 
G64 
G7l 
G72 
G72 * 1 

G73 
G74 
G74 *" 2 

G75 
G76 
G77 
G78 
G79 
G8l 
G82 
G83 
G84 
G85 
G86 
G87 
G88 
G90 
G91 

Genau-Halt 
Automatische Radius-VergroOerung bei lnnen-Ecken 
Stetigfahren 
F\echteci<-Ta3che (Schruppen im Gegenlauf) 
Rechteck-Tasche (Schruppen irn Gleich- und Gegenlauf) 
Rechteck-T asche, Eckenradius programmierbar 
(Schruppen im Gleich- und Gegenlauf) 
Rechteck-Tasche (Schlichten auf FertigmaO) 
Rechteck-Tasche (Schlichten auf FertigmaO mit Zwischenhalt) 
Rechteck-Tasche, Eckenradius programmierbar 
(Schlichten aufFertigmaO mit Zwischenhalt) 
Zap fen 
Kreis-Tasche 
AuOengewinde frasen 
Innengewinde frasen 
Konturtasche frasen 
Bohren 
Bohren mit Spanbrechen 
Tiefbohren 
Gewindebohren 
Reiben 
Ausdrehen, Ruckzug mit stehender Spindel 
Punkte-Muster 
Bearbeitungsbilder auf Teilkreis 
AbsoiutmaG 
KettenmaG 
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Ivl-F unk tionen 
(f-i i 1 f s - un d 5 c hal t fun k t ion en) 

MOO 
tvl02 
Mel 
MOO 
M09 
MIO 
MIl 
M20 
~"121 
M22 
M23 
M24 
M2S 
M2(' 
M27 
M}O 
M3l~ 

M35 
MW 
M61 

M62 
M70 

M71 
M72 
M78 
M79 
M80 
M8l 
1v182 
M8) 
M84 
M85 
Ma6 

I )rogrctlllm-Ha I t 
Prografnlll-Ende 
Schrnieritnpuls 
I<uhhnittel eill 
Kijhlmittel aus 
Klemrnufl!J in tllIen Achsen geschlossen 
Klemmung in allen Achsen offen (= Lage-Regelung) 
Ktemrnung X-Achsc geschlossen 
1<lernrnullg X-Achse offen (= Lage-Regelung) 
I<lemrnung Y -Achse geschlossen 
Klemmung Y -Achse offen (= Lage-Re':}elung) 
I<lernmung Z-Achse geschlosscn 
Klcrnrnung Z-Achse offen (:: Lage-Regelung) 
I<lemmung C-Achse geschlossen 
1(lemmung C-Achse offen (= Lage-Regelung) 
Programm-Ende und Rucksprung auf Programm-Anfang 
Schragrevolverkopf in SteHung "Waagrechtfrasen" (nur FP6/7 NC) 
Schragrevo!verkopf in Stellung IISenkrechtfrasen" (nur FP6/7 NC) 
Konstanter Vorschuh an der Kontur/Werkzeug-Schneide 
Konstanter Vorschub an der Kontur/Werkzeug-Schneide bei 
Innen-Ecken und Geraden, Verlangsamung an AuOen-Ecken 
Konstanter Vorschub des Fraser-Mittelpunkts (Werkzeugachse) 
Satz wird Liberlesen und erst nach Aufruf der 
Bahnkorrek tur b erlicksich tig t 
Winkel im KettenmaG 
Winkel im AbsolutmaG 
Ende Konturtasche mit Zustellen auf letzte Schnittiefe 
Ende Konturtasche mit RLickzug auf Rlickzugsebene 
Spiegeln Loschen 
Spiegeln (Vertauschung der Vorzeichen von X und I) 
Spiegeln (Vertauschung der Vorzeichen von Y und J) 
Spiegeln (Vertauschung der Vorzeichen von Z und K) 
Spiegeln (Vertauschung der Vorze:Jchen von X,I und Y,J) 
Spiegeln (Vertauschung der Vorzeichen von X,[ und Z,K) 
Spiegeln (Vertauschung der Vorzeichen von Y ,J und Z,K) 
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Bijlage 12: 

/I Name: FP42NC_:l.del 
II Class: 1 

FP42NC_30def file 

fI [)esc: DECKEL FP 32NC met DIAlOG_ 4 VOOf :I assig Irezen 
II Dale: Tue Aug 915:05:21 1994 
NcOutli = 1; 
or<ler[SEQNO) " NcOulli; NcOutii " NcOulli .,. 1: 
or<Ier{l'ROGRAM_NUMBER] = NcOutli; NcOutli = NcOutli + I; 
order[lNCfoCMETRIC_GCODE) = NcOutli; NcOulli = NcOulli.,. 1; 
order[ASS_INCA_GCooE) = NcOutli; NcOulli = NcOulli.,. 1; 
order[pLANE_GCooE) = NcOutli; NcOutl;" NcOulli + 1; 
order[FEED_RA TE_GCODE) = NcOulli; NcOull; = NcOulli + 1; 
orderpNTEAP _GCODE] "NcOulli; NcOulli = NcOutii + 1; 
order[CYClE_GCODE] = NcOulli; NcOutli = NcOutii + 1; 
orderICUTCOM_GCODEj = NcOuUi; NcOutii = NcOulli + 1; 
order!SPINDLE_GCODEl "NcOutl~ NcOull; = NcOutl;.,. 1; 
order[pAESET_GCODE] "NcOull;; NcOutl; = NcOu!li.,. 1; 
order[)CCOOAD) = NcOutl;; NcOutii = NcOulli + 1; 
order[Y _COOAD) = NcOulli; NcOutii "NcOutli + 1; 
order{Z_CooRD) = NoOulli; NcOutli" NoOull; + 1; 
order[lCAAC_OFFSETj "NoOulli; NcOutii "NcOulli + 1; 
order[Y _AAC_OFFSET] "NoOutl;; NcOutl; " NcOutii + 1; 
order[Z_AAC_OFFSETJ " NcOulli; NcOutli " NoOulii .,. 1; 
order[CYCLE_CLEAAANCEj " NcOulli; NcOulli " NcOutli.,. 1; 
order[CYCLE_DEPTH] " NcOutli; NcOulli " NcOutli + 1; 
order[CYClE_STEPjNCAJ "NcOutli; NcOutli = NoOulli.,. 1; 
order[CYClE_DWELL_ TIME) = NcOulli; NoOulii "NcOutii + 1: 
order[FEED_RA TE] = NcOutli; NcOulii = NcCu11i + 1; 
order[SPINDLE_SPEED) = NcOutli; NcOutli = NcOutii + 1; 
order[Tool_NUMBEA} = NcOulli; NcOutli = NcOulii .,. 1; 
order[DIAMETEA_OFFSET_NUMBEA) "NcOulli; NcOutli = NcOutli.,. 1; 
order[LENGTH_OFFSET_NUMBER) = NcOutli; NoOutii = NcOulli.,. 1; 
order[NON_CYCLE_OWEll_ TlME) = NcOutli; NcOutli = NcOutii + 1: 
order[PAIMAAY _MCODE] = NcOulli: NcOutli = NcOutii .,. 1; 
order[SPINDLE_DIRECTlON_MCODE) = NcOutli; NcOutli = NcOutli.,. I: 
order[CooLANT_TYPE_MCODE] = NcOutl~ NcOulli = NcOutli.,. 1; 
order[THREAD_GCODE) = NcOutl;; NcOutii = NcOulli.,. I; 
order[MAlCRP'.U3CooE) = NcOutl;; NcOutli = NcOulli.,. 1; 
order[EXTRA_GCODE_l) = NcOutli; NcOulli = NcOulli.,. 1; 
order[EXTAA_GCODE_2) = NcOutli; NcO\lIli = NcOutii + 1; 
orderISECOND_X_CODADI = NcOutli; NcOutli = NcOutli.,. 1; 
orderISECOND_Y_CooRD) = NcOutli; NcOutli = NcOulli.,. 1; 
order(SECOND_Z_COOAD] = NcOutli; NcOuU; = NcOutli + 1; 
order[TABLE_CooRD) "NcOutli; NcOutli = NcOutli.,. 1; 
order[ARC_RADIUS) = NcCu11i; NcOutli = NcOutli .,. 1; 
order[SECOND...lCARC_OFFSET] "NcOulli; NcOutii = NaOutii + I; 
order!SECOND_ V -ARC_OFFSET] "NcOulli; NcOutii " NcOutli .,. 1; 
order[SECOND_Z_ARC_OFFSET] = NcOulli; NcOutl; = NcOutli.,. 1; 
order[SECOND_ARC _RADIUS] = NcCu1Ii; NcOu!1i = NcOutii + 1; 
order[ROTARV _COORD_I) "NcOulli; NcOutli "NcOull; + 1; 
order[ROTARV _COORD_2l NcOutli; NcOUlIi = NcOutli.,. I; 
or<ler[ROTARY _COORD_3J = NcOulli; NcOutl; = NcOulii + 1; 
order[CVClE_SECOND_INCR] '" NcOulli; NcOutii E NcOulli + 1; 
order[CVCLE_SECOND_CLEAR] = NcOutli; NcOutli" NoOulli + 1; 
order[EXTAA_IN_MM_CONVERT_!) = NcOutli; NcOutii = NcOu!1i + 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_2] = NcDulli; NcOutii z NcOutii + 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_3] = NcOutli; NcOutii = NcOutii + 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_4] " NcOull;; NcOutl;" NcOulli.,. 1; 
order[EXTRAJN_MM_CONVERT_5] NcOutli: NcOu!1i = NcOulli + 1; 
order[EXTRA_NO_CONVEAT_l] NcOutli; NcOulli = NcOuti; + 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT _2) " NcOutli; NcOulli = NcOutli + 1; 
order[EXTAA_NO_CONVERT_:l] = NcOutli; NcOutli" NcOu"i + 1; 
order[EXTAA_NO_CONVERT_4] "NcOutli; NcDuII;" NcOulii + 1; 
order[EXTAA_NO_CONVERT_5) "NcOutli; NcOulli" NcOutli.,. 1; 
order[RAPID_FEED_CODE] = NcOu!Ii: NoOull; = NcOu!1i + 1; 
or<ler[THREAD_LEAD.J(] " NcOulli; NcOUlIi = NcOulli + t; 
order[THAEAD_LEAD_ZJ "NcOutli; NcOulli = NcOutii + 1; 
or<ler[SFM_START_RADIUS) NcOutli; NcOUlI;" NcOutii + 1; 
order[MAX_SPINDLE_RPM) "NcOuth; NcOutii = NcOu"i.,. 1; 
or<ler[FIXTURE_OFFSET_NUMBER] NcOuUi; NcCu1Ii" NcOulli + 1; 
order[SPINDLE_RANGE_MCooE] NcOutli; NcOulli = NcOutli + 1; 
order[EXTAA_MCODE_l) " NcOulli; NcOutl; = NcOulli + 1; 
order[EXTAA_MCODE_2) NcOutli; NcOutli" NcOutli + 1; 
name[CVCLE_DWEll_TIME] = "F"; 
name[NON_CVCLE_OWELL_TIME] "OF"; 
formati[PAOGRAM_NUMBER] " °S.OI": 
formali[)CCOORD] " "·5,43"; 
format;[y_CODRDj = 0 0 5.43"; 
formati{Z_COOAD) " "-5.43'; 
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formatiIX...ARC_OFFSET] = '-5.43'; 
formali{Y _ARC_OFFSET] " '-5.43'; 
formatiIZ...ARC_OFFSET] " '-5.43'; 
formati[CYCLE_CLEARANCEj " '·5.43'; 
formati[CYCLE_DEPTH) ~ --5.43-; 

