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SAMENVATTING 

De levenscyc1us van produkten is door de veranderde marktsituatie steeds korter 

geworden. Produktiemachines moeten in korte tijd ontworpen, gefabriceerd en/of 

aangepast worden om steeds weer deze nieuwe produkten te produceren. De 

onderdelen van deze specifieke produktiemachines zijn vaak relatief eenvoudig van 

vorm en worden vaak in enkelstuks gefabriceerd. Het gebruik van NC-bewerkingsma

chines kost veel tijd door de intensieve werkvoorbereiding. Er is behoefte aan een 

geautomatiseerde werkvoorbereiding zodat de doorlooptijd van een produkt en 

daarmee ook de kosten vedaagd kunnen worden. 

Door nu een produkt op te bouwen met behulp van maakbare grondvormen, is het 

mogelijk de werkvoorbereiding te automatiseren. Met maakbare grondvormen worden 

features bedoeld. Een feature is een combinatie van een geometriscbe vorm en de 

bijbehorende bewerkingstechnologie. Deze bewerkingstechnologie bestaat uit bet 

gereedscbap en de gereedschapsbanen. De gereedschapsbanen worden later vertaald 

in een NC-programma. 

Er is een computerprogramma ontwikkeld dat een voUedig automatische CADCAM

koppeling realiseert voor een beperkte onderdelenfamilie. Het programma is 

gebaseerd op Feature Based Modeling. Het programma is opgebouwd voor twaalf 

features waarbij gecontroleerd wordt op maakbaarheid. Hiertoe wordt de ligging, de 

orientatie en de positie van een feature gecontroleerd op bereikbaarheid voor het 

beschikbare gereedschap. Het programma genereert NC-regels waarin G-cycli worden 

gebruikt voor de boorbewerkingen. 

Het resultaat is een automatische CADCAM-koppeling voor freesprodukten geba

seerd op het Unigrapbics (UG) CADCAM-systeem en de MAHO-700S universele 

boor- en freesmachine. 
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1.1NLEIDING 

Door de steeds veranderende markt en het streven de concurrentie steeds een slag 

voor te zijn, moeten nieuwe of aangepaste produkten zo snel mogelijk gefabriceerd 

kunnen worden. De produktie-machines die daar voor nodig zijn, moeten daarom in 

een zo kort mogelijk tijdsbestek ontwikkeld en gefabriceerd worden. De onderdelen 

van dergelijke machines, waar het in dit verslag om draait, worden meestal in kleine 

aantallen gefabriceerd. De tijd die zit tussen het ontwerpen van de onderdelen en de 

fabricage zou daarom zo klein mogelijk moeten zijn. 

Vroeger werden aIle ontwerpen handmatig getekend, tegenwoordig gebeurt dat veelal 

met behulp van een computer (CAD). Allerlei operaties die voorheen op een 

tekenplank niet mogelijk waren, behoren nu tot de standaard uitrusting van de 

ontwerper. Ook voor de transformatie van een tekening in een NC-programma wordt 

vaak gebruik gemaakt van een computer (CAM). Het inzetten van computers binnen 

deze twee gebieden heeft zo tot aanzienlijke tijdbesparingen geleid. Het tussengebied, 

de werkvoorbereiding, wordt echter nog voor een groot deel handmatig uitgevoerd. 

Daarom spreekt men vaak over "eiland-automatisering". 

c-

r 
_1_dee_---lH 

Figuur 1 Informatiestroom 

Het gebruik van computers bij het ontwerpen en fabriceren leidt tot een informatie

stroom volgens figuur 1. Een idee wordt via de computer omgezet in produktgeo

metrie, waar vervolgens een geplotte tekening mee wordt gegenereerd. 
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Deze tekening gaat naar de werkvoorbereider die de tekening met behulp van zijn 

computer weer in data omzet. Met deze data genereert hij vervolgens NC-regels. In 

dit traject van ontwerp tot fabricage vindt twee keer de transformatie plaats naar 

data. Het scheelt aanzienlijk in tijd indien de computer van het ontwerpproces en die 

van het fabricageproces gekoppeld zouden worden. In een dergelijk geval spreekt 

men over een CADCAM- koppeling. Men kan echter nog een stap verder gaan door 

ook de werkvoorbereiding te automatiseren. In dat geval verloopt het gehele traject 

van ontwerp tot en met fabricage geheel automatisch. De constructeur hoeft dan 

alleen nog maar het ontwerp te tekenen, waama een druk op de knop voldoende is 

om een NC-programma te genereren zodat de machine kan gaan draaien. Men heeft 

het dan over een automatische CAD CAM- koppeling. 

Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van een dergelijke automatische CAD

CAM-koppeling. Op de faculteit Werktuigbouwkunde, vakgroep Produktietechnologie 

en -Automatisering (WP A) van de Technische Universiteit Eindhoven, bestaat reeds 

een koppeling tussen het Unigraphics CADCAM-systeem en de MAHO-700s 

universele boor- en freesmachine. Daarnaast is voor een beperkte onderdelenfamilie 

al een automatische CADCAM-koppeling gerealiseerd [4]. De bestaande situatie 

dient als uitgangspunt voor het verdere onderzoek. De voUedige opdrachtsom

schrijving is terug te vinden in bijlage 1. Het accent van het onderwek ligt vooral op 

bet eerste deel van de opdracht. 

Tijdens bet onderzoek is gebruik gemaakt van de projectstrategie [2]. Op welke 

manier dat is gedaan tijdens dit onderzoek staat nader uitgewerkt in bijlage 2. 
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2. AUTOMATISCHE CADCAM-KOPPELING? 

2.1 CAD-CAM 

CAD staat voor Computer Aided Design/Drafting ofwel computer ondersteund 

ontwerpen. Geometrische produktinformatie wordt met behulp van een CAD-systeem 

digitaal opgeslagen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het Unigraphics 

(UG) CADCAM-systeem versie 10.2.5. Als modelleer-methode kan solid modelling 

worden gebruikt, omdat deze manier een eenduidige produktrepresentatie mogelijk 

maakt. 

CAM staat voor Computer Aided Manufacturing. De computer is een hulpmiddel bij 

het genereren van NC-regels. De CAM-module, een onderdeel van het VG CAD

CAM-systeem; wordt gebruikt voor het genereren van gereedschapsbanen. Deze 

gereedschapsbanen worden vertaald naar NC-programma's voor het aansturen van 

een NC-bewerkingsmachine. In dit onderzoek is de bewerkingsmachine de MARO-

7OOS. Dit is een universele frees- en boormachine. 

De doelstelling, een automatische CADCAM-koppeling, is een technologiscb gericbte 

koppeling [8]: de produkten zijn relatief eenvoudig van geometrie en worden gefreesd 

op de MAHO-700S. De vormen zijn meestal 2~D en liggen in meerdere bewer

kingsvlakken. Het produkt wordt in een opspanning gefreesd door gebruik te maken 

van de positionerings-draaitafel. Het zwaartepunt van de opdracht ligt enerzijds bij 

het automatiseren van de werkvoorbereiding en anderzijds bij bet automatisch 

controleren van de maakbaarbeid van een ontworpen produkt. 

-8-
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2.2 Werkomgeving op de TUE 

In de CAD-ruimte van de vakgroep Produktietechnologie en -Automatisering (WPA) 

zijn vijf computers op een netwerk aangesloten. Het netwerk is uitgerust met 

HP9000j700-Apollo-werkstations. Op deze HP9000j700-werkstations draait HP-UX 

9.0; dit is het Unix operating system. Boven op HP-UX loopt de Visual User 

Environment (VUE) van Hewlett-Packard. In deze omgeving draait Unigraphics, 

versie 10.2.5. Unigraphics wordt geleverd door de firma EDS. 

Het pakket Vnigraphics bestaat uit meerdere modules. Deze modules zijn via een 

hoofdprogramma, de Unigraphics Gateway, aan elkaar gekoppeld. Figuur 3 op pagina 

11 geeft schematisch weer hoe Unigraphics is opgebouwd en welke modules beschik

baar zijn. De modules die met een dikke lijn zijn omlijnd, zijn niet gelnstalleerd en 

dus ook niet aangesloten op de Unigraphics Gateway. Figuur 2 op pagina 10 geeft 

een overzicht van de beschikbare Hardware-faciliteiten met hun onderlinge relatie. 

Voor het ontwikkelen van een automatische CADCAM-koppeling is gebruik gemaakt 

van de volgende faciliteiten: 

Het CADCAM-centre: Unigraphics (VG) CADCAM-systeem, versie 10.2.5: 

Software-pakket bestaande uit verschillende modules (zie figuur 3). Dit onder

zoek concentreert zich op de CAD- en CAM-module. De CAD-module wordt 

gebruikt om produktgeometrie te definieren met behulp van solid modeling. De 

CAM-module (Base NC) wordt gebruikt om gereedschapsbanen te genereren 

met behulp van de Planar Milling module. Hiervoor wordt de produktgeometrie 

uit de CAD-module gebruikt die door een grafiscbe processor (GPM) wordt 

vertaald in gereedschapsbanen. Deze gereedschapsbanen worden vertaald in 

NC-files om de MAHO-700S mee aan te sturen. In de CAM-module worden 

gereedschappen gedefinieerd en technologie ingevoerd die noodzakelijk zijn 

voor het genereren van NC-programma's. 

-9-



Technische Universiteit Eindhoven 
faculteit Werktuigbouwkunde, 

AUTOMATISCHE CADCAM-KOPPEUNG VOOR FREESPRODUKTEN 

vakgroep Produktietechnologie en -Automatisering (WPA) 

Calcomp Plotter 1043GT 
CAD/CAM Centre MAH0700S Hitachi Selkl 

8 colours 5-axls MC Hltec·Turn 20S 

~ Lab. for N.C. machining [$ I HP710 1 I HP 710 
I I 

Local Networks (3*\ 

~ ~ ~ I I HP720 
HP720 

Server 
PC's 

I KUKA 161/15/251 
Mitutoyo FN 905 

T 
Zeiss UMC 550 

3D Meas. Mach. 3D Meas. Mach. 

Robotics Lab. 8 I I 
ASEA 2000 I Ivws 2000 1 

HARDWARE OVERZICHT Produktiemiddelen 

Figuur 2 Werkomgeving vakgroep WPA 

-10-



AUTOMATISCHE CADCAM·KOPPELING VOOR FREESPRODUKTEN 

- Unigraphics beschikt over twee modulen waarmee eigen applicatie-programma's 

geschreven kunnen worden, Graphical Interactive Programming (GRIP Deve

lopment) en User Function (User Function Development). Programma's die met 

een van beide modulen zijn geschreven, zijn als een semI rond Unigrapmcs 

werkzaam. De functie van beide modulen is gelijk, maar inhoudelijk en struetu

reel zijn er een aantal wezenlijke verschillen, zie bijlage 4. 

- Produktiemiddel: MAHO-700S universele frees- en boormachine met aange

koppelde PC. Deze bewerkingsmachine wordt gebruikt om de produkten mee te 

frezen die met de CAD-module ontworpen zijn. De MAHO-700S is met behulp 

van een PC via het ethernet gekoppeld aan het Unigraphics CADCAM-systeem 

(zie figuur 2). De PC bij de MAHO-700S heeft via het ethernet toegang tot een 

directory in het Unigraphics systeem. In deze directory staan de NC-files die via 

deze PC ingelezen worden in de MAHO-700S. Voor verdere beschrijviug van de 

MAHO-700S wordt verwezen naar bijlage 3. 

Figuur 3 Unigraphics Gateway 
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Hierna zal telkens over een CADCAM-koppeling gesproken worden. Om verwarring 

te voorkomen wordt nu afgesproken wat hiermee bedoeld wordt: De verbinding L,~ ~ I 1 
~"Q'f 

tussen het Vnigraphics CADCAM-systeem, hierna steeds VG, en de MAHO-700s, 

universele frees- en boormachine. De ontwikkelde automatische CADCAM-koppeling 

is geheel geschreven in de taal GRIP. 

2.3 Verkorting doorlooptijd 

Door steeds snellere technologische ontwikkelingen is de levenscyclus van produkten 

steeds korter geworden. Produkten volgen elkaar steeds sneller op, terwijl het aantal 

produktvarianten vaak toeneemt. Het proces van marktwens tot gereed produkt wordt 

steeds korter. Ben fabrikant moet steeds sneller nieuwe produkten kunnen ontwerpen 

en in produktie nemen. Produktiemachines moeten hierdoor ook in korte tijd 

ontworpen, gefabriceerd en! of aangepast kunnen worden om deze nieuwe produkten 

te kunnen produceren. Dit vereist onder andere een verkorting van de ontwerptijd en 

de produktietijd van produktiemachines. 

Produktiemachines bestaan uit onderdelen die vaak in enkelstuks of kleine serie 

vervaardigd worden op universele produktiemachines zoals draai- en freesbanken. De 

behoefte om deze onderdelen snel te ontwerpen en te produceren leidt tot de wens 

het ontwerp- en fabricageproces te automatiseren. Ben automatische CADCAM

koppeling draagt hiertoe bij. 

2.4 Koppeling geometrie .... bewerking 

In het CAD-systeem ligt aile geometrische informatie van een ontwerp opgeslagen. 

Toch wordt hiervan niet altijd optimaal gebruik gemaakt. De werkvoorbereiding 

maakt vaak nog handmatig de vertaalslag tussen geometrische informatie en 
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bewerkingsinfonnatie en vonnt dus als het ware de koppeling tussen het CAD- en het 

CAM-systeem. Wordt nu de geometrische infonnatie uit het CAD-systeem direkt 

gebruikt om bewerkingsinformatie voor het CAM-systeem te genereren, dan spreekt 

men van een CADCAM-koppeling. Als nu alle geometrische gegevens in het CAD

systeem automatisch worden omgezet in bewerkingsinformatie (bijvoorbeeld NC

regels) voor het CAM-systeem, dan spreken we over een automatische CADCAM

koppeling. 

Een produktontwerp kan opgebouwd of ontleed worden uit een aantal grondvormen. 

Van deze grondvonnen is zowel de geometrie als de bewerkingswijze bekend. Door 

nu de geometrie van zo'n grondvorm te koppelen aan de bijbehorende bewerkingsin

fonnatie, is het mogelijk een groot gedeelte van de werkvoorbereiding te integreren 

in het ontwerpproces. Aan het einde van het ontwerpproces worden aan elk grond

vorm direct een gereedschap en NC-regels gekoppeld. Het ontwerp-/produktieproces 

wordt stroomafwaarts doorlopen, waarbij de ontwerper de zekerheid heeft dat het 

ontworpen produkt daadwerkeljk geproduceerd kan worden zonder aanpassingen 

achteraf door produktiebeperkingen. Dit geheel levert een tijdbesparing op en maakt 

het aantrekkelijker om NC-machines in te zetten voor de fabricage van een enkel 

produkt. Het handmatig omzetten van produktgeometrie in een NC-programma is 

niet meer nodig. 

2.5 Werkvoorbereiding 

Ontwerp 
(CAD) 

Werkvoorbereid1ng 
(CAPP) 

Fabricage 
(CAM) 

Figuur 4 Traject van ontwerp tot fabricage 
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De werkvoorbereiding vertaalt geometrische produktinformatie in bewerkingsinforma

tie. Het werkgebied bevindt zich tussen het ontwerp en de fabricage van produkten. 

De volgende taken worden door de werkvoorbereiding uitgevoerd: 

- Interpretatie van het geometrische produktmodeL 

- Keuze van de bewerkingsmachines. 

- Keuze van de gereedschapsset per machine. 

- Keuze van opspangereedschap / opspanmethode. 

- Keuze van bewerkingsmethode en -volgorde. 

- Keuze van gereedschap per bewerking. 

- Bepaling van de gereedschapsbanen. 

- Berekenen van verspaningscondities. 

- Genereren van NC-programma's. 

Ben automatische CADCAM-koppeling ontwerpen betekent het automatiseren van 

aIle hierboven genoemde deeltaken. Het automatiseren van deze deeltaken vereist 

een goede afbakening van de verschillende taken. Hierbij horen randvoorwaarden en 

interface-afspraken om tot het gewenste eindresultaat te komen. 

2.6 Feature Recognition, Feature Based Design 

Bij het ontwerpen van een CADCAM-koppeling is het noodzakelijk om aan geometri

sche produktinformatie direct bewerkingsinformatie te verbinden. Deze koppeling is 

op twee verschillende manieren te realiseren: 

- Feature Recognition: nadat een ontwerp klaar is, zoekt een CADCAM-systeem 

naar bekende grondvormen in het produkt. Uiteindelijk wordt het gehele 

produkt ontleedt in deze grondvormen. 
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Van deze grondvormen is de bewerkingstechnoiogie bekend. Het kan voorko

men dat het aantal bekende grondvormen niet toereikend is om er een produkt 

mee te kunnen beschrijven. Ook is het een probleem om een algoritme op te 

stellen over hoe een CADCAM-systeem een produktontwerp moet ontleden in 

basisvormen. Er kunnen namelijk meerdere manieren zijn om een ontwerp te 

ontleden. Eenduidigheid is dan wenselijk. 

- Feature Based Design: een produktontwerp wordt opgebouwd uit een beperkt 

aantal basisvormen. Van een basisvorm is naast geometrische informatie ook de 

bewerkingsinformatie bekend. Een ontwerp wordt dus eenduidig opgebouwd uit 

standaard bouwstenen. 

De hierboven genoemde basisvormen en grondvormen hebben dezelfde betekenis. 

Gaandeweg in het verslag zal steeds meer over een feature gesproken worden. Dit is 

een meer ingeburgerde benaming voor zo'n grondvorm. Ook hier is de betekenis 

gelijk; grondvorm = feature. In dit onderzoek is gekozen voor Feature Based Design. 

2.6 Te doorlopen rasen in traject: Ontwerp -+ NC·regels 

Het vergt een aantal stappen om van een ontwerp in een CAD-systeem uiteindelijk 

tot NC-regels te komen om het produkt te frezen. AI deze stappen tesamen vormen 

de CADCAM-koppeling. Het te doorlopen traject ziet er als voIgt uit: 
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Figuur 5 Van file.PRT naar file.NC 

Van een ontwerp wordt door de CAM-module een Cutter Location Source (CLS) file 

aangemaakt. Deze file wordt gebruikt voor het simuleren van de gereedschapsbanen 

op het beeldscherm. De verschillende voedingssnelheden worden elk in een aparte 

kleur op het beeldscherm afgebeeld. De CLS-file wordt voor elk feature afzonderlijk 

gegenereerd en is nog grotendeels machine-onafhankelijk. 

Als de CLS-file geen fouten meer bevat, kan deze door de preprocessor worden 

omgezet in een Cutter Location (CL) file. Vit de CLS-file worden hiervoor aIle 

commando's verwijderd die nodig zijn voor de simulatie van de gereedschapsbanen. 

De zo verkregen CL-file is ook grotendeels machine-onafhankelijk. De CL-file is in 

APT (Automatic Programmed Tool) geschreven. 

De CL-file wordt door de postprocessor omgezet in een NC-file. De postprocessor 

vertaalt de CL-file in G- en M-codes die nodig zijn voor het aansturen van een NC

machine. De postprocessor kan ingesteld worden voor verschillende NC-machines. 

Een NC-file is machine-specifiek en de postprocessor is ingesteld voor de MARO-

700S. 

De postprocessor bestaat binnen VG uit twee delen: 

-1: De Grafische Postprocessor Module (GPM). 

-2: De Machine Data File (MDF). 
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De GPM is machine-onafhankelijk. De MDF is machine-specifiek en kan met behulp 

van de Machine Data File Generator (MDFG) gegenereerd worden. Deze MDFG is 

een menu-gestuurd, interaktief programma waarmee de machine en de gewenste 

machine-instrukties (zoals boorcycli), worden gedefinieerd. De zeven ontwikkelde 

postprocessoren [8] voor de MAHO-700S, maken aIle gebruik van de GPM, maar 

hebben elk een eigen MDF. 
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3. ONTWERPEN MET FEATURES 

3.1 Maakbaarheid 

Maakbaarheid heeft alles te maken met het vertalen van een ontwerp naar een 

produkt. Een behoefte of wens wordt dooreen on1:\v~rp~r~~r~(Li!l~el1_p.roduktoDt:; (I 

werp.: Zo'n gedacht~~ronkel van een ontwerper wordt ten behoeve van de produk!!~ / 
/-- -.. - ,-~--.--'----------'-----"-----'-"-"" ......... --
afdeling omgezet in een produktgeometrie, Het is de bedoeling dat dit produktont-

~. --~.",.>---.-,--~,,~,,--~.~----.~-~---"------~-<"->""" 

werp uiteindelijk maakbaar is door de produktie-afdeling. Dit "maakbaar" zijn hangt 

af van de beschikbare fabricagemachines en -methoden. Het maakbaar zijn van een 

object is ook afhankelijk van de stand van de techniek. Leonardo Da Vinci heeft 

machines ontworpen die heden ten dage eenvoudig te realiseren zijn, maar die in zijn 

tijd onmogelijk gemaakt konden worden. Het is goed om te realiseren dat dit 

hoogstwaarschijnlijk ook voor onze gedachtenspinsels zal gelden: wat nu "niet kan", is 

morgen of volgend jaar produktietechnisch weI realiseerbaar. 

In het ambachtelijke tijdperk was de ontwerper en de maker van een produkt een en 

dezelfde persoon, waardoor de maakbaarheid vrijwel vanzelfsprekend gewaarborgd 

was. In werkeIijkheid was het natuurlijk zijn valananschap die hem vertelde wat weI 

en wat niet maakbaar was. Ontwerper en maker zijn in de loop der tijd alleen maar 

verder van elkaar komen te staan. Om nu de maakbaarheid van een ontwerp te 

garanderen, is het noodzakelijk om de ontwerper zijn produkt te laten ontwerpen 

binnen de vrijheden die produktietechnisch toelaatbaar zijn. Dit betekent niet dat een 

ontwerper beperkt wordt in zijn creativiteit. Alsof Da Vinci of een willekeurige 

vakman uit vroeger tijden ook beperkt werd door zijn eigen vakmanschap! Het 

ontwerpproces blijft een creatief proces dat geprikkeld wordt door de fantasie van de 

ontwerper. Het vergt hoogstens een ander soort discipline van een ontwerper. Maak

baar ontwerpen betekent de mogelijkheden van een produktiemachine optimaal 

benutten! 
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3.2 Produktfamilie 

Bij de ontwikkeling en fabricage van onderdelen voor produktie-machines gaat het 

meestal om enkelstuks en kleine series. Omdat bet aantal verscbillende onderdelen 

vaak groot is, levert dat problemen op voor de besturing van de produktie. Daarom is 

bet begrip produktfamilie ingevoerd. Produktfamilies zijn groepen van onderdelen die 

naar vorm en bewerkingstechnologie geordend zijn. Onderdelen binnen een familie 

bebben overeenkomstige vormen en vergen aIle dezelfde bewerkingsmethoden. Het 

indelen in produktfamilies heeft echter niet aIleen voordelen voor de besturing en 

planning van de produktie, maar ook voor de werkvoorbereiding en het ontwerppro

ces. Wordt een produkt reeds tijdens bet ontwerpproces in een familie ingedeeld, dan 

kan men door het aanpassen van een bestaand produkt vrij snel tot een nieuw 

ontwerp komen. Zeker als men de beschikking heeft over een CAD-systeem. Ook 

tijdens de werkvoorbereiding kan tijd worden bespaard, doordat in een familie de 

bewerkingsmachine en -technologie reeds bekend zijn. Het indelen van produkten in 

families vindt plaats aan de hand van een aantal criteria [4]: 

- Bewerkingsmachine 

- Opspanning 

- Uitgangsmateriaal 

- Features 

- Gereedscbapset 

- Bewerkingsvolgorde 

Deze zes eigenscbappen leggen een familie vast en daarmee de ruimte waarbinnen de 

ontwerper kan ontwerpen. Past een produkt niet binnen deze ruimte, dan moet een 

andere familie gekozen worden. 
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3.3 Features 

Ben produktontwerp wordt opgebouwd met behulp van features. Ben feature (= 
__ --.H~ ""'-

grondvorm) iraIi;en bed~cll;t om een CAD-systeem beter te kunnen laten communi-
~ .~.... . ------'-'~~.--

ceren met een CAM-systeem. Simpel gezegd is een feature een maakbare grondvorm, 

een soort van "lego-steen" waarmee een produktontwerp opgebouwd wordt. In dit 

onderzoek wordt een ontwerp echter niet opgebouwd door features samen te voegen, 

maar door nit bet uitgangsmateriaal features te verwijderen. Met features bedoelen 

we in het vervolg verspaningsfeatures. Van een verspaningsfeature kan de volgende 

definitie worden gegeven [lJ: 

- Ben verspaningsfeature is een set van informatie die de vorm, de afmetingen, de 

positie, de orientatie en de wijze van bewerken vastlegt van een te verspanen 
~<, 

volume materiaal, waarbij dit volume zodanige kenmerken beeft, dat na 

verspanen een vorm met constructieve betekenis is ontstaan. 