formati[CYCLE_STEP _INCR] " '·5.43'; 
fOfmaU[CYCLE_OWELL_ TIME) " '3.23'; 
fotmati[SPINOLE_SPEED) " '+4.43'; 
formali[TOOLNUM8ER) " '3.01'; 
tormati{NON_CYCLE_DWELL_TIMEJ ,,'3.23': 
formati[SECONO.JCCOORDj ,,'-5.43'; 
fotmati[SECOND_ Y _COORD] " '-5.43'; 
formati[SECOND_Z_COORDJ "'-5.43'; 
formati[TABLE_COORDI " '-5.43'; 
formati[ARC _RADIUS] " '-5.43'; 
formati[SECOND_X_ARC_OFFSET] " '-5.43'; 
formati(SECOND_ Y _ARC_OFFSET) = '-5.43'; 
lormati[SECOND_Z_ARC_OFFSET) " '-5.43'; 
forma\i[SECOND_ARC_RADIUS] " '-5.43': 
formati[ROTARY _COORD_I] ,,'·5.43'; 
formatilROTARY _COORD_2J ,,'·5.43'; 
formatilROTARY _COORD_3] " '·5.43'; 
formati[CYCLE_SECOND_INCR] = '·5.43'; 
fotmati[CYCLE_SECOND_CLEARI = '·5.43'; 
lormati[EXTRA_IN_MM_CONVERT _I J = '-5.43'; 
formali[EXTRA_IN_MM_CONVERT _2] = '-5.43'; 
formati{EXTRA_IN_MM_CONVERT _31 = '-5.43'; 
formati[EXTRA_IN_MM_CONVERT 3] " '·5.43'; 
formati[EXTRA_IN_MM_CONVERT _51 " '-5.43'; 
lormatm{pROGRAM_NUMBERJ ,,'S.OI'; 
formatm[lCCOORDj ='-5.43'; 
formalm[y _COORD] " '·5.43'; 
formatm[Z_COORD] = '-5.43'; 
formatm[X-ARC _OFFSET) "'-5.43'; 
formatm[y -ARC_OFFSET) ='-5.43'; 
lormalm[Z_ARC _OFFSET] ='-5.43'; 
formatm(CYCLE_CLEARANCE] = '-5.43'; 
formatm[CYCLE_DEPTH] " '-5.43'; 
lormatm[CYCLE_STEP _INCR] = '-5.43'; 
formalm[CYCLE_DWELL_ TIME] = '3,23'; 
lormatm[SPINDLE_SPEEDI ='+4,01'; 
lormalm[TOOL":NUM8ER] = 'S.OI'; 
formatm[NON_CYCLE_DWELL_TIME] " '3,23'; 
suppress[THREAD_GCODE] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[MAlCRPM_GCODEJ " OUTPUT_NEVER; 
supprees[EXTRA_GCODE_lj " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_GCOOE_2] = OUTPUT_NEVER; 
suppress(SECOND_X_COORO] '" OUTPUT_NEVER; 
suppresslSECOND_Y _COORD] " OUTPUT_NEVER; 
suppr_[SECOND _Z,."COORO] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[TABLE_ COORO] " OUTPUT_NEVER; 
suppressEAAC_RADlUSJ " OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND.JCARC_OFFSET] = OUTPUT_NEVER; 
suppr_[SECONO_ Y _ARC_OFFSET) " OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_Z_ARC_OFFSET) "OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_ARC_RADIUSJ " OUTPUT_NEVER; 
suppress[ROTARY _COORD_IJ " OUTPUT_NEVER; 
suppress[ROTARY _COORO_2J " OUTPUT_NEVER: 
suppress[ROTARY _COORD_3J " OUTPUT_NEVER; 
suppress[CYCLE_SECONO_INCR] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[CYCLE_SECONO_CLEAR] " OUTPUT_NEVER; 
suppreu[EXTRA_IN_MM_CONVERT _IJ = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT _2J " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT _31 " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRAJN_MM_CONVERT . .4J = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT _5J " OUTPUT_NEVER; 
suppren[EXTRA_NO_CONVERT _1] " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT ...21 " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _3J " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT_4j " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _5] " OUTPUT_NEVER; 
suppress[AAPID_FEED_CODEI = OUTPUT_NEVER; 
suppress[THREAD_LEAO_XJ " OUTPUT_NEVER; 
suppress [THREAD _LEAD_Z] " OUTPUT_NEVER; 
suppress[SFM_START _RADlUSJ " OUTPUT_NEVER; 
suppress[MA}CSPINDLE_RPMj " OUTPUT_NEVER; 
suppress[FIXTURE_OFFSET _NUMBER] " OUTPUT_NEVER; 
suppren[SPINDLE_RANGE_MCODE] " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_MCODE_IJ " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_MCODE_2J = OUTPUT_NEVER; 
outpu,-delay[CUTCOM_GCOOEJ "DELAY _TO_MOTION; 

-.:11. 
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outpuCdetay[DIAMETER_OFFSET_NUMBERl ~ DELAY _TO_MOTION; 

mlopars.exacC~nea'-'ee'Cgcode = NULL_VALUE; 
mlopars.exacCclockwise.JlCOde • NULL_VALUE; 
mlopars.exacl30unler_clockwis,,_gccde = NULL_VALUE; 
mlopars.cycle_off....QCode 
mlopars.cycle_repeaLgccde 
mlopars.breakchip.Jlcode 
mlopars. bore .Jlccde 
rnlopars.cbore.Jlcode 
rnlopars.nsam_9ccde 

rnlopars.splace.Jloode 
mlopars.OOnso_in.Jlcode 
mlopars.cutcomJ>lus_Qcode 
mlopars.cutcom_minus.Jlccde 
mlopa<s.length_canceLgcode 
rnIopars. inch.Jlccde 
rnIopars.melric_9ccde 
mIopars.pnsset~code 
mlopars.feed_per_minute....QCode 
mlopars.feed_per _rev_geode 
rnIopars.inverse_tim&.Jlccde 
rnIopars. rpm.Jloode 
rnIopars.sfm.Jloode 
mIopars.max_rpm.Jlcode 
mlopars.max_num.Jlccdes 
mlopars.opstop_mccde 

mlopars.tcolchange_rncode 
mlopars.inhib~_on_mccde 

mlopars.inhlb~_off_mccde 

mlopars.range_min_fPm[l] 
mlopar •. range_max_rpm[ll 
mlopars.spindle_clw_mccde 
mlopars.spindIe3c1w_mccde 
rnlopars.spindle_off_mccde 
rnlopar •. spindle_orienLmcode 
rnlopars.spindle_lock_mcode 
rnlopars.cooIanCmisl_mccde 
miopars.coolanUIood_mccde 
rnlopars.coolanl_tap_mcode 
rnlopars.max....num_mccdes 
mlopars.rapid_feed_rale_inoh 
mlopar •. rapid_feed_rate_metric 

mlopars.hUeed_rate_metric 
mlopars.feed_metrie_upm_format 

= NULL_VALUE; 
'" NULL_VALUE; 

'" 82; 
; NULL_VALUE; 
= NULL_VALUE; 
= 8S; 
" NULL_VALUE; 
= NULL_VALUE; 

,. NULL_VALUE; 
= NULL_VALUE; 

,. NULL_VALUE; 
,. NULL_VALUE; 

" NULL_VALUE: 
= NULL~.VALUE; 

" NULL_VALUE; 
" NULL_VALUE: 

NULL_VALUE: 
,. NULL~.VALUE; 

NULL_VALUE; 
NULL_VALUE: 

'" 1; 
'" NULL_VALUE; 

NULL_VALUE; 
,. NULL_VALUE; 

NULL_VALUE; 
63; 

,. 6300; 
= NULL_VALUE; 

NUl,--VALUE; 
NULL_VALUE; 
NULL_VALUE; 

" NULL_VALUE; 
NULL_VALUE; 
NULL_VALUE; 

NULL_VALUE: 
a 1~ 

-300.; 
=:3600~ 

=:3600; 
,. '+4.13'; 

'" '+2.33': 
'+4.23'; 

mlopars. feed_metrie_upr _format 
mlopars.mu~ax_feed_formal_inch 

mlopars.rapid_feed_code_formaUnch = '+3.23'; 
mlopar •. rapitUeed3ode_format_metric • • ... 4.13·; 
mlopars.msg_before '# u; 
mlopars.m$$Lafter =: "'; 

rnlopars.sl,II\·Coode_slring = "; 
rnlopars.end_oode_slring ,. '7'; 
mlopars.partno = "; 
mlopars.leadecstring = '0000'; 
options. circle_l 2; 
options.circle_3 I; 
options.Oircle_4 2; 
options.Oircle_6 = 2; 
optlons.cycle_2 = 1: 
options.IoadtU = t; 
optlons.pchprn_l = 0: 
startup.output[O) ,. ST _FINISH; 

tchng.output[O) = TL_RESTART; 
tchng.output[I) TL_LOADTL; 
tchng.output[2] = TL_FINISH; 
tchng.resla,Cblock(Ol " 0; 
tchng.reslart_bIock(l] = 0; 
tchng.resla'LbIock(2] = 0; 
tchng.reslart_block{3] = 0; 
Ichng.reslart_bIock(41 = 0; 
tchng. reslart_block(S) = I; 
tchng.resla'Lblock(6] = 0; 
spindle_mode.onIOl ,. SP _SPEED; 
spindle_mode.on[l] " SP _OUTPUT_BLOCK; 
spindle_mode.on[2] s SP 1INISH; 
spindle_mode.off[O] = SP _OFF _MCODE; 
spindle_mode.off[l} = SP _OUTPUT_BLOCK; 
spindle_mode.off[2] ; SP _FINISH; 

spindle_mode.lap[Ol = SP _SPEED; 
spindle_mode.tap[I) '" SP _DIRECTION_MCODE; 
sp;ndle_mode.lap12] ,. SP _OUTPUT_BLOCK; 
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spindl~unode,tap\3] 

spindle_mode,irihibiCon[O] 
spindle_mode,inhibit_off[O] 
finish, endlOj 
finish,endI1] 
finisl\,end[2] 
linisl\,end[3] 

SP_F1NISH; 
.. SP _FINISH; 

= SP _FINISH: 
= EN_REWIND_MeODE; 
= EN_REWIND_STRING; 
= EN_LEADER; 
.. EN_FINISH; 

• • 
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Bijlage 13: FP42NC_3.u file 

I" 
File Name: FP42NC_3.u 

FHe Description: DECKEL FP 32NC met DIALOO_4 veor 3 assig Irezen 

To be used with: 
FP42NC_3.def ( Machine Definition FHe) 
FP42NC_3.~b ( Maohine libraI}' ) 

HISTORY 

./ 

pjp 02117192 in~ial release 
Jan-Willem Gunnink 08103194 
Jan-Willem Gunnink 18107/94 
Jan-Wiilem Gunnink 01108194 

itdefine MLO_OUTPUT 
Ifdefine MACHINE_TYPE 1 

Ifinelude 'bstypes.h· 
Ifinclude "NCouIdefs.h· 
itinclude "NCmlodern.h· 
#include "NCmlomacros.h· 
itinclude ·NCingrregs.h· 
itinclude ·NCmlodeclare.h· 

char currenUeol[NCmax_nameJ; 
char previous_lool[NCmaJ,-name); 

r--.... .-.... DECLARE GLOBAL VARIABLES HERE _ ......... - •• _ .... / 

I"Definilie van Ie gebruiken variabelen en namen'/ 

int tooCcounter~ 
ohar ger_naam[20J; 
char ger_des[20]; 
char ger_num[2O]; 
ohar buffer(80); 

exlern printf(); 
double temp_coord; 
int llag_on; 
InitFormatsO 

( 

#include ·NCinitval.h· 

itinclude "NCname.h' 
#include 'NClormat.h· 
lIinclude "NCreg_type.h' 