Zoals de definitie aangeeft, bevat een feature naast geometrische informatie ook 

gegevens over het bijbehorende bewerkingsproces. De bewerkingsmachine en het type 

gereedschap liggen vast en het patroon van de gereedscbapsbanen is eveneens 

bekend. De maakbaarheid van een feature is nu afhankelijk van de volgende 

faktoren: 

- Beschikbare gereedschappen. 

- Afmetingen van het feature. 

- Ligging, orientatie van het feature in het uitgangsmateriaal. 

- Type opspangereedschap. 
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De maakbaarheid van een feature kan nu gesplitst worden in twee gedeelten, 

namelijk de bereikbaarheid van een feature voor een gereedschap en het vermogen 

van een gereedschap om de afmetingen van een feature te kunnen realiseren. De 

afmetingen van een feature zijn gebonden aan de aanwezige gereedschappen op de 

machine en het bereik dat de machine zelf toelaat voor bewerkingen. De bereikbaar

heid van een feature is een meer complex probleem. 

Als de afmetingen van een feature maakbaar zijn voor een gereedschap, dan kan het 

gereedschap, het materiaal, het opspangereedschap of de machine nog "in de weg" 

zitten. De ligging en de orientatie van een feature kan er de oorzaak van zijn dat het 

feature niet bereikbaar is voor het gereedschap, zonder dat de machine of het 

gereedschap in aanraking komt met ander produktmateriaal. De bereikbaarheid van 

een feature is afhankelijk van: 

- Geometrie van de bewerkingsmachine. 

- Mmetingen en orientatie van het opspangereedschap. 

- Geometrie van het gereedschap. 

- Geometrie van het produktmateriaal. 

Het CAD CAM-programma controleert op de bereikbaarheid van een feature. Voor 

een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de technische handleiding (deel 

2). 

3.4 Toleranties 

Toleranties danken het bestaansrecht aan het gegeven dat een nominale maat door 

een fabricageproces niet gerealiseerd kan worden. Toleranties zijn toelaatbare 

afwijkingen op de nominale geometrie en zijn in eerste instantie afgeleid van de 
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functionele eisen van het produkt in kwestie. De meest voorkomende afwijkingen 

worden veroorzaakt door [16]: 

- Slechte communicatie tussen ontwerper en fabricage-afdeling. 

- Afwijkingen bewerkingsmachines en gereedschappen. 

- Geen goede bebeersing van bet bewerkingsproces. 

- Menselijke fouten. 

Bovenstaande oorzaken worden in de volgende paragrafen kort toegelicbt. 

3.4.1 Slechte communicatie tussen ontwerper en fabricageafdeling 

De ontwerper geeft regelmatig nauwkeuriger toleranties op dan functioneel vereist is. 

De werkvoorbereider mag formeel gezien de toleranties niet zonder overleg aanpas

sen, maar de praktijk wijst anders uit. De werkvoorbereider vergroot deze toleranties 

vaak om hoge fabricagekosten te vermijden. Het veranderen van toleranties kan I) 

leiden tot een niet goed functionerend produkt. Vit de praktijk blijkt dat er vaak 

onzekerheid bestaat ten aanzien van de gestelde toleranties [16]. 

3.4.2 Afwijkingen bewerkingsmachines en gereedschappen 

Door verschillende afwijkingen in de bewerkingsmachine zal er een verschil optreden 

tussen de theoretische gereedschapsbanen en de gerealiseerde gereedschapsbanen. 
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Deze afwijking van een NC-machine kan onderverdeeld worden in de volgende 

groepen: 

- Besturingsafwijkingen, veroorzaakt door de kleinst programmeerbare incremen

tele translatie(s) v~ de slede(s) en rotatie(s) van de draaitafel. 

- Geometrische afwijkingen, voortkomend uit geometrische afwijkingen van de 

spil, de sledes, de draaitafel en de pallet. 
i 

- Thermische afwijkingen, veroorzaakt door thermische vervormingen van de 

machine, de gereedschappen en het werkstuk. 

- Deformatie-afwijkillgen, als gevolg van de deformatie van de opspanning, het 
I 

gereedschap en de tnachine-elementen door de eigen massa. -I-

3.4.3 Geen goede beheersing van het bewerkingsproces 

Aile deelprocessen in het bewerkingsproces kunnen bijdragen aan een afwijking in het 
I 

uiteindelijke produkt. Etikele van deze afwijkingen worden veroorzaakt door opspan-

ningsfouten en het gebmik van afgesleten gereedschap. Verkeerde verspaningscondi

ties, zoals bijvoorbeeld ~en te hoge voedingssnelheid, kunnen ook tot grote afwijkin

gen leiden. 

3.4.4 Menselijke fouten 

AIlerlei menselijke foutqn kunnen de oorzaak zijn van een afwijking in het eindpro

dukt. Lees-, type- en re~enfouten kunnen een oorzaak van fouten zijn. Ook kan het 

gebeuren dat een ont\flerper de toleranties niet consistent gebruikt en/ of niet 

eenduidig toepast. Dit kan dan weer lei den tot verkeerde interpretaties bij de 

werkvoorbereiding. 
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3.5 Koppeling toleranties! .... feature 

In een automatische CADCAM-koppeling zijn veel van de eerder genoemde afwijkin

gen te elimineren. Van een feature is naast de geometrie ook de bewerkingstechnolo-
I 

gie bekend. De manier ~an bewerken is voor een feature telkens geUjk. Bij de keuze 

van een bewerkingsmacpine moet het mogelijk zijn om elk type feature in een 

tolerantieveld te plaatsert. Zo'n tolerantieveld geeft dan aan dat een feature, afhanke

lijk van de geometriscqe verhoudingen, binnen een bepaalde tolerantieklasse te 

realiseren is. Hiervoor moet de nauwkeurigheid van de machine bekend zijn, evenals 

die van de opspanning. 

Er is onderzoek verriciht naar de mogelijkheden om toleranties aan maakbare 

grondvormen te koppelen [16]. Bruikbare praktische resultaten zijn er echter nog niet 

voldoende. In het ontwikkelde programma is het mogelijk om aIle freesfeatures op 

drie verschillende manie;ren te frezen (zie paragraaf 6.7). Het inbrengen van toleran

ties in een feature en vooral het aanbrengen van toleranties tussen features onderling 

is een complex probleelD, dat in dit onderzoek met grondig aan bod is gekomen. 

Hiervoor is bewust gekozen, omdat anders het uiteindelijke doel, een werkende 

automatische CADCAMl..koppeling in gevaar kwam. Het verdient overigens aanbeve

ling hier in de toekomst weI meer aandacht aan te bested en (zie hoofdstuk 7). 
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4. AUTO~ATISCH GENEREREN NC-REGELS 

i 
4.1 Opspanning '~ 

wl;,-t~l~ 

i I 
I / i 

Als primaire ei~ geldt dat aIle produkten in een opspanning gefreesd worden. 

De keuze van ~et opspahgereedschap beperkt direct de bewerkingsmogelijkbeden van 
I ' 

het uitgangsm~teriaal. bjj de keuze van een opspanning moet rekening gehouden 

worden met de! volgende facetten: 

De maxiPtaal toelaatbare freeskrachten zijn mede afhankelijk van het type 

opspangeteedschap in combinatie met de fysische eigenschappen van het 

produktnlateriaal. 
, ;~..., I 

"t;\'yJI" 1- - De nauw~eurigheid van opspannen is mede afhankelijk van het opspangereed-

\, \ schap. 

De bereikbaarheid van het uitgangsmateriaal is mede afbankelijk van de 

opspanning. 

Er zijn diverse (gestandaardiseerde) opspangereedschappen voorhanden, maar er is fi 

(nog) geen goede methode voorhanden om bij een gegeven produktontwerp geheel 1 ~J\J'<.,A 1 
Ii 

automatisch het juiste opspangereedschap te selecteren. Het kiezen van de juiste i \ 0~ 

opspanning bij een bep~ald produkt is een onderzoek op zich, laat staan het automa

tisch selecteren van zo'h opspangereedschap in een automatische CADCAM-koppe

ling. De bereikbaarheid, van het werkstuk was het belangrijkste criterium, omdat we 

vijf-assig wilden frezen iin een opspanning. De keuze van het opspangereedscbap is 

gebaseerd op voorgaand onderzoek [7]. Het opspangereedschap dat gekozen is, is op 

de TUB ontwikkeld en is geschikt voor vijf-assige freesbewerkingen. Voor een 

gedetailleerde beschrijv~ng en afbeelding van het opspangereedscbap wordt verwezen 

naar bijlage 7. 
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4.2 Bewerkingsvolgorde 

Als bewerkingsprocessen worden aIle boor- en freesbewerkingen bescbouwd die op de 

MAHO-700S NC-macbine mogelijk zijn. Tijdens bet ontwerpproces van een produkt 

worden er features in willekeurige volgorde van bet uitgangsmateriaal afgetrokken. 

Deze ontwerpvolgorde is niet gelijk aan de bewerkingsvolgorde. Pas na afloop van bet 

ontwerpproces kan deze bewerkingsvolgorde bepaald worden. Het gekozen criterium 

bierbij is dat de totale bewerkingstijd minimaal is, zodat de NC-macbine optimaaI 

gebruikt wordt. De totaIe bewerkingstijd is te minimaIiseren door achtereenvolgens de 

volgende stappen uit te voeren: 

- Produkt in wording zo min mogelijk omspannen. 

- Tijdens bewerken zo min mogelijk van gereedscbapsspil wisselen. 

- Zo min mogeUjk gereedscbapswisselingen gebruiken. 

Bovenstaande volgorde wordt van boven naar beneden doorlopen, omdat elke 

onderstaande handeling telkens minder tijd in beslag neemt. Het omspannen van een 

produkt neemt (in het algemeen) meer tijd in beslag dan een gereedscbapswisseling. 

Onderstaande tijdsindeling verduidelijkt dit: 
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4.3 Gereedscbappen 

Een feature is gekoppeld aan een type gereedschap. De beschikbare afmetingen van 

een type gereedschap kunnen echter nog varieren. Deze beschikbare afmetingen 

bepaIen de Ifontwerpvrijheid" waarbinnen een feature toegepast kan worden. Een 

geboord gat bijvoorbeeld kan aileen toegepast worden als (naast het beschikbaar zijn 

van een centerboor) de boor met de geschikte diameter aanwezig is in het gereed· 

schappenbestand. De MAHO· 700S beschikt over 36 gereedschapsplaatsen voor 

automatisch wisselen. Dit gereedschappenbestand van maximaal 36 gereedschappen is 

zodanig samengesteld dat de ontwerpvrijheid van aIle 11 features zo groot mogelijk is. 

Alle gereedschappen zjjn ondergebracht in een gereedschappenbibliotbeek. Deze 

bibliotheek is onderdeel van een aangepast 3D-body-part. Een 3D-body-part wordt in 

het CAD-systeem opgeslagen en elke keer opgehaald bij het begin van een ontwerp

sessie. Voor elk uitgangsmateriaaI is een afzonderlijk 3D-body-part aangemaakt. Elk 

part heeft zijn eigen specifieke gereedschappenbibliotheek. Omdat aIleen voor het 

materiaaI Aluminium een complete gedocumenteerde set gereedschappen aanwezig 

was, is aileen deze bibliotheek (onderdeel van Aluminium.prt) gevuld met gereed

schappen. De gereedschappen zijn onder te verdelen in twee groepen: boorgereed

schappen (drilling tools) en freesgereedschappen (milling tools). De boorgereedschap

pen bestaan uit centerboren, boren en metrische tappen. De freesgereedschappen be

staan uit vlakfrezen, spiebaanfrezen en verlengde spiebaanfrezen. 
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5. ONTWERP VAN EEN CADCAM-KOPPELING 

In figuur 6 op pagina 29 wordt een algemeen schema gegeven van een CADCAM

koppeling voor freesprodukten. De wens is nu om het traject van ontwerp tot fabri

cage zo lang mogelijk universeel te houden. Hiermee bedoelen we dat de keuze van 

een NC-bewerkingsmachine zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Als uitgangspunt wordt 

Feature Based Modeling op het UG CADCAM-systeem gekozen. De vraag is nu een 

automatische CADCAM-koppeling te ontwerpen met behulp van het UG CADCAM

systeem voor een willekeurige N C-freesmachine. 

In paragraaf 2.7 wordt het traject van ontwerp tot NC-regels omschreven. Het 

machine-specifieke deel in dit traject bestaat uit de MDF-file. Deze MDF-file is een 

soort van gebruiksaanwijzing voor de bewerkingsmachine. Hierin wordt omschreven 

hoe gereedschapsbanen (= niet specifiek) vertaald moeten worden in NC-regels (= 

machinespecifiek) voor de machine. De MDF-file bevat bijvoorbeeld gegevens over 

het bereik van de machine en de hoeveelheid besturingsassen. 

Met behulp van de Machine Data File Generator (MDFG), onderdeel van UG, kan 

een MDF-file gegenereerd worden voor een willekeurige andere freesmachine. Een 

gegenereerde CLS-file (= gereedschapsbanen) kan nu vertaald worden in NC-regels 

voor een andere freesmachine. Hier zijn echter weI een aantal restricties aan 

verbonden. De gereedschapsbanen in de CIS-file moeten door de gekozen freesma

chine realiseerbaar zijn. Het bereik en het aantal translatie-assen van de machine 

moeten voldoende zijn. 
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Figuur 6 Aigemene structuur CADCAM-koppeling voor freesprodukten 
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Afhankelijk van het type machine zal in het ontwerpproces op de volgende punten 

gecontroleerd moeten worden: 

- Ligging van feature binnen bereik machine. 

- Orientatie feature bereikbaar voor machine. 

- Geometrie feature maakbaar voor de machine (2D, 2¥2D, 3D). 

- Afmetingen feature maakbaar voor de machine. 

Bovenstaande opsomming is niet volledig. Elk type machine heeft zijn eigen specifie- ):J"'~' 

ke beperkingen die in het ontwerpproces reeds bekend moe ten zijn. ) Lt.Ii'-'~A 
cJv4" 

Kort samengevat kan gezegd worden dat de MDF-file en de toegepaste features 

machine-specifiek zijn. Bij een type freesmachine moet bepaald worden welke 

produktfamilie met welke features op deze machine bewerkt kunnen worden Als dan 

ook de MDF-file gegenereerd is, dan kan het bestaande CADCAM-programma voor 

de MAHO-700S door kleine ingrepen aangepast worden voor een willekeurige andere 

NC-freesmachine. 
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6. HET PROGRAMMA 

6.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken zijn aIle ingredienten voor een automatische CAD

CAM-koppeling uitvoerig besproken. In hoofdstuk 5 is tevens een algemeen recept 

gegeven voor de realisatie van een dergelijke koppeling. Met behulp van dit recept is 

in de programmeertaal GRIP een computerprogramma geschreven. AIle theoretische 

kennis uit voorgaande hoofdstukken is op deze wijze in de praktijk gebracht. 

Het programma is modulair opgebouwd, om toekomstige uitbreidingen eenvoudig 

binnen het bestaande programma in te passen. Zo heeft iedere categorie features een 

eigen subprogramma. De opbouw van deze subprogramma's is bij alle gelijk, inhoude

lijk zijn er echter een aantal specifieke verschillen. Voor een gedetailleerde beschrij

ving van de verschillende subprogramma's wordt verwezen naar de apart ingebonden 

bijlage. 

6.2 Produktramilie 

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van een automatische CADCAM-koppeling zijn een 

\ ori~tal pr~d~kifa1niUes? Deze drie families onderscheiden zich van elkaar door het 
'-.., .. ~ ... ~~.--.~------------------,.-~_,.I 
gebruikte uitgangsmateriaal en de daarbij behorende set gereedschappen. De bewer-

kingsmachine, opspanning, features en bewerkingsvolgorde zijn voor deze families 

geljjk. 

Zo is er een familie voor produkten die uit aluminium gemaakt worden, een voor 

stalen produkten en een voor gietijzeren produkten. In de volgende paragrafen komen 

de eigenschappen van deze familie een voor een aan bod. 
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6.3 Bewerkingsfeatures 

Geboord gat I door- J Geboord gat- I b I I nd I aetopt gat Ibllnd) Getopt got I door I 

Spleboan Ibllnd) Spleboon I doo,.. 1 Clllndrische komer Ibllndl 

C I I I ndr-I 8ehe kamer I door I Rechthoek I ge kame.. I b I I nd I Rechthoek. I ge kame.. I doo .. 1 V 10k verw i Jderen 

Figuur 7 Beschikbare verspaningsfeatures 

Naast het frezen van vlakken wordt een produkt opgebouwd door 11 verschillende 

features in het rechthoekige uitgangsmateriaal te plaatsen. Bij het genereren van 

gereedschapsbanen is zo min mogelijk gebruik gemaakt van standaard cycli van de 

MAHO-700S teneinde -h~t-" NC-i;ro-gr-~~a-;:~·"l.lllfverseel moge~feh~~den. De 

boorbewerkingen zijn echter niet goed te definieren zonder gebruik te maken van 

standaard cycli. 
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De beschikbare bewerkingsfeatures zijn: 

1. Geboord gat, doorlopend. 

2. Geboord gat, blind. 

3. Getapt gat, doorlopend. 

4. Getapt gat, blind. 

5. Verzonken gat. 

6. Spiebaan, doorlopend. 

7. Spiebaan, blind. 

8. Cilindrische kamer, doorlopend. 

9. Cilindrische kamer, blind. 

10. Rechthoekige kamer, doorlopend. 

11. Rechthoekige kamer, blind. 

De features zijn in twee groepen onder te verdelen. De features 1 tIm 5 zijn boorfea

tures. De features 6 tIm 11 zijn freesfeatures. De verschillende features staan 

afgebeeld in figuur 7 op pagina 32. 

6.3.1 Boorfeatures 

Boorfeatures zijn niet opgebouwd uit gereedschapsbanen. Het beginpunt aan het 

werkstukoppervlak is bekend. Samen met de diepte resulteert dit in een gereed

schapsbaan langs de gereedschapsas tot de gewenste diepte. De boorfeatures kennen 

de volgende bewerkingsvolgorde: 

1. Centeren en afkanten. 

2. Boren. 

3. Tappen van draad, aIleen bij features 3 en 4. 
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AIle bovenstaande boorbewerkingen worden vertaald in cycli van de MAHO-100S. 

Deze cycli worden ingesteld in de parametersets van de verschillende gereedscbap

pen. Een parameterset is een set gegevens voor een gereedschap. Hierin worden de 

verspaningscondities ondergebracbt samen met de eventueel in te stellen cycluscom

mando's. Zie hiervoor bijlage 6. 

6.3.2 Freesfeatures 

De freesfeatures kennen geen bewerkingsvolgorde met meerdere gereedschappen. 

Voor een freesfeature is een gereedscbap nodig. Een freesfeature wordt opgebouwd 

uit gereedschapsbanen. De. gereedscbapsbanen worden gegenereerd door de CAM
module van UG. De buitencontour van elk feature wordt door een zgn. BOUNDA

R Y omschreven. Deze boundary wordt aangemaakt op bet moment dat een feature in 

het uitgangsmateriaal wordt geplaatst en wordt direct opgeslagen. Een boundary 

wordt in de CAM-module gebruikt als grens waarbinnen bet freesgereedscbap 

beweegt. Deze banen worden automatisch gegenereerd nadat de gereedscbapsas en 

het bewerkingsvlak bekend zijn. De gereedschapsbanen liggen in bet feature in 

evenwijdige incrementele lagen onder elkaar en worden later gebruikt om NC-regels 

te genereren. 

De freesbewerkingen worden niet vertaald in cycli van de MAHO-700S. In de 

parametersets voor freesgereedschappen zijn hiervoor dan ook geen commando's 

ingesteld. 

6.3.3 Vlakken frezen 

Bij bet plaatsen van een vlak wordt automatisch een boundary aangemaakt die later 

gebruikt wordt voor bet genereren van gereedschapsbanen. 
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Deze boundary, de buitencontour van het vlak, wordt door het middelpunt van de 

vlakfrees gevolgd. De banen binnen het vlak worden met een overlap van 50% 

gefreesd. In de buurt van de opspanning wordt de overlap vermeerderd om niet in de 

opspanning te frezen. 

6.4 Gereedschappen 

Elk type gereedschap heeft een eigen codering die bestaat uit twee of drie letters 

gevolgd door de diameter van het gereedschap. De gereedschappenbibliotheek 

bestaat uit de volgende typen gereedschappen: 

- CR, Centerboor 

- FR, Spiebaanfrees, tweesnijder, centrumsnijdend 

- LFR, Lange spiebaanfrees, tweesnijder, centrumsnijdend 

- DR, Boor 

- MB, Metrische tap voor blinde gaten 

- MD, Metrische tap voor doorlopende gaten 

- VF, Vlakfrees, niet centrumsnijdend 

Het achtervoegsel (achter de codering voor bet type gereedscbap) bestaat uit de 

diameter van het gereedscbap. FRS is een schachtfrees met een diameter van 8 mm. 

MB4 is een metrische tap voor het tappen van M4-draad in een blind gat. Elk 

gereedscbap heeft een toolnummer dat overeen moet komen met de positie op de 

ketting met gereedschappen van de MAHO-700S. Een gereedschappenbibliotheek in 

het CAD CAM-programma bestaat dus maximaal uit 36 gereedschappen. Dit aantal 

kan minder zijn omdat (vlak)frezen met een grote diameter vaak drie posities in 

beslag nemen op de ketting. Aile beschikbare gereedschappen binnen het Alumini

um.prt staan afgebeeld in bijlage 5. 
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Registers - None 
Direction - ClW 

catalog Number - T41 Z1 05 
Tool/Face No - 11 

Figuur 8 Oefinitie gereedschap 

Ben gereedschap wordt met een aantal parameters gedefinieerd. In figuur 8 staat een 

voorbeeld afgebeeld. De spiraalboor DRS.O wordt hier omschreven. Het catalogus

nummer komt overeen met de codering volgens het RCW (bijlage 8). Het Tool/Face 

No. moet overeen komen met de positie op de ketling van de MAHO-700S. 

6.S Centerboor 

6.5.1 Geboord/getapt gat algemeen 

Afbankelijk van de diameter van het gat zoekt het programma in de gereedschappen

bibliotheek naar een geschikte centerboor voor het centreren en afkanten van het 

later te boren (en evt. te tappen) gat. Hierbij controleert het programma bij het 

plaatsen van een gat op de volgende criteria: 

- Centerpunt van de centerboor mag bij het afkanten niet dieper komen dan de 

bodem van het uiteindelijke gat. Het programma controleert hiervoor de L/D 

(= Lengte/Diameter) verhouding (zie figuur 9). 

- Op basis van de gatdiameter wordt een centerboor gekozen. Het programma 

zoekt naar een centerboor die 10% groter is dan de gatdiameter. 
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Dit om het afkanten van het gat mogelijk te 

maken. 

De centerboor mag niet te groot van diame

ter zijn om een zo nauwkeurig mogelijk cen

terpunt te krijgen. Het programma kiest de 

kleinst mogelijke centerboor die geschikt is 

om het gat te centreren en af te kanten. 

Als er in de gereedschappenbibliotheek geen 

geschikte centerboor aanwezig is om een gat 

met grote diameter af te kanten, dan zal de 

grootste centerboor gekozen worden om het 

Figuur 9 Instelling centerdiepte 

gat te centreren. Op het scherm Zal een mededeling verschijnen dat het gat niet 

afgekant kan worden. 