InilVariables(); 

InitVariabiesO 
( 

CheckOrder, 

/"-""'-'" INITIALIZE GLOBAL VARIABLES HERE m ................ , 

main() 
{ 
lIinclude 'NCoutmain.h' 

J 
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wr~e_machine30mmand() 

r
~( MACHINE_COMMANDJS( 'toolchange' ) ) 
( 

/* Wr~eMsg( 'PATH NAME: {path_name}' ) 
WriteMsg( 'PATH DESCRIPTION: (path_description), ); 

'/ 
GetValue( name = 'the_tool->name', 

as_type = _AS_STRING, 

\oj (I) value = current_tool ); 

~ . . . oft I StnngsEqual( current_tool, prevIOus_tool) ) 

( 

/* WriteMsg( 'TOOL NAME: (the_tool->name)' ); 
WrdeMsg( 'TOOL DESCRIPTION: (the_tool->description)' ); 

'/ 

I /* Call Ioadtl command function '/ 

l2adtlO; 

I' Insure output of G X Y Z F register data following tool change '/ 
okCvalue[INTERP _GCODE] = NULL_VALUE; 
okCvaluepCCOORD] = NULL_VALUE; 
old_value[Y _COORD] = NULL_VALUE; 

old_value[Z_CooRD] = NULL_VALUE; 
old_value[FEED_RATE] = NULL_VALUE; 

I' Call spindle command function '/ 
spindle( 'feed rate' , spindle_mode.on ); 

I' The following logic can be uncommented If the machine and control is 

capable of pre-selecting the next tool '/ 
I' select_tooIO; '/ 

CopyString( source = currenUool, output = previous_tool ); 
} 

else ~( MACHINE_COMMAND_IS( 'startup' ) ) 

( 

I' Turn on output escape for mondoring changes between absolute and 
incremental programming mode '/ 

escape.output = 1; 

I' Call start command function '/ 

P iI} WriteMsg( '(PROJECTDIRECTORY: (program_number))' ); ~
) WriteMsg( '(PROGRAM NAME: (program._name))' ); 

~ WriteMsg( '(PROGRAM DESCRIPTION: (program_description}), ); 
p 6)WrdeMsg( '(PROGRAMMER NAME: (programmer_name))'); 

11 WrdeMsg( '(MACHINE NAME: (the_machine->machine_name))' ); 
WriteMsg( '(TOOLS TO BE USED:)'); 
for (tooLcounter=O; tooLcounter<mlopars.totaLnum_tools; 
tooLcounter=looLcounteH 1) 
( 

GetToollnfo(index=tooLcounter, 
name=·name·, 
as:"type=_AS_STRING, 
value=ger_naam, 
mlostruct=I); 

GetToollnfo(index=lool_counter, 
name=-description-, 

pk(Z) as_type=_AS_STRING, 
value=ger _des, 
mlostruct=I); 

GetT oollnfo(index=lool_counter, 
name=·number-, 
as_type=_AS_STRING, 
value=gecnum, 
mlostruct=1 ); 

I' sprintf(buffer,'(TOOL NUMBER: %s)',ger_num); 
WrdeString(buffer); 

'/ 
sprintf(buffer,'(TOOL NAME: %s)',ger_naam); 
Wr~eString(buffer); 
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sprintf(buffer.'(TOOL DESCRIPTION; 'Yo.r,ger_des); 
Wr~eString(buffe,); 

U
riteSt'in9( ''Yo'); 0' ') WriteString( '(&'Yo{program_nunnberllOOOOOO\'{prograrYLdeseriplionj)" ); 

f utI, InsertString( 'G64' ); 
startO; 

r Coofllinaten trans/ormat;e IIOOr horizontal milling '/ 

else d(MACHINE_COMMAND_IS('horizomaUTlilling') 
{ 

flag_on=1; 
name[lCCOORD)='X'; 
namelY _COOOD}='Z'; 
name[Z_COOADj="Y'; 

I 

mlopars,plane _xy -9oOOe=1 8; 
mlopars,plane_zx_goOOe=17: 

[

lise ~( MACHINE_COMMAND_IS( 'end' ) ) 

,. Call end command function '/ 
end(); 

I 

lIinelude 'NCmIomchcmds,h' 

else 
( 

I 

GetOutputlnfo( CURRENT, MACHINE_COMMAND_VALUE, ser.t,t ); 
streat( serstr1, ' not found' ); 
WmeError( scrstrl ); 

reCerrocexit: 

retum r&tO; 
I 

reCerrocexit': 

return relO; 

I 

wr~eJlOsUeed_logicO 
( 

retum relO; 

I 

wr~eJ)OSUnOlion_Iogic() 

I 

retum relO; 

I 

,. Define any escape logIC here, Escape logic is a way to ovemde the 
output from MLO, " 
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,. "cycle_on_escape" logic code goes here "' 

ret_errocexit: 
return re1O; 
) 

'" "cycle_off_escape" logic code goes here "' 

ret_error_exit: 
relurn re\O; 

) 

autpu,-escapeO 
( 

,. "output_escape" logic code goes here "' 

temp_caard=value[y _COORD]; 
value[Z_COOAD1~ternp_cOQ(d; 

) 

,. Tesl for absalule programming mode "' 
if( mlapars.absaUncr = ABSOL ) 

,. Change any mlapars or oplions required 10 support circular inlerpolalian, 

canned cycles, etc. for absolute programming mode "' 
( 

else 

,. Change any mlopars or oplions required 10 support circular inlerpalatian, 
canned cycles, etc. for incremental programming mode ., 

( 

reCerrocexit: 
return reta; 
) 

linear_escapeO 

( 

r -linear_escape- logic code goes here "'/ 

ret_error_exil: 
return reta; 
) 

circular_escape( circle_dir, beginJ>nt, center_pnt, end_pnt, radius, 
sweep_angle, feed_rate) 

char circle_dirD; 
IGApoint begin_pnt, 

center _pnt, 
end_pnt; 

double radius, 
sweep_angle, 
feed_rate; 

ret_errocexit: 
return re\O; 
) 

/"" ••••••• _ •• _ ••••• END ESCAPE LOGIC HERE •••••••••••••••••••••••• , 

ilinclude ·NCmlocommand.h" 
ilinclude "NCmlamotian.h· 
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lIinclude "NCmlofeed.h" 
lIinciude "NCmlotine.h" 
lIinciude "NCmlocircle.h" 
lIinciude "NCmlothread.h" 
lIinciude "NCmlocycle.h" 
lIinclude "NCmachines.h" 

• • • 
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Bijlage 14: MAHO 700SlCNC432 

9 

Figuur 14.1 De MAHO 700$. 

• • 

September 1994 

O.eMAHO lOOS 
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.. '-03f'1q1>ltM ~~O:'SChl'lomagallJf'! en eenIt3.l1Sml!N'IQ 
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Deze machine staat opgesteld in het Laboratorium voor N.C. machining van de vakgroep WPA op de 

T.U. Eindhoven. De MAHO 700S is een universele vijf-assige CNC-frees- en boormachine met drie translatie-

en twee rotatie-assen. De MAHO beschikt over een automatische universele gereedschapswisslaar 

met een magazijn voor maximaal 36 gereedschappen. De gereedschappen kunnen zowel bij een 

horizontale als bij een verticale spindelstand gewisseld worden. Door het aanwezig zijn van een 

automatisch weg te draaien verticale kop is het mogelijk om met de horizontale en de verticale 

freesspil het werkstuk te bewerken. De machine is voorzien van een 5-assige contourbesturing. de 

CNC 432 van de firma Philips. De minimale ingave is 1 lim. 

Voor deze cornbinatie heet de postprocessor in VMAXMILL: MH700S_S. De gerealiseerde files heten: 

MH700S_S.def. MH700S_S.u, MH700S_S.lib en MH700S_S.e 

Technische gegevens: 

Toerentallen: 20 - 6300 omw/min 

Voedingen: 

Ijlgang: 

X,Y,Z richting: 1 - 4000 mmlmin 

A en 8-as: 1 - 3000 graden/min 

X,Z richting: 12000 mmlmin 

Y richting: 10000 mmlmin 

8-as: 1S omw/min 

A-as: 16 graden/seconde 
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Bereik: B-as: n * 360 graden 

A-as: -20 tot +45 graden 

Men G codes: Volgens DIN 66025 aangevuld met CNC432 coderingen. Zie daarvoor de 

laatste bladzijden van deze bijlage. 

Aantal karakters per adres 

X -4.33 Y -4.33 

-4.33 J -4.33 

F 4.13 S 4.03 

M 2.01 T 6.01 

N 6.01 

Codering a.be staat voor: 

Z -4.33 A -4.33 

K -4.33 

G 3.01 

a= aantal cijfers voor de komma 

b= aantal cijfers na de komma 

B -4.33 

c= 1 : geen komma en nakomende nullen worden onderdrukt 

c= 3: komma en voor- en nakomende nullen worden onderdrukt 

een - voor de a geeft aan dat aile negatieve waarpen met een - ervoor 

geleverd moeten worden 

voor een + voor de a geldt hetzelfde met de uitbreiding dat bij positieve 

waarden een + voor het getal komt 

De realisatie van de voorgaande gegevens vindt plaats in de MLO-Interface en is grotendeels terug te 

vinden in de .deffile (bijlage 15). De onderstaande gegevens worden grotendeels gerealiseerd in de .U 

file. Deze tile is opgenomen in bijlage 16. Hierin zijn de gedeelten aangegeven welke betrekking 

hebben op de onderstaande eisen (gemerkt met een #) en wensen. 