6.5.2 Verzonken gat 

De centerboren worden naast het centreren van gaten ook gebruikt voor het boren 

van verzonken gaten (tophoek = 90°). Bij het plaatsen van een verzonken gat contro

leert het programma op de volgende criteria: 

- De openingsdiameter van het gat moet groter zijn dan de schachtdiameter van 

het gat. Anders is het geplaatste gat immers geen verzonken gat. 

- De openingsdiameter van het gat mag nooit groter zijn dan de diameter van de 

grootste centerboor die in de gereedschappenbibliotheek aanwezig is. 

- De diepte van het verzonken gat mag niet kleiner zijn dan de openingsdiameter 

gedeeld door twee. Dit vanwege de tophoek van 90° van de NC-centerboren. 
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6.6 Tappen en horen 

6.6.1 Geboord gat algemeen 

Bij het toepassen van een geboord gat worden de namen van alle beschikbare boren 

op het beeldscherm afgebeeld om de keuze (van gatdiameter) te vereenvoudigen. Het 

programma controleert bij plaatsing van een geboord gat op de volgende criteria: 

- De diameter van het gat moet overeenkomen met een beschikbare boordiame

ter. 

- De diepte van het gat mag niet groter zijn dan de snijkantlengte van de geselec

teerde boor. 

- De bodem van het gat mag niet dieper liggen dan de uitsteeklengte van de boor. 

De diepte is gedefinieerd als de afstand tussen het bovenvlak van het uitgangs

materiaal (of het toegevoegde vlak) en het bodemvlak van het gat. 

6.6.2 Getapt gat algemeen 

Bij het toepassen van een getapt gat worden de namen van aile beschikbare tappen 

op het beeldscherm afgebeeld. Dit gebeurt zowel voor blinde als voor doorlopende 

gaten. Hierbij heeft het programma reeds gecontroleerd of voor elke tap de geschikte 

boor aanwezig is voor het voorboren van het gat. Als aileen de tap en niet de boor 

aanwezig is, wordt de tap niet afgebeeld. Deze tap kan dan ook niet geselecteerd 

worden. 

Gegevens van de tappen zijn opgenomen in bijlage 5. Voor de metrische tapgaten zijn 

de gegevens over de spoed (p), de veiligheidsafstand ( e) en de voorboordiameter 

opgenomen in een matrix. Deze gegevens zijn vermeld in een textfile, TAP.GGV 

genaamd. Metrisch ISO-schroefdraad is genormeerd volgens DIN 13. 
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6.6.3 Getapt gat, blind 

Voor het toepassen van blinde getapte gaten zijn in de gereedschappenbibliotheek 

standaard een aantal blinde tappen (MB = metrische tap, blind) opgenomen. De 

blinde tappen die gebruikt worden, zijn van het type C. De draadaanloop aan het 

begin van dit type tap bedraagt drie spoedgangen. Bij het uitbreiden van de gereed

schappenbibliotheek met meerdere blinde tappen moeten deze steeds van het type C 

zijn. De draadaanloop mag nooit groter zijn dan drie spoedgangen, omdat het 

programma bij het boren en tappen rekening houdt met deze draaduitloop van drie 

spoedgangen. Bij het plaatsen van een getapt blind gat controleert het programma op 

de volgende criteria: 

- De draadlengte in het gat mag samen met de draaduitloop niet groter zijn dan 

de uitsteeklengte (=13) van de blinde tap (zie bijlage 5, tappen). 

- De bijbehorende boor dient een snijkantlengte te hebben die groter is dan de 

draadlengte plus de draaduitloop plus de veiligheidsafstand. De veiligheidsaf

stand is genormeerd volgens NEN 1286-1, zie bijlage 5. 

Getapt gat, doorlopend 

Voor het toepassen van doorlopende getapte gaten zijn in de gereedschappenbiblio

theek standaard een aantal tappen voor doorlopende gaten opgenomen (MD = 

metrische tap, doorlopend). De tappen die gebruikt worden, zijn van het type B. De 

draadaanloop aan het begin van dit type tap bedraagt vijf spoedgangen. Bij het 

llitbreiden van de gereedschappenbibliotheek met meerdere doorlopende tappen 

moeten deze steeds van het type B zijn. De draadaanloop mag nooit groter zijn dan 

vijf spoedgangen, omdat het programma bij het boren en tappen rekening houdt met 

deze draaduitloop van vijf spoedgangen. 
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Bij het plaatsen van een doorlopend getapt gat controleert het programma op de 

volgende criteria: 

- De draadlengte in het gat mag samen met de draaduitloop niet groter zijn dan 

de uitsteeklengte (=13) van de doorlopende tap. 

- De bijbehorende boor dient een snijkantlengte te hebben die groter is dan de 

draadlengte. 

6.7 Frezen 

De spiebaanfrezen worden in het programma gebruikt voor de volgende features: 

- Ronde kamer 

- Rechthoekige kamer 

- Spiebaan 

Zoals eerder vermeld kunnen aIle bovenstaande features op drie manieren gefreesd 

worden: 

- Zonder voorfrezen direct aan de maat frezen. 

- Voorfrezen op 0,50 mm en nafrezen op maat. 

- Voorfrezen op 0,25 mm en nafrezen op maat. 

Het programma selecteert een spiebaanfrees op basis van de radius van het gebruikte 

feature. Bij voorfrezen wordt deze {frees-)radius als het ware verkleind. 
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Het programma selecteert die frees met de grootst mogelijke diameter die nog net 

geschikt is om de vereiste radius te frezen. Bij het toepassen van een van de boven

staande features controleert het programma op het volgende criterium: 

- De diepte van een feature moet kleiner zijn dan de snijkantlengte van de frees. 

Als dit niet het geval is, wordt gekeken of er een langere frees (LFR) in de 

gereedschappenbibliotheek aanwezig is die weI aan deze snijkantlengte-eis 

voldoet. Als ook dit niet het geval is, wordt de melding gegeven dat het feature 

niet maakbaar is vanwege de te grote diepte. De diepte is gedefinieerd als de 

afstand tussen het bovenvlak van het uitgangsmateriaaI (of het toegevoegde 

vlak) en het bodemvlak van het feature. 

AIle features worden meelopend gefreesd am een zo mooi mogelijk oppervlak te 

verkrijgen. De freesbanen lopen in het feature van binnen naar buiten. Het overlap

percentage is voor aIle freesbanen op 50% gesteld. 

Bij het frezen van een feature wordt telkens een incrementele diepte gefreesd die 

gelijk is aan de halve freesdiameter. Wat overblijft, is de laatste freeslaag die 

vanzelfsprekend kleiner is dan een incrementele laag. 

Bij het nafrezen wordt een andere parameterset aangeroepen. Het toerental wordt 

verhoogd en de voeding wordt verlaagd am een gladder oppervlak te realiseren. 

6.8 Vlakfrees 

Er wordt gebruik gemaakt van een vlakfrees voor het frezen van toegevoegde 

vlakken. 
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Bij het toevoegen van vlakken controleert het programma op de volgende criteria: 

~ Het te frezen vlak mag niet zodarug geplaatst worden dat de opspanning van het 

produkt in gevaar komt. 

• De vlakfrees is niet centrumsnijdend. De frees moet het werkstuk dus van de 

zijkant naderen. Deze aanloop- en terugtrekrichting (engage/retract) moet altijd 

van het produkt en opspanning af gericht zijn. Het programma controleert 

hierop om botsingen te voorkomen. 

Bij het frezen wordt de te frezen diepte in incrementele lagen verdeeld. Een incre

mentele laag is gelijk aan de maximale snedediepte van de frees. Deze diepte is 

bekend bij het selecteren van de vlakfrees. Het overlappercentage van de freesbanen 

is op 50% gesteld. Aileen wanneer de frees de opspanning nadert, wordt de overlap 

verkleind om te voorkomen dat de frees in de opspanning freest. 

6.9 Selectie gereedschappen 

Het programma selecteert gereedschappen op codering en diameter. Het programma I 

is dusdanig van opbouw dat de samenstelling van de bibliotheek met gereedschappen 

naar eigen behoefte aangepast kan worden. Voorwaarde is echter dat men zich houdt 

aan de code ring voor de diverse typen gereedschappen. De diameter en de snijkant-

lengte zijn ruet gebonden aan voorwaarden. 

6.10 Parametersets / Verspaningstechnologie 

Aan elk gereedschap zijn in het programma een of twee 'P ARAMETERSETS' 

gekoppeld, die indien het gereedschap uit de bibliotheek wordt opgehaald, 
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het toerental en de aanzetsnelheid op de juiste waarde instelt. Een parameterset is 

uniek voor het type bewerking, boren of frezen. De parametersets die aan de boren 

en metrische tappen zijn gekoppeld, zetten de betreffende cycli van de MAHO-700S 

op de juiste waarde. AIle frezen hebben twee parametersets per gereedscbap, een 

voor voorfrezen en een voor nafrezen. Voor de exacte gegevens die in een parameter

set zijn opgeslagen, wordt verwezen naar bijlage 6. 

6.11 Bewerkingsvolgorde 

De bewerkingsvolgorde is zodanig gekozen, dat de totale bewerkingstijd minimaal 

wordt. Om dit te realiseren zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Produkt wordt in een opspaiming gefreesd. 

- Tijdens bewerking wordt slechts een keer van spi! gewisseld. 

Hiervoor worden aIle gebruikte features in een ontwerp m de volgende groepen 

gesorteerd: 

- Gereedscbapsspil. 

- Gereedscbap. 

- Z-waarde. 

Deze drie groepen bepalen de bewerkingsvolgorde. Hieronder wordt op deze 

volgorde een toelichting gegeven. 
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6.11.1 Gereedschapsspil 

Eerst worden alle bewerkingen met de verticaIe spil uitgevoerd. Daarna wordt van 

spil gewisseld en worden aIle bewerkingen met de horizontale spil uitgevoerd. 

6.11.2 Gereedschap 

Per gereedschapsspil worden aIle features die met hetzelfde gereedschap bewerkt 

worden, achter elkaar bewerkt. Dil om het aantal gereedschapswisselingen te 

minimaliseren. Een centerboor bijvoorbeeld kan maximaal tweemaal ingespannen 

worden: een keer voor alle geboorde gaten die met de verticale spil bewerkt worden 

en een keer voor aIle geboorde gaten die met de horizontale spil bewerkt worden. Dit 

is echter aIleen mogelijk als er in het ontwerp geen features onder elkaar geplaatst 

worden. Als er meerdere features onder elkaar geplaatst worden, is het mogeljk dat 

een gereedschap meerdere malen gewisseld dient te worden. Dit wordt nader 

toegelicht bij de indeling naar Z-waarde. 

6.11.3 Z-waarde 

A1s in een ontwerp een feature onder een ander feature geplaatst wordt (en dus 

dieper in het materiaalligt), dan zal deze pas worden vrijgegeven voor bewerking a1s 

het bovenliggende feature bewerkt is. In de technische handleiding wordt op dit 

probleem uitvoerig ingegaan en wordt tevens de oplossing hiervoor gegeven. Zie 

hiervoor deel 2. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 Conclusies 

De reeds bestaande automatische CADCAM·koppeling [4] is op het Unigraphics 

CAD· CAM pakket release 10.0 in de huidige vorm niet meer te gebruiken. De 

verdere ontwikkeling van dit programma heeft te lang op zich laten wachten, 

waardoor de huidige software van het Unigraphics pakket niet meer goed aansluit op 

het bestaande programma. 

Door gebruik te maken van de reeds bestaande kennis is het mogelijk geweest de 

bestaande automatische CADCAM-koppling om te zetten en uit te breiden voor 

gebruik binnen release 10.0. 

Voor een beperkte produktfamilie is een volledige automatische CADCAM-koppeling 

gerealiseerd. Door daarbij gebruik te maken van solids is in vergelijking tot de vorige 

CADCAM-koppeling de maakbaarheid beter onder controle. Natuurlijk behoudt de 

gebruiker een aantal verantwoordelijkheden. 

Omdat de werkvoorbereiding grotendeels ondergebracht is in de CADCAM-koppe

ling, is de doorlooptijd van ontwerp tot fabricage aanzienlijk verkort. 

7.2 Aanbevelingen 

Het is nu mogelijk een willekeurig vlak te definieren waarmee vervolgens delen van 

het uitgangsmateriaal afgesneden kunnen worden. Het definieren van een dergelijk 

vlak kan nu aIleen nog maar met behulp van drie punten. 
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Een klein stukje extra programma zou het mogelijk maken om ook op een andere 

manier een vlak te definieren, bijvoorbeeld met een punt en een lijn. De gebruiker 

kan dan zeif kiezen hoe hij het vlak definieert. 

Het aantal features is makkelijk uit te breiden, maar bet is ook mogelijk om de 

bestaande features verder uit te werken. Te denken valt aan het plaatsen van 

eilanden in een kamer. Men zou kunnen beginnen met eilanden die de vorm bebben 

van de reeds bestaande features, zoals ronde en recbthoekige eilanden. Het genere

ren van gereedschapsbanen voor dergelijke kamers hoeft niet veel problemen op te 

leveren, mits een controle is ingebouwd die de minimale afstand tussen kamer-wand 

en eiland bepaal9!; Deze afstand is namelijk belangrijk voor de maakbaarheid van 

zo'n feature. 

De mogelijkbeden voor de positionering van een feature zijn op dit moment te 

beperkt. De ontwerper is gebonden aan het vaste referentie punt dat aan ieder 

feature bangt. Het zou een zinvolle uitbreiding zijn indien de ontwerper zelf het refe

rentie punt kon bepalen. Er kunnen nog geen relaties tussen features worden aange

bracht. Op het moment dat dat weI kan zal bij het wijzigen van het ene feature ook 

het andere feature mee veranderen. De ontwerper kan zo functionele relaties 

inbouwen. 

Zelfde features moet nu een voor een gedefinieerd worden. Een handige optie zou 

zijn, het kopieren van features. Reeds bestaande features zouden hiermee naar een 

andere positie of zelfs een ander vlak gekopieerd kuooen worden. 

Door het verwijderen van uitgangsmateriaal kan men de buitencontour enigszins 

aanpassen, maar nog lang niet voldoende. Een eerste stap in die richting is bet 

aanbrengen van afrondingen tussen vlakken. Een andere mogelijkheid is het gebrui

ken van een aantal standaard buitencontour-vormen, te beginnen met ronde en 

rechboekige vornen. 
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De totale freestijd van een NC-programma is (nog) niet bekend. AIle freesbanen zijn 

echter weI bekend samen met de verschillende voedingen. Het aantal gereedschaps

wisselingen is in een NC-programma eenvoudig te bepalen. Uit deze gegevens is de 

totale freestijd te berekenen. Hierbij kunnen ijigangbewegingen en draaitafelrotaties 

verwaarloosd worden, omdat deze bewegingen relatief weinig tijd in beslag nemen. 

De bewerkingstijd per gereedschap is via de gereedschapsbanen in combinatie met de 

voedingssnelheid te bepalen. In een databestand kan zo de standtijd van een gereed

schap worden bijgehouden. 

De gereedschapscodering is ontwikkeld voor dit CADCAM-programma en werkt 

uiterst effectief. Dit omdat bij de eerste selectie van een gereedschap (op diameter) 

niet aIle gegevens van een gereedschap hoeven worden ingelezen in het programma. 

Dit kost namelijk tijd en maakt het programma traag. Hoe meer gereedschappen, des 

te trager het programma. Het programma zoekt nu op naam. In de naam van het 

gereedschap is de diameter van het gereedschap verwerkt. De eerste twee of drie 

letters van een gereedschapsnaam geven het type gereedschap aan. Tijdens dit 

onderzoek is de MAHO-700S geschikt gemaakt voor het lezen van acht-cijferige 

gereedschapscodes. Het is te overwegen om de gereedschapscodering hierna om te 

zetten in de codering zoals die gebruikt wordt bij het RCW-Eindhoven (zie bijlage 8). 

Dit om meer standaardisatie door te voeren en gebruik te kunnen maken van de 

gedocumenteerde gereedschappenbestanden. 

In de huidige CAM-module van UG is het niet mogelijk om voor een spiebaanfrees 

twee diameters in te voeren: een schacht diameter en een snijkantdiameter (zie figuur 

9). Er bestaan frezen met zowel een schachtdiameter kleiner dan of gelijk aan de 

snijkantdiameter. Om deze reden is de maximale freesdiepte in het programma 

telkens gelijk aan de snijlengte van de frees. Bij frezen met een kleinere schachtdia

meter is het echter mogelijk om te frezen tot een diepte die gelijk is aan de totale 

freeslengte. 
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Wanneer de mogelijkheid zicb voordoet 

om twee diameters van een frees in te 

voeren, is bet mogelijk om dieper te 

frezen als de scbacbtdiameter dit toe

laat. 

Er is in dit onderzoek geen tijd geweest 

om in het ontwerpproces te controleren 

op de geometrie van een produkt. Hier

bij bedoelen we eventuele dunne wan

den die bij het plaatsen van features 

kunnen ontstaan. Bij bet detecteren van 

dunne wanden moet bet mogelijk zijn 

dat de verspaningscondities zich hieraan 

automatisch aanpassen. 

SCHACHTDIAMETER 
1---- -----I 

A B 

Flguur 9 Schacht-/snijkantdiameter frees 

Het frezen van 2¥2D-buitencontouren is nog niet mogelijk. In de huidige CAM

module van va is bet ecbter weI mogelijk om in een kamer een eiland te plaatsen 

waar "omheen" gefreesd wordt. Met deze optie is het mogelijk om een kamer te 

plaatsen die groter is dan het uitgangsmateriaal waarbinnen een eiland gedefinieerd 

wordt. Dit eiland kan een van de bestaande features zijn. De ligging van zo'n eiland 

in een kamer moet gecontroleerd worden om maakbaarheid te garanderen. Als 

bijvoorbeeld een eiland in een kamer ligt, dan moet de afstand tot de wand groot 

genoeg zijn om de frees te kunnen laten passeren. 

Toleranties kunnen aan een feature gekoppeld worden [16]. Dit is ecbter niet 

eenvoudig omdat vooral de onderlinge tolerantie tussen features vaak belangrijk is. 

Als dit echter lukt, kunnen ook kotter- en ruimfeatures gebruikt worden en kan de 

bestaande produktfamilie worden uitgebreid. 
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In dit onderzoek zlJn alle freesfeatures gedefinieerd met behulp van een zgn. 

boundary. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van standaard cycli. Deze boundary 

is in principe vrij te definieren. De CAM-module van UG maakt met behulp van deze 

boundary automatiseh gereedschapsbanen aan. Op dit moment maken we gebruik van 

drie vormen: een ronde kamer, een spiebaan en een rechtboekige kamer. De 

boundary-elementen bestaan uit reebte lijnstukken en cirkelbogen. 

De grootste uitdaging is ons inziens bet ontwerpen van een ''vrije-vorm-feature'' [5]. 

Het moet mogelijk zijn de maakbaarheid van dit feature te eontroleren aan de hand 

van de boundary-elementen. Recbte lijnstukken vormen geen probleem. Bij een 

willekeurige boundary moet biervoor gekeken worden naar de volgende gevallen: 

- Aan de binnenzijde van een boundary mogen geen scherpe overgangen voorko

men met een hoek kleiner"dan 1800. 

- De kromtestraal van een boundary-element mag niet kleiner zijn dan de radius 

van de kleinste spiebaanfrees. 

- De kleinste doorgang (geldt ook voor eilanden) binnen een boundary mag niet 

kleiner worden dan de kleinste freesradius die besebikbaar is. 

Als bet mogelijk is deze twee voorwaarden in een CAD CAM-programma in te 

brengen ter controle, dan is bet ook mogelijk een "willekeurig" 2¥.zD-feature te 

gebruiken en kunnen alle andere freesfeatures komen te vervallen. 
II 

\J 
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BIJLAGE 1 OPDRACHTSOMSCHRIJVING 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep Produktietechnologie en -automatisering 

Studenten 

Afstudeerhoogleraar 

Begeleiders 

Onderwerp 

OPDRACHT 

B.H.M. Bruers 

P.VAM. van der Heijden 

prof. ir. J.M. van Bragt 

ing. JJ.M. Schrauwen 

F.GJ. Soers 

Realiseren van een CAD-CAM koppeling voor een aantal 

onderdelenfamilies 

Realiseer een volledige CAD-CAM koppeling v~~r 5-assig freeswerk, gebaseerd op 

het Unigraphics II CAD-systeem (versie 10) en de MARO 7005. Maak daarbij 

gebruik van enkele produktfamilies die met een beperkt aantal bewerkingsfeatures te 

maken zijn. Omschrijf tevens een concept voor het opzetten van een CAD-CAM 

koppeling gebaseerd op het Unigrapbics II CAD systeem en een willekeurige NC 

bewerkingsmachine. 

TOELICHTING 

Om de tijd van ontwerp, werkvoorbereiding en fabricage van enkelvoudige machine

onderdelen te verkorten, beeft M.S. Corts een computerprogramma geschreven dat de 

ontwerpvrijheid aangeeft en de werkvoorbereiding automatiseert. Via dit programma 

kan met een aantal bewerkingsfeatures. gescbikt voor 4-assig freeswerk, een beperkte 

onderdelenfamilie gemodelleerd worden, waarna vervolgens geheel automatiscb NC

regels worden gegenereerd voor de MAHO 700S freesmachine. M.S. Corts beeft 

hi~rmee aangetoond dat het mogeJijk is om gebeel automatisch NC-regels te genere

reno Het programma is nog te beperkt in zijn mogelijkbeden en dient herzien te 

worden. 

prof. ir. J.M. van Bragt 

y 
P.V . 
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BULAGE 2 PROJECfSTRATEGIE 

Orientatieproces 

00 

- Opstellen van een voorlopige opdrachtsomschrijving. 

- Opstellen vragenJijst die in het OU-proces beantwoord wordt. 

OP 

am antwoord op de verschillende vragen te vinden is het volgende plan opgesteld: 

- Literatuuronderzoek. 

- Gesprek medewerkers. 

- Symposium over CAD CAM bezocht. 

- Programma Corts bestuderen. 

OU AN1WOORDEN VRAGEN 00 

Wat is de doelstelling van deze opdracht? 

De doelstelling van een automatische CADCAM-koppeling is enerzijds het verkorten 

van de doorlooptijd tussen ontwerp en fabricage van een produkt en anderzijds het 

verhogen van de kwaliteit van produkt en produktieproces. Door middel van een 

versmelting tussen het ontwerp- en produktieproces is het mogelijk bovenstaande 

doelstelling te realiseren. 

Wat is een CAD-CAM koppeling? 

Een automatische CADCAM-koppeling is een systeem dat aan geometrische produk

tinformatie direkt bewerkingsinformatie koppelt en deze geometrische- en bewer

kingsinformatie ~automatisch transformeert in NC-regels en NC-codes om een NC

bewerkingsmachine mee aan te sturen. Deze NC-machine realiseert uit uitgangsmate

riaal, zonder tussenkomst van menselijke handelingen, het ontworpen produkt. 
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Wat zijn de systeemgrenzen? 

De systeemgrenzen waarbinnen de CADCAM-koppeling gerealiseerd dient te worden 

zijn: Unigraphics, UO, versie 10 en de MAHO-700S universele frees- en boormachi

ne. De CADCAM -koppeling, geschreven in de programmeertaal ORIP [4] zal niet 

verder uitgewerkt worden omdat de programmeertaal ORIP (=eigen taal van UO) 

door de leverancier van UO niet meer verder ontwikkeld zal worden. De voorkeur 

gaat uit naar objectgeorienterde programmeertalen die het mogelijk maken om toch 

de CAM-module van UO te gebruiken. Meer duideljkbeid hierover is nog niet te 

geven omdat versie 10 van UO slechts kortstondig in gebruik is en de mogelijkbeden 

nag niet voldoende bekend zijn. 

Wat is het beoogde resultaat? 

Het beoogde resultaat is het opnemen van de werkvoorbereiding in het ontwerppro

ces. De ontwerper vormt een produkt met behulp van maakbare (= freesbare) 

grondvormen, .ook weI features genoemd. Van een massief uitgangsmateriaal, 

opgespannen met een standaard opspangereedschap, worden deze features afgetrok

ken tijdens het ontwerpen. Van aIle gebruikte features zijn bewerkingsmethode en -

volgorde bekend. Het uitgangsmateriaal is eveneens bekend en gereedschappen met 

bijbehorende verspaningscondities worden automatisch geselecteerd. De gereed

schapsbanen en vervolgens de NC-regels worden automatisch gegenereerd. 