Tekst: T ekst moet tussen haakjes: ( < TEKST > ) 

Programmakop: 

#pk(1) %PM 

[programrnanummer] 

N .... G71 

N .... G90 

pk(2) Programmanaam 

pk(3) Projectdirectory 

pk(4) Programrnabeschrijving 
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pk(5) Programmeursnaam 

pk(6) Machinenaam 

Gereedschapswissel 

gW(1) T oolpath-naam 

gw(2) T oolpath-beschrijving 

gw(3) Tool-naam 

gw(4) Tool-beschrijving 

• • 

September 1994 

#gw(5) Oproepen van het tool-load commando "Ioadtl" 
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Oit commando wordt in de I/MLO Interface gedefinieerd en geeft de volgorde van de 

commando's die nodig ziin om een gereedschapwissel fe realiseren en de spindel 

weer te laten roteren. De volgorde is: 

T[toolnummer]M[gereedschapwisselcode] 

S[Toerental spindel]M[cw of ccw] 

Horizontale freesspindel: 

#hf(1) Gereedschap weg en gereedschapwisselcommando 

#hf(2) Nulpunt bij horizontale freesspindel 

#hf(3) G-code voor het bewerkingsvlak 

#hf(4) Verticale kop wegdraaien 

Verticale freesspindel: 

#vf(1) Gereedschap weg en gereedschapwisselcommando 

#vf(2) Nulpunt bij verticale freesspindel 

#vf(3) G-code voor het bewerkingsvlak 

#vf(4) Verticale kop indraaien 

Programmaeinde 

#pe(1) Oproepen van het "end" commando. In de MLO Interface is hieraan toegekend: 

TOM6 

M30 
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Tekenverklaring: ":: wordt aktief bij inschakelen van de besturing 
** :: aileen per regel werkzaam 

ADRES CODE BETEKENIS EN VERKlARING 

%PM programmabegin en geheugentoevoeging 

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

G 0 .. ijlgang 
1 lineaire interpolalie 
2 cirkelinterpolatie. rechtsom 
3 cirkelinterpolatie, linksom 

G 4 ** pauze ( 0.1 - 983 seconde ) 

G 11 ** polarkoordinaten, hoekalronding, fase-overgang 

G 14 ** sprongbevel en herhaaJfunktie 

G 17 .. vlakkeuze XY, horizontaal 
18 vlakkeuze XZ, vertikaal 
19 vlakkeuze YZ. horizontaal 90 gedraaid 

G 22 .* onderprogramma oproep 
29 ** beperkt sprongbevel in onderprogramma 

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

G 51 wissen van G-52 
52 verschuiving RESET AXIS aktiveren 

G 53 * nul-punt verschuiving wissen 
54 nul-punt verschuiving 1 
55 nul-punt verschuiving 2 
56 nul-punt verschulVing 3 
57 nul-punt verschuiving 4 
58 nul-punt verschuiving 5 
59 nul-punt verschuiving 6 

G 70 inch maat ingavesysteem 
71 * metrisch maat ingavensysteem 

G 72 * geen spiegelbeeld be werking 
73 spiegelbeeldbewerking 

G 77 ** gatencirkeldelinitie 
78 ** puntdefinihe 
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ADRES CODE BETEKENIS EN VERKLARING 

G 79 ** cyclusoproep 

G 81 boorcyclus 
83 diepboorcyclus 
84 lapcyclus 
85 ruimcyclus 
86 uildraaicyclus 
87 kamerfreescyclus 
88 spiebaanfreescyclus 
89 cirkelkamerfreescyclus 

G 90 * absoluutmaal programmeren 
91 inkremenleel programmer en 

G 92 nulpuntverschuiving inkremenleel 
93 nulpunlverschuiving absoluut 

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

X +/- 9999,999 wegintormatie in mm. 
y +/- 9999.999 weginformatie in mm. 
Z +/- 9999,999 weginformatie in mm. 
A +/- 9999.999 weginformatie in graden 
B +/- 9999,999 weginformatie in graden 
R +/- 9999.999 cirkelradius in mm. 
I +/- 9999.999 cirkelmiddelpunt in X-richting 
J +1- 9999.999 cirkelmiddelpunl in Y -richting 
K +1- 9999.999 cirkelmiddelpunt in Z-richting 
D 0-360 hoekpositie hooldspil 

p 0-99 puntdefinitie 

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

M 0 n programma-stop • 
3 hooldspil rechlsom 
4 hooldspil linksom 
5 hooldspil stop 
6 ** gereedschapwissel met terugtrekking 
8 koelmiddel aan 
9 koelmiddel uil 
13 spil rechlsom koelmiddel aan 
14 spil linksom koelmiddel aan 
19 georienleerde spindelstop 
30 ** einde programma 
53 vertikale kop wegdraaien (G 17) 
54 vertikale kop indraaien (G18) 
66 ** gereedschapwisseling 

E 0-99 parameters in het onderprogramma 
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Bijlage 15: 

1/ Name: MH700S_S,de! 
1/ Class: 202 

MH700S_5.def file 

1/ De",,: MAHO MH700S met CNC432 bes!uring voor 5'assig Irezen 
/I Oa!e: Fri Jul 1509:47:49 1994 
NcOuUi = 1; 
order[SEQNO) = NcOutli; NcOu!1i = NcOutli + 1; 
order[pROGRAM_NUMBER) .. NcOulli; NcOu!1i = NoOulii ... 1; 
order[pLANE_GCODE] .. NcOutli; NcOutli .. NcOutli ... 1; 
order[INTERP _GCODE) " NcOutli; NcOutli " NcOulU ... 1; 
order[INCH_METRIC_GCODE) " NcOutli; NcOulli" NcOutli + I; 
order[ABSJNCR_GCODE) "NcOulii; NcOutli" NcOutli ... I; 
order[FEED_RATE_GCODE) "NcOulli; NcOutli .. NcOutli + 1: 
order[CYClE_GCODE) "NcOutli; NcOutli" NcOu!li. 1; 
order[CUTCOM_GCODE) = NcOutli; NcOulii = NcOulii + I; 
order[pRESET _GCODE) = NcOutli; NcOutii = NcOu!1i + 1; 

order[X_COORD) = NcOu!li; NcOutli = NcOutii + I; 
orderlY _COORD) " NcOulli; NcOulli = NcOulli + 1: 
order[Z_CooRD) = NcOulli; NcOutli " NoOutli + 1; 
order[X_ARC_OFFSET] " NoOulli; NcOulli "NoOulli ... 1: 
order[Y_ARC_OFFSET] "NoOulli; NcOulii = NoOulii + I; 
order[Z_ARC_OFFSET] " NoOulli; NcOutli .. NcOuili + 1; 
order [ROTARY _COORD_I) = NcOu!I,; NcOulli" NcOutli ... I; 
order[ROTARY _CooRD_2] " NcOutli; NcOu!li = NcOutli + 1; 
order[CYCLE_ClEARANCE) = NcOutli; NcOulii = NcOutli ... 1; 
order[CYCLE_DEPTHj " NcOutli; NcOutli " NcOulli + 1; 
order[CYCLE_STEP _I NCR) "NcOulli; NcOUlli" NcOutli ... 1; 
order[CYCLE_DWELl_ TIME) " NcOUlli; NcOutli " NcOUlI! + 1; 
order[FEED_RATE) "NcOulli; NcOUlli" NcOutli • I; 
order[SPINDLE_SPEED] "NcOutli; NcOutli = NcOutli + 1; 
order[TooL_NUMBER] = NcOutli; NcOutli" NcOutii + 1; 
order[DlAMETER_OFFSET_NUMBER) = NcOutli; NcOu!li = NcOu!1i + 1; 
order[LENGTH_OFFSET_NUMBER) "NcOu!li; NcOutli" NcOutli + I; 
order[NON_CYClE_DWELL_TIME) = NcOulli; NcOutli = NcOutfi + I; 
order[pR!MARY_MCODE) "NcOutli; NcOutli" Ncoutli + 1; 
order[SPINDlE_DIRECTlON_MCODEJ = NoOulli; NcOutli " NcOulii ... 1; 
order[CooLANT_TYPE_MCODE) = NoOutli; NcOutli" NeOutli + I; 
order[THREAD_GCODE) " NcOulli; NcOutii "NcOulli + I; 
order[MAJCRPM_GCODE) = NcOutli; NcOutli = Ncoutli ... I; 
order[SPINDLE_GCODE] " NcOutl~ NcOulii = NcOutli ... I; 
order[EXTRA_GCODE_I) = NcOutl~ NcOutii = NcOulli ... I; 
order[EXTRA_GCODE_2) "NcOutIi; NcOutli" NcOutli ... 1; 
order[SECOND_X_CooRD) " NcOutli; NcOulii = Ncoutfi + I; 
order[SECDND_Y_CooRD] "NcOutfi; NcOulli" NcOutli ... 1; 
order[SECOND_Z_CooRD} = NcOutU; NcOutii = NcOutli ... 1; 
order[TABLE_CooRD] = NcOutli; NcOutii = NcOutli + 1; 
order[ARC_RADlUS) Ncoutli; NcOutli = NcOutli + 1; 
order[SECDND.)CARC_OFFSET] "NcOu!li; NcOu!li = NcOu!li ... I; 
order[SECDND_ Y _ARC_OFFSET] = NcOutli; NcOulii '" NcOutii .. 1; 
order[SECDND_Z_ARC_OFFSET] = NcOutli; NcOutli = NeOulli + 1; 
order[SECOND_ARC_AADlUS] = NcOulli; NcOulii = NcOutii .. 1: 
order[ROTARY _CooRD_3) = NcOutli; NcOulii = NcOulii + 1; 
order[CYClE~SECOND_INCR] "NcOutli; NcOutii = NcOulii .. 1; 
order[CYCLE_SECOND_ClEARj = NcOutli; NcOutii = NcOulli ... 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVEAT_l) = NcOutli; NcOutli = NcOutii + I: 
order[EXTRA_IN_MM_ CONVERT _2) '" NcOulli; NcOutli = NcOutli .. 1; 
order[EXTAA_IN_MM_CONVERT_3J "Ncoutli; NcOutli" NcOutli .. 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_4] "Ncoutli; NcOutli" NcOutli + 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_5) = NcOutl~ NcOutii = NcOutli + 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT_l) "NcOutli; NcOutli = NcOuUi + 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT_2) "NcOutli; NcOulii = NcOuUi + 1; 
order[EXTRA_NO_CONVEAT_3J = NcOutli; NcOu!li = NcOuUi + 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT_4] = NcOutli; NcOulii = NcOuHi .. 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT_S] = NcOutli; NcOulli" NcOuUi .. 1; 
order[RAPID_FEED_CODE] - NcOutli; NcOutii = NcOutli .. 1; 
order[THREAD_LEAD_Xl '" NcOutli; NcOutli = NcOutii + 1; 
order[THREAD_LEAD_ZJ = NeOu!li; NcOulli = NcOulli .. 1; 
order[SFM_STAAT_RADIUS) '" NcOulli; NcOulli .. NcOulii .. 1; 
order[MAlCSPINDLE_RPMj " NcOutli; NcOutli = NcOutii + !; 
order[FIXTURE_DFFSET _NUMBER) .. NcOutli; NcOutii = NcOutli + 1; 
order[SPINDlE_RANGE_MCODE) " NcOutli; NcOulii = NcOutii .. 1; 
order[EXTRA_MCODE_l] NcDulli; NcOutli" NcOutli .. 1; 
order[EXTRA_MCODE_2] NcOutli; NcOutii = NcOutli .. 1; 
name[PROGRAM_NUM8ER) = "N"; 
name[CYCLE_ClEARANCE] " "yo; 
name[CYCLE_STEP _INCR] = "I"; 
name[CYCLE_DWElL_TIME] .. "X"; 
formati[ROTARY _COORD_I] .. ',6,33"; 
tormati[ROTARY _CooRD_2] ",6,33"; 
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lormati(TooL_NUMBER] s '3.01'; 
lormatm[SEQNO) s '7,01'; 
lormatm[PROGRAM_NUMBERJ ; '7,01'; 
lormatm[ROTARY_CooRD_l] = '-6,33'; 
formatm[ROTARY_CooRD_21 = '-6,33', 
formatm(TOOL_NUMBER] = '6,01', 
suppress(THREAD_GCODE) = OUTPUT_NEVER; 
suppress[MAlCRPM_GCODE} = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SPINDLE_GCODE) OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_GCODE_l] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_GCODE_2) = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND.JCCooRDJ = OUTPUT_NEVER; 
suppress(SECOND_Y _COORD] ; OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECONO_Z_CooRDj = OUTPUT_NEVER: 
suppress(TABLE_CooRDI = OUTPUT_NEVER; 
suppress[ARC _RADIUS] = OUTPUT ,NEVER; 
suppress[SECOND.JCARC_OFFSEi] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_Y _ARC_OFFSEi] = OUTPUT_NEVER; 

suppress[SECOND_Z_ARC_OFFSEi] " OUTPUT_NEVER: 
suppress[SECOND_ARC_RADIUSJ = OUTPUT_NEVER; 
suppress[ROTARY _CooRD_3J = OUTPUT_NEVER; 
suppress[CYCLE_SECONDJNCR] = OUTPUT_NEVER; 

suppress[CYCLE_SEOOND_CLEAR] = OUTPUT_NEVER: 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT _1) " OUTPUT_NEVER: 
suppress(EXTRA_IN_MM_CONVERT _2] = OUTPUT ,NEVER; 
suppress[EXTRA_IN,.MM_CONVERT_3] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERTA] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT_5] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _11 = OUTPUT_NEVER; 
suppress [EXTRA_NO _CONVERT _2J = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERL31 = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO _CONVERT _4) = OUTPUT_NEVER: 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT_5] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[RAPID_FEED_CODE) = OUTPUT_NEVER; 
suppress(THREAD_LEAO.J<J = OUTPUT_NEVER; 
suppress(THREAD_LEAD_ZJ "OUTPULNEVER; 
suppress[SFM_START_RADIUSJ = OUTPUT_NEVER; 
suppress[MAX_SPINDLE_RPMj = OUTPUT_NEVER; 
suppress [FIXTURE_OFFSET _NUMBERJ = OUTPUT_NEVER; 
suppress[SPINDLE_RANGE_MCODE) = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_MCODE_l] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_MCODE_2] = OUTPUT_NEVER; 
mlopar.,exaet_~neaUeed.,g<:ode = 1: 
mIopars,exaeU,loekwise,.gcode = 2; 
mlopars,exaeU:ounter_cloekwise_geode = 3; 
mlopars,cyele_oIf.."gcode = NULL_VALUE; 

mlopars,bore..,goode = NULL"VALUE; 
mlopars,obore..,goode " NULL_VALUE; 
mlopars,osink..,goode • NULL_VALUE; 
mlopars,ream..,goode = 85: 
miopars,splaee..,goode • NULL_VALUE; 
mlopars,baek_spfaos.."gcode = NULL_VALUE; 
mIopars,bor80_in..,geode = NULL.,VALUE; 
mlopars,boreo_out.."gcode = NULL_VALUE; 
mIopars,cutcom_plus.."gcode 44; 
mlopars,cutcom_rninus..,goode = 43; 
mlopars.length_oancel..,gcode = NULL_VALUE; 
mlopars,preset..,goode = NULL_VALUE; 

mlopars,leedJlElf_rninute.."gcode = NULL_VALUE; 
mlopars,leedJlElf_rev..,geode = NULL_VALUE; 
mlopars,inverse_time..,goode = NULL_VALUE; 
mIopars,rpm_900de .. NULL_VALUE; 
mlopars,sfm.."gcOde '" NULL_VALUE; 
mlopars,maJuprn..,gcode '" NULL_VALUE; 
mlopars.thread_normal = NULL_VALUE; 
mlopars,thread_,ncr = NULL_VALUE; 
mlopars,threed_decr '" NULL_VALUE; 
mlopars.threa.Uapecnormal = NULL_VALUE; 
mlopars,thread_taper _incr '" NULL_VALUE; 
mlopars,lhrea<Uaper_decr = NULL_VALUE; 
mlopars,max_num_goodes = 1; 
mlopars,opslop_moode '" 5; 
mlopars,end_"",ode = 30; 
mlopar.,inhib~_on,moode NULL_VALUE; 

mlopar.,inhib~_ofCmoode = NULL_VALUE; 
mlopars,range_max_rpm[l] = 6300; 
mlopars,coolanCrnisl_mcode '" NULL_VALUE; 
mlopars,coolanUlood_"",ode '" NULL_VALUE; 
mlopars.coolanUAP_mcode = NULL_VALUE; 
mlopars,max_num_moodes = 1; 
mlopars,rapi<Ueed_rale_melr;c = 12000; 
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mlopars.lo_feed_rate_metric = 1; 
mlopars.hUeed_rate_metric = 4000; 
mlopars.mu~m,-,nin_fee('-numbeUnch = .001; 
mlopars.mu~m,-,nn_feed_number_metric = .001; 
mlopars.rotary300rd_l_mmcdpm_feed = 5400; 
mlopar •. rotary_ooord_2_max_dpm_feed = 9600; 
mlopars.msg_before = '('; 
mlopars.star,-oode_string = "; 
mlopars.end_oode_string = "; 
mlopars.partno = "; 
mlopars.leader_string = "; 
mlopars.mmcseqno = 8999; 
mlopars.min_table_coord_limrt_inch = -999999.999; 
mlopars.min_table_coor<Uimrt_metric = -999999.999; 
mlopars.max_table_coord_limrt_metric = 999999.999; 
mlopars.min_rotary_coord_l_limit = -20; 
mlopars.max_rotary_ooord_l_limit = 45; 
mlopars.min_rotary300rd_2_limit = -999999.999; 
mlopars.max_rotary_ooord_2_limit = 999999.999; 
mlopars.min_rotary_coord_3_limit = -999999.999; 
mlopars.mmuotary_ooord_3_limit = 999999.999; 
options.circle_l = 3; 
options.circie_3 
options.circie_ 4 
options.cycle_l 
options.cycle_2 
options.cycle_3 
options.cycle_5 
options.cycleJ 
options.cycle_l0 
options.feed_5 
options.loadtU 
startup.output[O] 
startup.output[l] 
startup.startup_block[O] 
startup.startup_block[l] 
startup.startup_block[2] 
startup.startup_block[3] 

startup.startup_block[4] 
startup.startup_block[5] 
startup.startup_block[6] 
tchng.output[O] 
tchng.output[l] 
tchng.output[2] 
tchng.restart_block[O] 
tchng.restart_block[l] 
tChng.restart_block[2] 
tchng.restart_block[3] 
tchng.restar,-block[4] 
tchng.restart_block[5] 
tchng.restart_block[6] 
spindle_mode.on[O] 
spindle_mode.on[l] 
spindle_mode.on[2] 
spindle_mode.on[3] 
spindle_mode.oH[O] 
spindle_mode.oH[I] 
spindle_mode.oH[2] 
spindle_mode.tapto] 
spindle_mode.tap[l) 
spindle_mode.tap(2) 
spindle_mode.tap[3) 

spindle_mode.inhibrt_on[O) 
spindle_mode.inhibrt_oH[O] 
finish.end[O] 
finish.end[l] 

= 1; 
= 2; 
= 3; 
= 1; 

= 2; 
= 1; 
= 0; 
= 1; 
= 1; 
= 1; 
= ST_STARTUP _BLOCK; 
= ST _FINISH; 

= 1; 
= 1; 
= 0; 
= 0; 
= 0; 
= 1; 
= 0; 

= TL_RESTART; 
= TL_LOADTL; 
= TL_FINISH; 

=0; 
= 0; 

= 0; 
=0; 
= 0; 
=0; 
=0; 
= SP _SPEED; 
= SP _DIRECTlON_MCODE; 
= SP _OUTPUT_BLOCK; 
= SP _FINISH; 

= SP _OFF _MeODE; 
= SP _OUTPUT_BLOCK; 
= SP _FINISH; 
=SP_SPEED; 
= SP _DIRECTION_MCODE; 
= SP _OUTPUT_BLOCK; 
= SP _FINISH; 
= SP _FINISH; 

= SP _FINISH; 
= EN_END_MCODE; 
= EN_FINISH; 

• • 
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Bijlage 16: 

/' 
File Name: MH700s_5.u 

File Description: MAHO MH700S met CNC432 besturing IIOOr 5-assig frezen 

To be used with: 
MH700S_S.def ( Machine Definition File ) 
MH700s _ 5.1ib ( Machine library ) 

HISTORY 
pjp 09101192 initial release 
Jan-WiUem Gunnink 01109194 T estversie II 

./ 

idefine MLO_OUTPUT 
idefine MACHINE_TYPE 202 

iinclude 'bstypes.h' 
'include 'NCoutdefs.h' 
lIinciude 'NCmlodefs.h' 
'include 'NCmlomacros. h' 
iinclude 'NCingrregs.h' 
iinclude 'NCmlodeclare.h' 
#include 'NCcsymacros.h' 

char currenUool[NCmax_name]; 
char previous_tool[NCmax_name]: 

double temp_coord: 
int flag_on; 

extern printf!); 

InitFormalsO 
{ 

iinclude 'NCinilval.h· 

"include 'NCname.h' 
lIinciude 'NCformat.h' 
#include 'NCreg_fype.h' 

InnVariablesO: 

InitVariablesO 
{ 
#include'MH700S_5def' 

CheckOrder; 

, .............. INITIALIZE GLOBAL VARiABLES HERE ...................... / 

/' ................. SET ESCAPE SWITCHES HERE ........................ , 

mainO 
{ 
lIinclude ·NCoutmain.h· 

I 

wrne _machine 3ommandO 
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I 
InsertString( 'TOMS' ); 
InsertString{ 'M54' ); 

,.; i.' InsertStriog( 'GSS' ); 

• 

WriteMsg ( 'Nulpuntsverschuiving 1.0.v. GSS invoeren;' ); 
InsertString{ 'G93XOY103ZO' ); 

I 

else ~(MACHINE_COMMAND_IS( 'horizontaLmliling' ) ) 

I 
v r (,' InsertStrin9( 'TOMS' ); 
v\~' InsertString( 'M53'); 
} C ~.'" InsertString( 'GS?' ); 

WmeMsg ( 'Nulpuntsverschuiving t.o.v, G57 invoeren:' ); 
InsertString( 'G93XOY103ZO' ); 

) 

r Test for 'toolchange' machine command '/ 

else ~( MACHINE_COMMAND_IS( 'toolchange' ) ) 

{ 
3I.c,I';WmeMsg( 'PATH NAME: (path_name)'); 
J",11IWrrteMsg( 'PATH DESCRIPTION; (path_description)'); 

--GetValu&( name .. 'lhe_lool->name', 
as_type ,,_AS_STRING, 

a'll;" 
value .. current_tool ); 

/' if( I StringsEqual( currenUool, previous_tool) ) '/ 

I 

L.,writeMs9( 'TOOL NAME: {the_too~>name)' ); 
""",.', WriteMsg( 'TOOL DESCRIPTION: (the_tool->description)' ); 

r Call 'Ioadtl' command function in .dell~e '/ 

~$) loadtl(); 

/' Insure 'safe-start' capability '/ 

okCvaluepNTERP _GCODE] = NULL_VALUE; 
okCvalue[X..CooRD] .. NULL..VALUE: 
oId_value[Y _COORD] .. NULL_VALUE; 
okCvalue[FEED_RATE] .. NULL_VALUE; 

/' Call 'spindle on' command function in ,del file '/ 

spindle( 'Ieedrate' , spindle_made. on ); 

CopyString( souree .. currenUool, output .. previous_looI ); 

I 

/' Test for 'startup' machine command '/ 

else ifi MACHINE_COMMAND_IS( 'startup' ) ) 
( 

r Cali ,slart' command function in ,del lile '/ 
tkll)WrtteSlring('O/OPM'); 

Wr~eString('lprogram_name)'); 

• 

f~(l) Wr~eMsg( 'PROGRAM NAME: (program_name)' ); 
p~l.JWr~eMsg( ~PROGRAM DESCRIPTION: (program_description)'); 
pk(l) WrneMsg( 'PROJECTDIRECTORY: (program_number)'); 
pLI~l Wr~eM.9( 'PROGRAMMER NAME: (programmer_name}'); 
¥lit l6;Wr~eMsg{ 'MACHINE NAME: (the_machine->machine_name)' ); 

starl!); 
) 

r Test for 'end' machine command 'I 

else il( MACHINE_COMMAND_IS( 'end' ) ) 
{ 

• 
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r Call 'end' oommand function in .def file " 
D ~ (\ '\ InsertSlring('TOMS'); 
, end(); 