Het NC-programma wordt vanuit het CAD-systeem naar een PC bij de freesmachine 

(MAHO-700S) gestuurd. De machineoperator of automatische manipulator spant het 

uitgangsmateriaal in en start het NC-programma. Het produkt wordt daarna geheel 

automatisch (zonder menseljke tussenkomst voor het programmeren van NC-regels) 

gefreesd wat de doorlooptijd aanzienlijk verkort. 

Hoe is de huidige situatie? 

De huidige situatie in de meeste bedrijven kan als voIgt beschreven worden: Op een 

CAD-systeem worden 2- of 3-dimensionale ontwerpen gerealiseerd. 
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Van die ontwerpen worden vervolgens aanzicbten uitgeplot. Deze werktekeningen 

worden door programmeurs vertaald in NC-regels die naar een NC-macbine gestuurd 

kunnen worden waarna bet ontwerp wordt gefabriceerd. bet programmeren kost veel 

tijd en is bovendien gevoelig voor fouten. Correcties zijn tijdrovende bezigbeden en 

dubbelgekromde oppervlakken zijn vaak niet eenduidig in 2 dimensionale werkteke

ningen te vangen wat bet programmeren ervan extra bemoeilijkt. 

Voorgaand onderzoek [4] beeft aangetoond dat met bebulp van een beperkt aantal 

features een produkt te ontwerpen is dat vervolgens gebeel automatiscb gefreesd 

wordt. Bij Philips (Lighting) wordt met een beperkt aantal features tot 95% van aIle 

machineonderdelen beschreven. 

Bestaande programma's controleren (nog) niet op bereikbaarheid van de gebruikte 

features in bet uitgangsmateriaal. Een maakbaarbeidscontrole hiervoor is wenselijk. 

Ook wordt niet gecontroleerd op botsingen tussen de spil met gereedschap en bet 

produkt in wording. Gereedschapsbibliotheken en verspaningscondities zijn evenals 

verschillende uitgangsmaterialen slechts in beperkte mate in het programma opgeno

men [4] en werken niet interactief. Uitbreiding van deze gegevens is dan ook niet 

goed mogelijk en is weI een vereiste om een CADCAM-koppeling goed te kunnen 

laten functioneren. 

Voorgaande onderzoeken zijn gebruikt om een idee te krijgen van de problemen die 

ontstaan bij het realiseren van een automatiscbe CADCAM-koppeling. Waar mogeljk 

zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van reeds beproefde methoden om een 

zo goed mogelijk resultaat te behalen. Een voorbeeld hiervan is de CAM-module die 

aanwezig is in UG. Deze CAM-module zal aangestuurd worden om gereedschaps

banen te genereren. Ook zuBen de reeds bestaande postprocessoren gebruikt worden 

om NC-regels te genereren voor de MARO-700S. 
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Welke vonnen moeten ontworpen kunnen worden? 

Vormen (=features) die met de CADCAM-koppeling gebruikt moeten kunnen 

worden zijn: 

- Geboord gat. 

- Getapt gat. 

- Rond gefreesde kamer. 

- Vierkant gefreesde kamer. 

- Spiegleuf. 

Deze verzameling features is vrij beperkt. Dit zijn alle features waarvoor de MAHO 

700S automatisch een voorgeprogrammeerde eyclus aanroept. Het frezen van vlakken 

zal als extra mogelijkbeid aanwezig moeten zijn. Waar moge1jk zallater onderzocbt 

worden of bet frezen van rondingen en contouren eveneens opgenomen kan worden 

als standaard freesfeature. Aile ontworpen produkten die zijn samengesteld met 

behulp van deze features, moeten automatisch gefreesd kunnen worden op de MAHO 

700S. 

Wat verstaan we onder maakbaarheid? 

De maakbaarheid van een produkt is direkt afhankelijk van de bewerkingsmogelijkhe

den die de machine biedt waarop het produkt vervaardigt dient te worden. Maakbaar

heid is dan ook de mogelijkbeid tot vervaardigen van de desbetreffende features op 

het aanwezige machinepark met de beschikbare gereedschappen. AIs voorbeeld: Een 

geboord gat is een feature die wat betreft geometrische eigenschappen op een 

freesmachine geboord kan worden. Is echter de boor met de benodigde diameter niet 

aanwezig in de gereedschappenbibliotheek. dan is het gat niet maakbaar. Als de boor 

met de juiste diameter weI aanwezig is. dan wordt de feature vanzelfsprekend 

geaccepteerd en als maakbaar beschouwd. Het bescbikbare machinepark bestaat 

voorlopig uit de MAHO-700S, een universele frees- en boormachine. 
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AJs wens zal later de bereikbaarheid (=onderdeel van maakbaarheid) van alle 

features onderzocht worden. Dit om te controleren of de freesspil met gereedschap 

bij het frezen van een feature niet botst met omliggend (produkt )materiaal. Tot zover 

ligt deze controle op bereikbaarheid nog bij de ontwerper van het produkt. 

Planningsproces 

PO 

Tijdens het planproces onderscheiden wij een viertal deelprojecten: 

* Features: welke features gaan we toepassen; hoe moet een feature worden 

gemaakt; een algemene beschrijving in parameters van een feature; toe te 

passen nauwkeurigheid. 

* CAM-module: genereren gereedschapsbanen; aansturen postprocessor; hoe gaat 

de communicatie tussen de verschillende lagen lopeno 

* Gereedschappen/materialen: welke nemen we mee; bibliotheek opzetten voor 

materialen en gereedschappen; juiste gegevens verzamelen. 

* Bewerkingsmethode, -volgorde: wisseltijden, algemeen recept opstellen om 

freestijd te minimaliseren. 

/'Sx 
Tijdens de uitvoering van deze deelprojecten zal eeo vijfde de¥project of beter 

gezegd overkoepelend project worden gestart: De algehele opzet.
i 
Hierin worden de 

verschillende deelprojecten met elkaar verbonden, om eilandvorming te voorkomen, 

en zal de opzet van het uiteindelijke programma worden beschreven. Dit moet 

uiteindelijk tot een flow-schema leiden dat tijdens het uitvoeringsproces nader kan 

worden uitgewerkt. 

Voor de realisering zijn er twee mogelijkheden beschikbaar: 

A Het complete traject van ontwerp tot fabricage op UG te implementeren via 
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GRIP. 

B. Een combinatie maken van GRIP en UFUNC om zo van beide de sterke 

kanten uit te buiten. 

PP 

Het uiteindelijke programma zal in C worden geschreven omdat deze taal de meeste 

mogeUjkheden biedt en de beste perspectieven voor de toekomst heeft (ref. dhr. van 

Rooy en dhr. Soers). Om tijdens het uitvoeringsproces mete en aan de slag te kunnen 

zuHen we daarom in de maand november en december een cursus C programmeren 

in het rekencentrum volgen. 

Het programmeren in C binnen UFUNC is een recente ontwikkeling. Er zijn nog 

geen voorbeeldprogramma's beschikbaar. Verder is er op TUE met de combinatie C 

en UFUNC nog niet gewerkt. Eventuele problemen zijn daarom slecht voorspelbaar. 

Mocht na twee maanden blijken dat het gebruik van C en UFUNC te veel problemen 

oplevert, zal overgestapt worden naar GRIP. 

PU 

De vier deelprojecten zijn nader uitgewerkt waarbij rekening is gehouden met 

eventuele nadelige effecten van buitenaf. 

Uitvoeringsproces 

UO 

De tijd die nodig is om tot een werkende CADCAM-koppeling te komen wordt 
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geschat op drie maanden. Daarbij hebben we de beschikking over vier CAD-stations 

die in principe vier uur per dag beschikbaar zijn. De bezettingsgraad is echter 

dennate laag dat vaak meer dan vier uur per dag op het systeem gewerkt kan 

worden. 

UP 

De eerder besproken deelprojecten zijn gehandhaafd. Hierbij is uitgegaan van de 

onderverdeling van Corts die goed bleek te werken. 

uu 

Tijdens dit proces zijn aIle deelprojecten uitgevoerd. Daarnaast is het verslag en de 

handleiding geschreven. 
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BIJLAGE 3 DE MAHO-700S 

De MAHO-700S is een universele vijf-assige CNC-frees- en boormachine met drie 

translatie- en twee rotatie-assen en een automatische, universe Ie gereedschapswisse

laar. Het gereedschappenmagazijn kan maximaal 36 gereedschappen bevatten. In 

figuur Bl staan de bewegingsrichtingen voor de afzonderlijke assen aangegeven voor 

positieve verplaatsingen. 

Figuur 81 Bewegingsrichtingen van de assen 

De MAHO-700S is uitgerust met twee freesspillen. Door de aanwezigheid van een 

automatisch weg te draaien vertica1e kop is het mogelijk met deze twee verschillende 

freesspillen het werkstuk te bewerken. Bij de verticale freesspil bevindt het gereed

scbap rich in de positieve Y -richting ten opzicbte van bet werkstuk. Bij de horizontale 

freesspil bevindt bet gereedschap zich in de positieve Z-richting ten opzichte van het 

werkstuk. Door deze mogelijkbeid van spilwisseling is ondanks het beperkte bereik 

van de A-as een voldoende grote orientatievrijheid aanwezig voor het plaatsen van 

schuine vlakken en features. De A-as heeft een bereik van -45° tot + 200 (zie figuur 

B2). 
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Figuur B2 Bereik A-as 
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Programmeersleulel voor MAHO CNC 432 

ADRES CODE BETEKENIS EN VERKLARING 

0/0 PM programmabegln en geheugentoevoeglng 

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

G 0 • lj1gang 
1 linealre Inlerpolatie 
2 cirkelinterpolatie. rechtsom 
3 clrkellnterpolatle. Iinksom 

G 4 •• pauze ( 0.1 - 983 seconde ) 

G 11 •• polarkoordinalen. hoekafronding, fase-overgang 

G 14 •• sprongbevel en herhaallunktle 

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

G 22 •• onderprogramma oproep 
29 •• beperkl sprongbevel in onder programma 

G 40 • geen radiuskorrektie 
41 radiuskorrektie. links 
42 radiuskorrektie. rechls 
43 radiuskorrektie. tot 
44 radiuskorrektie. over 

G 51 wlssen van G-52 
52 verschuivlng RESET AXIS aktlveren 

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

G 70 Inch maat ingavesysteem 
71 • metrlsch maat Ingavensysteem 

G 72 '" i geen splegelbeeld bewerklng 
73 spJegelbeeldbewerklng 

G 77 •• gatenclrkeldeflnltle 
78 •• puntdelinlUe 
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ADAES CODE BETEKENIS EN VEAKLAAING 

G 79 •• cyclusoproep 

G 81 boorcyclus 
83 dlepboorcyclus 
84 lapcyclus 
85 ruimcyclus 
86 uitdraalcyclus 
87 kamerfreescyclus 
88 splebaanfreescyclus 
89 clrkelkamerfreescyclus 

G 90 .. absoluutmaal programmeren 
91 Inkrementeel programmer en 

G 92 nulpuntverschuivlng Inkrementeel 
93 nulpuntverschulYlng absoluut 

G 94 .. voedlng In mmlmln 
95 voedlng In mm/omw 

X +1- 9999.999 weglnformatie in mm. 
y +/- 9999.999 weginlormalie in mm. 
Z +/- 9999.999 weglnlormatie In mm. 
A +/- 9999.999 weginformatle in graden 
B +/- 9999,999 weginformalle In graden 
R +/- 9999.999 cirkelradlus In mm. 
I +/- 9999.999 clrkelmlddelpunl In X-rlchtlng 
J +/- 9999.999 cirkelmlddelpunt in Y -rlchting 
K +/- 9999.999 clrkelmlddelpunt In Z-rlchling 
D 0·360 hoekposilie hooldspll 

p 0-99 puntdelinitie 

F 0-4000 voeding in mm/omw. 01 mm/mln. 
S 20 - 6300 hoofdsplltoerental In omw/min. 
T 0-99 gereedschapnummer 

M 0 •• programma -stop 
3 hooldspil rechtsom 
4 hoofdspillinksom 
5 hoofdspll slOp 
6 •• gereedschapwissel met leruglrekklng 
8 koelmiddel aan 
9 koelmiddel uil 
13 spit rechlsom koelmlddel aan 
14 spillinksom koelmlddel aan 
19 georienteerde splndelstop 
30 •• einde programma 
53 verllkale kOp wegdraalen (G 17) 
54 verllkale kop Indraalen (G18) 
66 •• gereedschapwlsseling 

E 0-99 parameters in het onderprogramma 
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BIJLAGE 4 HET GEBRUIK VAN GRIP EN UFUNC 

In paragraaf 2.2 is reeds aangegeven dat er twee modulen beschikbaar zijn binnen 

Unigraphics voor het schrijven van applicatie programma's. De functie van beide 

modulen is hetzelfde, maar inhoudelijk en structureel zijn er een aantal wezenlijke 

verschillen. 