I 

lIinclude 'NCmomchomds.h' 

else 
( 
GelOulpullnfo( CURRENT, MACHINE_COMMAND_VALUE, scrslri ); 
slreal( sOOItrl, ' nol found' ); 
WrtteError( scrstri l; 

I 

relurn relO; 

I 

wr~e-Pfe_feed-'ogic() 

( 

return retO; 

wr~e-l)()sUeed_logic() 

{ 

return retO; 

wrde_po$t_molioo_logic() 
{ 

return re\O; 

I 

, .................. DEFINE ESCAPE LOGIC HERE .......... --.......... , 

r Deline any escape logic here. Escape logIC is a _'I 10 override the 
output from MLO .• , 

reCerrocexit: 
return relO; 

) 

ret:_errocexit: 
return retO; 
) 

outpul_escapeO 
{ 

r 'outpuCescape" logio oode goes here 'f 

reCerrocexit: 
return retC: 
) 
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r 'lineaUlllCape' logic code goes here ./ 

reCerror_exil: 

return retO; 

I 

• 

circular_escape( circle_dir, begin_pnt, center_pnt, endJ'nt, radius, 
sweep_angle, feedJate l 

char circle_dirD: 
IGRpoin\ begin_pm, 

centerJ)nt, 
end_pnt; 

double radius, 
sweep_angle, 
feed_rate; 

r 'circular _escape' logic code goes here ./ 

ret_error_exit: 
return retO; 

I 

• 

,. ................... END ESCAPE LOGIC HERE ........................ / 

itinclude 'NCmlooommand.h· 

itinelude ·NCmiornotion.h· 
itinelude 'NCmlofeed.h· 
lIinclude ·NCmlofine.h' 
'inelude 'NCmlocircie.h· 
'incfude 'NCmlothread.h· 
'incfude 'NCmlooyele.h' 
finelude 'NCmachines.h' 

• 
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BiJlage 17: ROLANDCAMM~NC~ 

Figuur 17.1 De ROLAND CAMM3IPNC 3000 

Deze Desk-Top freesrnachine is rechtstreeks aangesloten op het Intergraph station. De data 

aangernaakt in het systeem wordt via een DNC-verbinding de machine ingeladen. De machine heeft 

een werkbereik van 180" 150 .. 150 (X" Y " Z). De machine is drie-assig. De voeding is middels het 

programma in te stellen tussen 0 en 22 mmlsec. 
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Het voolVoegsel voor de voeding : V 

Het toerental kan op de machine aangepast worden tussen 0 en 10000 omw/min. 

De coordinaten moeten in hondersten millimeters worden opgegeven. 

Voor iedere coOrdinatenstel staat: Z 

Tussen de coOrdinaten staat een : , 

Het programma einde wordt weergegeven met : H 
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In IIMAXMILL wordt de postprocessor weergegeven met ROLAND. De .u en .deffiles worden in bijlage 

18 en 19 uitgeprint. 

Een programma voor de ROLAND is erg eenvoudig en kan er als voigt uitzien: 

Z 0,0,0 

V 21 

Z 2000,3000,11111 

Z 1000,2300,12345 

H 
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Bijlage 18: 

II Name; ROLAND.del 
II Class; 1 

ROLAND,def file 

/I Daso: ROLAND DG CAMM·3 PNC·3QOO 
/I Dale: Moo Julia 16:05:00 1994 
NcOulii ,,1; 
orderfTHREAD _LEAD_Xl " NeOutl~ NcOutli " NeOuti i + 1, 
order[lCCOORD1 "NcOutli, NeOutli" NcOutli ... 1; 
order[Y _COORD1 ,. NcOutli; NeOull! "NcOutli ... 1; 
order[Z_CooRD1 '" NcOutli; NcOutli " NcOutli ... 1, 
order[NON_CYClE_DWELkTIME) "NeOulli; NeOutli" NeOutli ... I; 
order[FEED_RATE) NeOutli; NeOulii "NeOuUi + 1; 
order[SEQNO) NeOutli; NcOulii " NeOutli ... 1; 
order[pROGRAM_NUMBER] "NeOutli; NcOutii " NcOutii of- 1: 
orderpNTERP_GCODE) "NcOutli, NeOulli" NeOulli ... I; 
orderpNCH_METRIC_GCODE) "NeOutli; NcOutii NeOutli ... 1; 
order[ABS_INCR_GCODE) " NcOutli; NeOulli " NeOutl. of- 1; 
order[FEED_RATE_GCODE) "NcOulli; NcOutli" NeOutli ... I; 
order[pLANE_GCODE) " NcOutli; NcOutii NcOutli ... 1; 
order[CYCLE_GCODEJ " NeOutli; NcOulli " NcOutli ... 1: 
order[CUTCOM_GCODE1 "NcOutli; NeOutli" NeOuUi + I; 
order[pRESET_GCODE) = NeOulli; NcOutii = NcOulli + 1; 
order[)CARC_OFFSET] = NcOulli; NcOulli" NeOulii + 1; 
order[Y _ARC_OFFSET] = NoOulli; NcOutli "NcOulli ... 1; 
order!Z-ARC_OFFSET] = NcOutli; NcOutli " NcOutli ... 1, 
order[CYClE_CLEARANCE) "NcOutli; NcOutli" NcOulli ... 1; 
order[CYCLE_DEPTH) " NcOulli; NcOulli NeOulli + 1; 
order[CYCLE_STEP _INCR) " NcOulli; NcOulli = NcOulli ... 1; 
order[CYCLE_DWELL_ nME) " NcOutl!; NcOutii " NcOulli + 1, 
order[SPINDLE_SPEED) = NcOutli, NcOulli " NcOulli ... 1; 
order[TooL_NUMBER) " NoOulli; NcOulli = NcOulii + 1; 
order[DIAMETER_OFFSET_NUMBER) = NcOulli, NoOulii = NeOulli ... 1; 
order[LENGn·'-OFFSET_NUMBER) "NcOu!li; NcOulli = NeOutli ... 1; 
order[PRIMARY_MCODE) = NcOulli; NeOutii = NcOutit + 1; 
order[SPINDLE_DIRECnON_MCODE) "NcOulli; NeOutii = NcOulli ... 1; 
order[CooLANT_TYPE_MCODE) = NoOulli; NeOUlli" NcOulli ... 1; 
orderfTHREAD_GCODE) NcOull~ NcOutli "NcOulii + 1; 
order[MA)CRPt.CGCODE] = NcOulli; NcOulii = NcOulli ... 1; 
order[SPINDLE_GCOOEJ = NcOutli; NcOutli = NeOulii + 1; 
order[EXTRA_GCOOE_l] = NcOulli; NcOulli = NcOutii + I, 
order[EXTRA_GCOOE_2J = NcOulli; NcOuili " NcOutli + 1; 
order[SECOND.JCCooRO) " NcOulli; NcOutli " NcOulli ... 1; 
order[SECONO_ Y _COORD) "NcOulli; NcOulli " NcOulli ... 1; 
order[SECOND_l_COOAO) "NcOulli; NcOulli NcOutli ... 1; 
order[TABlE_CooRD) = NcOutl;; NcOutli,. NcOulli ... 1, 
order[ARC_RADIUS) = NcOutli, NcOutli" NcOutli ... 1; 
order[SECOND_X_ARC_OFFSET] = NcOulli, NcOulii = NeOulli ... I, 
order[SECOND_ Y _ARC_OFFSET] = NcOulli; NcOulii = NcOulii ... 1; 
order[SECOND_Z.J\RC_OFFSET] "NcOulli; NcOuili = NcOulli ... 1; 
order[SECONDJ<RC_RAD!US] = NcOulli; NcOutii = NcOulli + 1; 
order[AOTARY _COORD_I] ,. NcOutli; NcOutli '" NcOulli ... 1, 
order[AOTARY _CooRD_2J ,. NcOul1i, NcOulH,. NcOulli + 1: 
order[AOTARY_CooRD_3J '" NcOutli; NcOutli = NcOulli ... I; 
order[CYClE_SECONO_INCR] "NeOu!li; NcOulli = NcOulli ... t: 
order[CYClE_SECOND_CLEAA) = NcOulli; NeOulli,. NcOulii + t; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_I) "NcOuIli; NcOulli = NcOutli + 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_2] '" NcOulli; NcOutli = NcOu11i + 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_3] ,. NeOulli; NcOutii = NcOu!li ... 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_4) = NeOulli; NeOutli = NcOulli + 1; 
order[EXTRA_IN_MM_CONVERT_5] ,. NCOutli; NcOulli = NcOutli ... 1; 
Order[EXTRA_NO_CONVEAT_l] = NcOulli; NcOutli = NeOufli + 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT_2] = NcOutli; NcOutIi = NcOutii ... 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT_3] = NcOutli; NcOulli = NcOutii + 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT3) NcOulli; NcOutli,. NcOutli ... 1; 
order[EXTRA_NO_CONVERT_S) '" NcOutli; NcOutli,. NcOufli + 1; 
order[RAPID]EEO_COOE) "NcOutli; NoOulii = NeOutli .. 1; 
orderfTHREAD_LEAO_Zl = NcOu!li: NcOulll '" NoOulli .. 1; 
order[SFM_START_RADIUS) = NcOulli; NcOutli = NcOutli ... 1: 
ordertMA)CSPINDlE_RPM) '" NoOulli; NcOulli = NcOulii .. I; 
orderPFIXTURE_OFFSET_NUMBER) '" NcOulli; NeOulli NeOutli ... I: 
order(SPINDLE_AANGE_MCOOEJ NcOutli; NoOulli '" NoOutii .. 1; 
order[EXTRA_MCOOE_l) ,. NcOutli; NcOulli = NcOutii + 1, 
order[EXTRA_MCODE_2] '" NoOutli; NcOutli NcOulli ... 1; 
namefTHAEAD_LEAD_X) "Z"; 
namepeCOORD] = ' '; 
name[Y _COORD) , ". 
name[Z_CooRDJ ,. ',"; 
name[NON_CYCLE_DWElL_ TIME) = 'w ", 
namePFEED_RATEJ = 'V"; 
name[SEQNO] = 'r; 

Pagina 62 



•• • • • • • 
TNO-rapport 
94 Pre 234 Bijlagen September 1994 Pagina 63 

formati[THREAD_lEAD_XJ = '1.40', 
formali[lCCOORD] = '·3.40', 
formati[Y_COORD] = '-3.40', 
lormati[Z_CooRD] = '·3.40'; 
lormati(NON_CYClE_DWEll_ TIME] = '3.30', 
lormatm[THREAD_LEAD_XJ = '2.30'; 
formatm[lCCOORD] = '-4.20'; 
formatm[Y_COORD] = '-4.20'; 
formatm(Z_COORDJ ,,'-4.20'; 
lormatm(NON_CYClE_DWEll_ TIME] = '3.30'; 
suppress[lCCOORD] = OUTPUT_NO_RED, 
suppress[Y_COORD] "OUTPUT_NO_RED; 
suppress[Z_CooRD] "OUTPUT _NO_RED; 
suppress[SEQNO] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[PROGRAM_NUMBER] "OUTPUT_NEVER; 
suppressPNTERP _GCODEJ " OUTPUT_NEVER: 
suppressPNCH_METRIC_GCODE) '" OUTPUT_NEVER, 
suppress(ABS_INCR_GCODE] "OUTPUT _NEVER; 
suppress[FEED_RATE_GCODE] OUTPUT_NEVER, 
suppress[pLANE_GCOOEJ " OUTPUT_NEVER; 
suppres.[CYClE_GCODE] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[CUTCOM_GCODE] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[PRESET _GCODE] " OUTPUT_NEVER; 
suppress[lCARC_OFFSEl] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[Y _ARC_OFFSEl] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[Z_ARC _OFFSEl] = OUTPUT_NEVER; 
suppres.[CYCLE_CLEARANCE] "OUTPUT_NEVER, 
suppress[CYClE_DEPTH] = OUTPUT_NEVER; 
suppre.s[CYCLE_STEP _INCR] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[CYCLE_DWELl_ TIME] = OUTPUT_NEVER; 
suppress [SPINDlE_SPEED] = OUTPUT_NEVER, 
suppress[T'OOl_NUMBER] " OUTPUT_NEVER; 
suppreS$[DIAMETER_OFFSET_NUMBER] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[UENGTH_OFFSET_NUMBER] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[PRIMARY _MCODE] " OUTPUT_NEVER; 
suppress[SPINDLE_DIRECTION_MCOOE] OUTPUT_NEVER; 
suppress[CooLANT _ TYPE_MCODE] ,. OUTPUT_NEVER; 
suppress[THREAD_GCODE] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[MAlCRPM_GCODE] " OUTPUT_NEVER; 
suppress[SPINDlE_GCODE] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_GCODE_l} "OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_GCODE_2] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_X_CooRD] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_Y _COORD] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_Z_CooRD] "OUTPUT_NEVER; 
suppress(TABLE_CooRD] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[ARC_RADlUS) "OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_X_ARC_OFFSEl] '" OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND_Y-"RC_OFFSEl] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND..l_ARC_OFFSEl] " OUTPUT_NEVER; 
suppress[SECOND -"RC _RADIUS] " OUTPUT_NEVER; 
suppr8S$[ROTARY _CooRD_l] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[ROTAAY _CooRD_2J "OUTPUT_NEVER; 
suppress[ROTARY _CooRD_31 "OUTPUT_NEVER; 
suppress(CYCLE_SECOND_INCR] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[CYClE_SECOND_CLEARJ " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT _1] " OUTPUT _NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT_2] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT _3] = OUTPUT_NEVER, 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT_4] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_IN_MM_CONVERT_5] "OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _1] " OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _2] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT_3] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_NO_CONVERT _4] = OUTPUT_NEVER; 
suppr8S$[EXTRA_NO_CONVERT _5] "OUTPUT_NEVER; 
suppress [RAPID_FE ED_CODE] "OUTPUT_NEVER; 
lIuppress[THREAD_LEAD_ZJ "OUTPUT_NEVER; 
suppr8S$[SFM_START _RADIUS} = OUTPUT_NEVER; 
suppresslMAX_SPINDLE_RPMj = OUTPUT_NEVER; 
suppress[FIXTURE_OFFSET _NUMBER] = OUTPUT_NEVER; 
$uppr8S$[SPINDlE_RANGE_MCODE] = OUTPUT_NEVER; 
suppress[EXTRA_MCODE_l] • OUTPUT_NEVER; 
suppr8S$[EXTRA_MCODE_2J " OUTPUT_NEVER; 
mlopers.rapid_feed_rate_metric = 20; 
mlopers.lo_lee<Uatejnch = 0; 
mlopers.hUeecCrate_inch ,,100000; 
mlopers.lo.Jeed_rate_melric = 0; 
mlopers.hUeed_rate_metric = 22; 
mlopers.feed_inch_upm_formal = '4.00': 
mlopers.feed_inch_upUormat = "2.00'; 
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mIopars, teed_metric _upm_format 
mlopars, feed_metric _ upUormat 
mIopars.feed_name_upm 
mIopars,teed_name_upr 
mIopars,""'Il_before 
mlopars,end_oode_slring 
oplions,oirole_5 
startup,ouIput[OI 

;"4.00"; 
=-2.0fY; 

; """; 
= """; 

,,"\"; 
= "W; 

=0; 
= ST _FINISH; 
= TL_FINISH; 

= SP_SPEED; 
= SP _DIRECTlON_MCODE; 
"SP _OUTPUT_BLOCK; 
• SP _FINISH; 
"SP _OFF _MeODE; 
= SP _OUTPUT_BLOCK; 
'" SP _FINISH; 
.SP _SPEED; 
"SP _DIRECTION_MCODE; 
" SP _OUTPUT_BLOCK; 
= SP _FINISH; 

Ichng,ouIpulIO] 
spindle_mOOe,on[O] 
spindle_mOOe,on[!) 
spindle_mOOe,on[2] 
spindle_mode,on[3] 
spindle_mOOe,ofI[O] 
spindle_mOOe,off[l] 
spindle_mOOe,o!f[2] 
spindle_mOOe,tap[O] 
spindle_mOOe,tap[l] 
spindle_mode,lap[2] 
spindle_mOOe,tap[3] 
spindle_mOOe,inhiM_on[O] 
spindle_mOOe,inhib~_off[OI 

finish,andIO] 

" SP _FINISH; 
= SP _FINISH; 

= EN_FINISH; 

• • 
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Bijlage 19: ROLAND.u file 

{" 

File Name: ROLAND.u 

File Descriptio~: ROLAND 00 CAMM-3 PNC-3000 

To be used with: 
ROLAND. del ( Machine Delin~ion File ) 
ROLAND.lib ( Machine Library ) 

HISTORY 
pjp 02117/92 

06102192 
04115193 
01/09/94 

initial release 
jhb 
M.Huff 
Jan-Willem Gunnink ., 

/ldeline MLO_OUTPUT 
/ldeline MACHINE_TYPE 1 

/linclude ·OOtype •. h' 
/linelude 'NCoutdels.h' 
#include 'NCmlodefs.h' 
#include 'NCmlomacros.h' 
/linclude 'NCingrregs.h' 
/linclude 'NCmIodeclare.h' 

char eurrenUool[NCmalLname]; 
ehar p!8Vlous_tool[NCmalLname]; 

Int output; 

converted lor m3ax_l05 
Corrected descriptions 

Versie I 

{' .............. DECLARE GLOBAL VARIABLES HERE ..................... , 

extern printl(); 

InltFormats(j 
{ 

/llnelude ·NCinilVal.h' 

/linolude 'NCname.h' 
/linolude ·NClormat.h' 
/linclude 'NC"'!Ltype.h' 

In~VariablesO; 

InitVariablesO 
{ 
/line/ude 'ROLAND. del' 

CheckOrder, 

{" ............. INITIALIZE GLOBAL VARIABLES HERE ................... , 

Ilvalue{FEED_RATE]" 21; 

output,,!; 

1"''' .............. SET ESCAPE SWITCHES HERE ........................ , 

escape.output,.1 ; 

meinO 
{ 

lIinolude 'NCoutmein.h' 

I 
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wr~e_machine_corrman<l() 

( 

,. Test for "toolchange' machine command 'I 

n( MACHINE_COMMAND,)$( 'toolchange' ) ) 
! 
IlWriteMsg( , PATH DESCRIPTION: (path_deSCription)" ); 

GetValue( name = "the_toohname', 
as_type = _AS_STRING, 
value = ourrenUocl ); 

if( I StringsEquat( ourrenUooI, previous_too! ) ) 
( 

• 

IlWr~eMsg( , TOOL DESCRIPTION: {the_tool->description}' ); 

,. Call 'Ioadtr oommand funotion In ,del fHe '/ 

InsertString('Z ,,0'); II Move Z to highest pas. 
InsertString'(,Z 15000,14000'); 1/ Move X and Y to preset pos. 
InsertString('Z 15000,14000,13000'); /f Move Z to preset po,. 
I nsertString('! 0'); 
Ioadtl(); 

I' Insure 'safe,start' Capability 'f 

okCvelue[)CCOORDl = NULL_VALUE; 
okCvalue[y_COOADl = NULL_VALUE; 
okCvaluelFEED_RATEJ = NULL_VALUE; 

I' Call 'spindle on' command lunction in .<1091 file '/ 

spindle( 'eedrate' , spin<lle_mode.on ); 

CopyString( source = ourrenUool, output = previous_tocl ); 
I 

I' Test lor 'startup' machine command '/ 

else ~( MACHINE_COMMAND_IS( 'startup' ) ) 
( 

r Call 'stall' command function In .def fHe 'I 

stallQ: 
InsertStrlng( 'z V21.' ): 

1/ WriteMsg( , PROGRAM DESCRIPTION: {program_description}' ); 

/, Test for 'end' machine oommand '/ 

else iI( MACHINE_COMMAND_IS( 'end' ) ) 
{ 

I' Call 'end' command function In .dellile 'f 

I 

InsertString('Hi; 
endO; 

else ~( MACHINE_COMMAND_IS( 'stop' ) ) 
( 
InsertString('H'); 

J 

else iI( MACHINE_COMMAND_IS( 'spindle_on')) 
( 
tnsertString("! 1'): 

} 

• 
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else ~(MACHINE_COMMAND_IS( 'spindle_of!'» 
( 
InsertString('I, 0'); 

I 

#include 'NCrnlomehomds,h' 

else 
{ 

• 

GetOutputlnfo( CURRENT, MACHINE_COMMAND_VALUE, sorstrl ); 
strcal( scrstr!, ' not found' ); 
WriteError( sorstr1 ); 

) 

reCerroce,rt: 

return re1O; 

J 

WT~e_pre_feed_lo9ic() 

( 

return retO; 

wrRe_posUeed_logicO 
{ 

return retO; 

WTRe_posCmotion_logic() 

! 

reLerrocexit: 

return retO; 
} 

r .. ·····_·· ..... DEFINE ESCAPE LOGIC HERE _ ..... .-............. / 

,. Define any escape logic here, Escape logic i. a way to O\Ierride the 
output from MLO. '/ 

ret_errocexit: 
return retO; 
} 

ret_error_8Xn: 
return retO; 
J 

oulpuCescapeO 
{ 

I' 'output_escape' logic code goes here ./ 

value[THREAD_LEAD_Xl u NULL_VALUE: 
okLvalue[THREAD_LEAD_Xl uNULL_ VALUE; 
force(THREAD_LEAD_Xl = 1; 

if(lin 

• 
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rel_errou~xil: 

retum retO; 

linear _ escapeO 

I 

r 'linear_escape' logic code goes here '/ 

ret_errcr_ex~: 

return retO; 

I 

• • 

circular,_escape( circ!e_dir, begin_pnt, center-pnt, end_pllt, radius, 
sweep_angle, feed_rate) 

char circle _ dirO: 
IGApoint begin_pnt, 

center -pnt, 
end_PIlt: 

double radius, 
sweep_angle, 
feed_rate: 

I' 'circular _escape' logic code goes here '/ 

reUmo,-exil: 
return retQ; 

/ ...... "u ............. END ESCAPE LOGIC HERE ........... •••• .... "'*"*"""'«111 

#include "NCmlocornrnandN 
#include 'NCmlonnotion.h' 
#include 'NCmlofeed.h" 
#include 'NCmloline.h" 
#include "NCmlocirc!e.h' 
'include 'NCmlothread.h' 
#include 'NCmlocycle.h' 
#include 'NCmaehines.h' 

• 
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Bijlage 20: Machinecycli 

Voor de MIKRON ziji'l de cycli voor DEEP en TAP geimplementeerd. De andere cycli die ook gebruikt 

worden bij het Produktcentrum zoals kotteren, ruimen en de vrijloopkamer-frezen cycli zijn aileen 

beschreven voor de besturing in de Heidenhain-taal "klaartekst-dialoog" en niet in DIN/ISO vorm 

waarmee in de koppeling gewerkt wordt. 

Machinecycli voor de MIKRONITNC-425 combinatie 

1) 

TNC-425 

Tiefbohren G83 

Intergraph 

Deep & Drill (be ide afhankelijk van parameter instelling 

Voor de G83 cyclus zijn de volgende parameters nodig: 

P01=veiljgheidsafstand (- moet +, + moet - worden) 

P02=boordiepte (moet negatieve waarde hebben) 

P03=stapgrootte (moet negatieve waarde hebben) 

P04=verblijftijd 

P05=voeding 

Deze parameters zijn in Intergraph geimplementeerd door de Letter Adress-waarden voor de 

cycli-parameters aan te passen. Dit resulteert dan in de volgende aanpassing: 

name[CYCLE_CLEARANCE] = "P01" 

name[CYCLE_DEPTH] = "P02" 

name[CYLE_STEP _INCR] = "P03-" 

name[CYCLE_DWELL_TIME] = "P04" 

De name[FEED_RATE] is niet gelijk gemaakt aan P05 aangezien dan aile voedingen door P05 

worden voorafgegaan en niet door F. In de cycli moet echter P05 staan. Dit is opgelost door in 

de .u file te programmeren: 

if(MACHINE_COMMAND_IS( "deep") ) 

{ 

name[FEED_RA TE]="P05"; 

} 
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2) Gewindebohren G85 Tap 

De TNC-425 kent twee mogelijkheden voor het tappen van schroefdraad. Een G84 waarbij zeit 

de afhankelijkheid van voeding, toerental en spoed ingegeven moet worden en een optionele 

G85 waarbij aileen de spoed geprogrammeerd hoeft te worden en waarbij de besturing, 

afhankelijk van het toerental (kan zelfs dan nog aan de besturing geregeld worden) de voeding 

regelt. Deze optie is bij de MIKRON aanwezig en dus geImplenteerd. 

De parameters P01 en P02 zijn hetzelfde, de voeding moet nu niet P05 als letteradres krijgen 

maar P03. Dus: 

if(MACHINE_COMMAND_IS( "tap") 

{ 

name[FEED _RA TE]="P03"; 

De spoed van de schroefdraad moet in feedrate z worden aangegeven. 
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Bijlage 21: Artikel 

14 
Kennis van Produktcentrum zichtbaar maken 

'Voor samenwerking moet het 
klikken' 
In de hal j~ cen 'Soorf pennancnte cxp0'li
tie ingcricht van oh;cctcn nl~ eCI1 kuflle
zctapparant, cen "tofzuigct'stanJ,!, een 
hydntulischc sprcidcr~ cen niveauo;:;:chake ... 
Inar. cell "cirkantc" yo~hurt-hcker en 
ccn apparant waarvan de nann) speciaal 
Ii;kt uitec\'ondcn \.'on1" scrahblelaars: cen 
hnnkhiljettcnhutlertnachinc. In de wcrk
kUl'ncr \'a11 dircctcur A. ScheCrnlakt.:'f' 
Inopt de pre~entalic gC\\()OU door. Hen 
ntinihar von!" wnrnlC en koude drunken en 
"'llij7.cn in de trein. Een na,·code scanner 
W:lat'nH!t:' ;e n's cnnSUtllt.~nt 7.clf nok (lP dc 
klcintjes kunt tcttcn~ I~n dc h~zot.'>kcr 
krihn een ananassnijder in handen 
g<,duw,d. (lp wcinig I'laatscn znl de ~ct"ste 
l('tter van '[NO zo l11anifcst zijn als in het 
Produktccntruln in JleIrt-Noord • 

... k dud de nil.;lIwc "lructuur heel hcdrijfsma~ 
tig- en dat <.;prl'ckl fnij hijznntkr aan," ZCg:l 
Scilecp1110kcr (h .. <:;gl'\'Ta:lgd. 'Ik lk~nk nok dat 

Ill'! npdig \\'a~ .. k b ... 'dil.'llt ccn markt, \"Crkonpt 
cen rrodukt of diL'f1't. In nns g\:\",d i" dar dc 
o!lf,nhhdlflf! nm c\.·n produkt, 1 ):H he{ekt~nt 

t'l.'n t..:<Hni:1jll!ltic \'<-In \'cr'>chttkndc di.;;dplincs: 
t'nrmgcdng, ergonomic, lHt'chatrnnica, \"X't: 
hchhcn dan ook \"Cel "rH'ci~lli~tl')cht.' kcnni", in 
huts, maar nic.:t allt'<;.· 

'Dat mneten \\"t:' Lr~cn<; an(I"f'\ \"~Hid;jan 
hnkn, hii \'norkCtlf hij andere iu,tltutt'tl, Bij 
de TI'l) zit roor 011;' hijyoorbedd cen gcwcl
itl!! ... • hocn.'cIlH.'id kCHlli ... En btl TNO 
Technische 1\1ctliO;kunde en TN<) 
,\h"taalinstitul1L ,\\aar \'oor cell :toedc <;nmcn
werking mn ... ·t h-cr wc1 klikkt.'n. Hij nns. <;t:lan 
!tid. ~{'hi en k,\V~llil\.:it hong in bet vaandel. 
Dar moet de tlndl...·n: pani; onk dnde-n. l)at 
ht'l'ft tt: makctl fIlcl <"llltUl!l~ met '-i:n('rgic.' 

Schccpmak<.:r it.; zkh crvan hCV,lUc:.t dat zijn 
\'\ ~:rkgchh:d l'rg: h)rt aan dt: luarkt zlf. 
'Slll11llllgl' in....rltulL'fl dOL'1l \"tltlral lange- ler

mitnonderzodz, ,\1 .... het gnl'd i,,-~ kid! dal tot 
u111..:k1; kennis <lil' k duunkr Runt \'crkopcn 
\\'LH i~o'tcn nl halcH tnnl.'len klorp,,-'n, 
;mdlT,{ \\'ordt 'mnH'nwcrk\.'n or den (hHir toch 
11IP,:iliik' 

I "h.' din:ch'\I!' I"> ,'('11 \"iH1t<.;1:lIltkt ,'au \\'crkcn 

"1" ont.'! It'h<1"l;", ook III h"t "ntIer lingt' \"!, .. rk~i:r 

111';""/1 d,: in;-'liltlh'U. Ffl Pllk d:lal gddl: k\\:di
!·.'ll, up Illd !! .. :In·crd 1 ,,·gi.·ll tiL' ;,rgc"pn,kt:n 

pt iI" ll:tarin schnilt 111 /.iill ogcll de 1:1Tlp;t:-,...::r
IIlIin ht"q;t,m"/L'kt'rhdd \ all j·N(). 

I ",aar "ok hij ons,' \'('ij hebben het ccht kunnenl 
opln<;scn en deze kenni!; gaan we nu overdra~ 
gon l1.at het MKB. 

Dat middcn- en kleinbedrijf ziet 
Scheepmaker als broedpl.ats van kaosen. 
'Een hcdreiging is gewnon dat het niet z() hest 
ga<lt met de grot!! Ncderlandse industrk en 
dat merken wii,' Een ge, aar zijn -wat hii 
no<:'n1[: de o(jobbcrs"- bedri;ven die werken 
/;{,tHier dic-pte-invesrering en alieen cnncurrc
rt!n np h3~i .... van prijl;. 'Pc uitdaging is OUI \'an 
cen "johhcr" e'en '''cu-dcvclopper'' re maken. 
I l"", knnllen wij als TNO cen geweldiltc Tol 
bij .;;pckn. :\1;; lo~n ~'co-devel()pper' een ded 
\ an de pnhfuktie tlaar lagc-Ionen landen zal 
bl engen, houd je in elk gt;'val de- ontwikkeling 
ill Nederland.' 

Gezicht laten zien 

Midden- en kleinbedrijf 

Zijn l~jg(·tl in~tit.\ttll 1l(1(,1ll1 .. ,';l"h.C.t'r'ltnak."t>r ht:tl 
.\tKH van T~(), '\'\'ii I{lPI'Tll1:!lllclijk It'g~'tl 

h~.,t7<.:ttde "onrf prohknwn :l;m air... her mid
dC!1- I.:n kh:inbcdrdt. n~' h'Q'P;I..;,<,tll1! van c:ld
nun hii de prndukl\c!\'aard1i!illg hijyoor-
l'ft'Jd. n"1 "Ct.-'ll prohln:m In de Indn"lric. 

'Ik "illd clat w ge\\'eldig uitdagend, dat ik 
nlet Ind hC1 Produktt;cntrum n:t<lr Japan hp~f. 
()p knrtl' nr",aud is. nng /'O\'1.'d Ie dnen. fleT 
NOilldc'lI \ :111 ons land Tllccnt PlltkrOIl(\\,ik

kvld te lijn, latcn we ons daar maar ecns \~,:at 
d~!itklijker protikrcn. Dc- kcnnis is e-r~ de 
\'ra<l~ i<.; hot: ie die bit ("k hcdrijvcn krijgt. nan 
mnct je gewoon regeltnatig je gezicht latcn 
I.ien. ' 

In de visie van Schcepmake-r moet het 
Produktcentrum zelf va art in de eigen ontwik
kding houLicll en er minimaa) Vno( zorgcn 
dat dc aanwcz-ige kennr.:; ;richthaar hlijft. Ecn 
lHmiddd" hi.~rrn('fdc m('[h(,dc daarbii is hii-

vonrnecld hct houdcll van interne wIlrkshops, 
'Vank '5 avonds, met l~l.·!l fllrltl of ti(.~n, \,<Y(' 
hehhen hijvnorbct.:ld cen <.;loPlll<;trijkijze-r en 
kruimcldief gesloopt en danr gcwddig ,"cd 
kritiek (\p gekn .... rd. J\1.aur het hracht nns tilt 
de hezinnin~ d;){ cr \~,:at tc dt'I,.>H is. (fcen luzl,.· 
krcten. ic kunt het !le\\'\)on hectpakkcn.' 

f)e7.c ::Ianp:'lk iciddc rccentdjjk tnt hct nan
bieden '.'an cen Nota aan d~ T\\'Ccdc K:tnler 
door de ministcrie~ van EZ ell VROl\l. In IWI 
hiibchoft:ndc hnck;t· HHlr nntwerpcrs, met tic 
titel "<Eco~dcsittn: acht \'oorbec1dt:n~·. s:ta::m 

• .• 'Z'tT i'O/f!opr il i!,ill-{llfl 

De 110 medewerkers van TNO 
Produk.tcentrutn berckenen jaarlijk~ zn'n 
vijfticn miljocn gulden vnnr hun nrhcid 
bii opdrachlgevers. Drjr. A. 
Seheepmaker kwam tien i." gcleden bii 
het tot:nmali~c Jnstrumentum TNt). 
Daarv"':,, stud~crde hii in Delft en hi; 
promoveerde in Lciden 01' cen astrono
misch onderwcrp, Ruimtc-onderzoek in 
de VS leidde hem naar het onderwerp 
innovatie en uiteindelijk na:!r TNO. 
'Het is fantastisch om mec te maken dal 
je met allerlei verschillende menscn cen 
goed team vormt~ dat creatief en innOV3-
tief hezig is, Het hOlldt je jong.' 
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