GRIP 

GRIP is een programmeertaal die speciaal voor Unigraphics is ontwikkeld. Deze taal 

bestaat uit een aantal statements die nodig zijn voor de opbouw van het programma. 

Hierbij moet gedacht worden aan IF-statements, Do-statements, JUMP~statements 

etc. Met behulp van deze statements, die specifiek voor GRIP zijn, wordt het verloop 

van het programma geregeld. Daarnaast staat de gebruiker een groot aantal com

mando's ter beschikking die de aansturing van Unigraphics mogelijk maken. Ben 

voorbeeld van een dergelijk commando is: 

SOLBLK/ORIGIN,K,y,z,SIZE,L,B/f 

Bij gebruik van dit commando wordt een "Solid Block" gedefinieerd en op het 

grafisch scherm getekend. Op de plaats van de cursief gedrukte letters dienen 

waarden dan weI variabelen te staan. 

Zo heeft GRIP voor een aantal modulen een commando-set beschikbaar en weI voor 

de volgende modulen: 

- CAD module; 

~ CAM module· , 
~ Finite Element Module (FEM). 
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Bij de overgang van Unigraphics release 9 naar release 10.0 is het accent verschoven 

van wire-frame naar solids. GRIP is echter niet meegegaan in deze ontwikkeling en is 

nog voor een groot deel op release 9 gebaseerd. Nieuwe mogelijkbeden die met 

invoering van release 10.0 beschikbaar zijn geworden, zijn daarom niet via GRIP aan 

te sturen en daarmee ook niet in eigen geschreven applicaties te gebruiken. 
, 

User Function 

UFUNC maakt in tegenstelling tot GRIP gebruik van twee bestaande programmeer

talen, Fortran en C. Met behulp van de gebruikelijke statements, behorende bij de 

gekozen taal, wordt een programma geschreven. Deze statements zijn krachtiger en 

ook uitgebreider dan die van GRIP. Naast deze statements is er ook een commando

set beschikbaar, die voor de aansturing van Unigraphics zorgt. Deze commando's 

kunnen gewoon in het programma verwerkt worden. Ben speciaal link-programma 

zorgt vervolgens v~~r de koppeling met Unigraphics. Welke commandds beschikbaar 

zijn, is afbankelijk van de gekozen programmeertaal. Voorheen was alles op Fortran 

gericht, maar met de eerder genoemde overgang van Unigraphics naar release 10.0 is 

daar verandering in gekomen. De ontwikkelingen van UFUNC concentreren zich nu 

hoofdzakelijk op het programmeren in C. De nieuwe mogelijkbeden binnen release 

10.0 zijn dan ook als commando's alleen binnen C-programma's te gebruiken. Aile 

oude commando's die voorheen in Fortran gebruikt werden, zijn via een speciale 

macro functie ook nog binnen C te gebruiken. 

Net als voor GRIP staan voor UFUNC een aantal commando-sets ter beschikking en 

weI voor de volgende modulen: 

- CAD module; 

- Assemblie module; 

- Finite Element module (FEM); 

- Mechanisms module. 
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Uit deze lijst blijkt dat de CAM-module, die van essensieel belang is voor een 

automatische CADCAM-koppeling, niet door UFUNC ondersteund wordt. Een ander 

beperking is het feit dat een UFUNC-programma geen GRIP-programma kan 

aanroep, andersom is dat echter weI mogelijk. 

WAARIN PROGRAMMEREN? 

Met het oog op de nieuwste ontwikkelingen en daarmee samenhangend het waarbor

gen van bruikbaarheid en onderhoudbaarheid op Iangere termijn, ligt de keuze voor 

UFUNC voor de hand. Een volledige CADCAM-koppeling is echter met UFUNC 

niet realiseerbaar en weI om de eenvoudige reden dat de CAM-module niet onder

steund wordt. Een voor de hand liggend alternatief is daarom het gebruik van zowel 

UFUNC ais van GRIP, waarbij aIleen datgene wat niet met UFUNC kan in GRIP 

wordt geprogrammeerd. Deze weg is in eerste instantie ook tijdens het onderzoek 

gekozen. N a een bepaalde tijd is echter teruggekomen op deze beslissing. Daar zijn 

een aantal redenen voor aan te wijzen. 

De belangrijkste reden waaruit aIle andere redenen direct of indirect voortvIoeien, is 

het feit dat UFUNC zich in een overgangsfase bevindt. Voorheen werd alles in 

Fortran geprogrammeerd. Door de ontwikkelingen op programmeergebied is men 

echter overgestapt op de taal C. Deze overstap heeft gevolgen voor de commando-set 

van UFUNC die nu uit drie verschillende typen commando's bestaat: 

1. Commando's die aIleen geschreven zijn voor Fortran en via een speciale macro 

ook in een C-programma gebruikt kunnen worden. 

2. Commando's die zowel voor Fortran als voor C geschreven zijn. 

3. Commando's die uitsluitend binnen C te gebruiken zijn. 

De wijze waarop deze drie typen commando's in een C-programma verwerkt moeten 

worden, is duidelijk verschillend. De documentatie daarover is echter lang niet 

toereikend. Zonder enige voorkennis kost het de gebruiker veel te veel tijd om enig 
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inzicht in het gebruik van de commando's te krijgen. Zo is een bron van ellende het 

gebruik van pointers bij het aanroepen van een commando. In de documentatie is 

vaak niet duidelijk wanneer nu weI of niet een pointer gebruikt moet worden. 

Vanwege het feit dat EDS, de leverancier van Unigraphics, zelf niet bij machte was 

om voldoende ondersteuning te geven bij het gebruik van UFUNC in combinatie met 

C, is besloten om tijdens het onderzoek geen gebruik te maken van UFUNC. 
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BIJLAGE 5 GEREEDSCHAPPEN 

Centerboren (CR) 

In de gereedschappenbibliotheek zijn standaard twee NC-centerboren opgenomen, 

CR4 en CR10. De centerboren worden gebruikt voor de volgende features: 

- Geboord gat (blind/ doorlopend) 

- Getapt gat (blind/ doorlopend) 

- Verzonken gat 

De centerboren hebben een tophoek van 90°. In het programma wordt verondersteld 

dat aile centerboren een tophoek hebben van 90°. Als men het gereedschappenbe

stand uitbreidt met meerdere centerboren, zullen deze hieraan moeten voldoen. Ben 

centerboor wordt gebruikt voor het centreren van een gat. Ben geboord/getapt gat 

wordt tevens afgekant aIs de diameter van de centerboor hiervoor groot genoeg is. 

Boren & tappen (DR, MD, MB) 

In elke gereedschappenbibliotheek zijn standaard een aantal boren (DR = drill) 

opgenomen. Bij het bepalen van de snijkantlengte van een boor wordt de boorpunt 

niet meegerekend. De boren worden gebruikt voor de volgende features: 

- Geboord gat (blindj doorlopend) 

- Getapt gat (blind/doorlopend) 

- Verzonken gat 
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De tappen worden gebruikt voor het tappen van draad in gaten. Er zijn twee 

verschillende typen tappen: 

- MB = metrische tap, blind gat 

- MD = metrische tap , doorlopend gat 

De gebruikte tappen staan afgebeeld in figuur B4 op pagina 72. Als snijkantlengte 

wordt de lengte 13 gehanteerd (zie figuur B4). 

Frezen (FR, LFR) 

Voor het frezen van kamers en spiebanen zijn in de gereedschappenbibliotheek 

standaard een aantal frezen opgenomen. Het bestand frezen is onder te verdelen in 

de volgende groepen: 

- FR = spiebaanfrees met standaard snijlengte 

- LFR = lange spiebaanfrees met langere snijlengte 

Alle frezen FR en LFR in de bibliotheek van het Aluminium.prt zijn centrumsnij

dende tweesnijders. Alle frezen zijn dus geschikt om te boren. Omdat slechts een tand 

verspaant tijdens boorbewerkingen, is de voeding bij boren gelijk aan de helft van de 

aanzetsnelheid bij frezen. Voor het bestand frezen wordt verwezen naar bijlage 5. 

Tweesnijders zijn instabieler en geven bij het frezen een grotere doorbuiging dan 

driesnijders. Aluminium is een goed verspaanbaar (niet hard) materiaal. Voor 

tweesnijders is gekozen omdat deze een betere spaanafvoer hebben bij langverspa

nend materiaal dan driesnijders. 
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In de gereedschappenbibliotheek zijn standaard ook een aantal langere frezen (LFR 

= lange frees) opgenomen. Deze langere frezen zijn ook allemaal tweesnijders. De 

langere frezen worden pas gebruikt als de diepte van een kamer of spiebaan dusdanig 

groot is, dat deze niet meer met een normale frees (FR) te frezen is. De selectie van 

de juiste frees begint bij de frezen met een normale snijlengte. Dit omdat bij deze 

frezen de doorbuiging kleiner zal zijn dan bij de langere frezen vanwege de kortere 

snijkantlengte. 

BIke frees in de bibliotheek is gekoppeld aan twee parametersets (bijlage 6): een 

parameterset voor het voorfrezen en een parameterset voor het nafrezen. Toerental 

en aanzet verschillen zo bij voor- en nafrezen. 

Vlakfrezen (VF) 

Voor het frezen van vlakken is in de bibliotheek een vlakfrees opgenomen met een 

diameter van 80 mm (VF80 = vlakfrees). Deze frees is niet centrumsnijdend en 

wordt aIleen gebruikt voor het frezen van toegevoegde vlakken. 

Aile beschikbare gereedschappen zijn uitgeprint in de listing van figuur B3. 
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TOOL TYPE 

CRI0 DRILL 
DRILL 

DRI0.0 DRILL 
DR3.3 DRILL 
DR4.2 DRILL 
DR4.8 DRILL 
DRS.O DRILL 
FR10 MILL 
FR16 MILL 
FR2 MILL 
FR4 MILL 
FR6 MILL 
FRS MILL 
LFR8 MILL 
MB4 DRILL 
IvIB5 DRILL 
MB6 DRILL 
1ID4 DRILL 
MD5 DRILL 
M06 DRILL 
VF80 MILL 

Figuur 83 Ujst met gereedschappen 
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Maschinengewindebohrer Kat. Nr. B 1245 
HS$-e. llit MelriSchElS I$O-Gewinde 
nad'I DIN 13. SchiiIanSChnilt. FO!I!1 S. 
mit aUSgeSelZten ZIlhnen. lilt OUfC/I-
gangsgewinde. 

DIN 371 

ir-~ 1 FOr zahe. kiemmende Wet1<stolfe. ~ Z. 8. Eleklrolytkupfer. zilhe Bronze. ~~ ~I diinnwandige tedemde ROOre. rostfreie 
Stahle. AISi-Legierungen (Si<6%). 

0 Sleigung 0 Cl 

I 
Gewinde- , Nuten IS02/6H 

d, mm I,mm I:!mm I:Jmm demm mm kemlOch , PnIiIIIStiick 
mm max. h9 h 12 mm ' 

M :2 0.40 45 8.0 9.0 2..8 2.1 1.60 3 39.00 

M 22 0.45 45 9.0 12.0 2.8 2.1 1.75 3 44.00 

(M 2.3) 0.40 45 9.0 12.0 2.6 2.1 1.90 3 46.00 

M 2.5 0.45 SO 9.0 12.5 2.8 2.1 2.05 3 39.00 

1M 2.6) 0.45 SO 9.0 12.5 2.8 2.1 2.10 3 44.75 

M 3 0.50 56 11.0 18.0 3.5 2.7 2.50 3 36.25 

M 3.5 0.60 56 13.0 20.0 4.0 3.0 2.90 3 38.00 

M 4 0.70 63 13.0 21.0 4.5 3.4 3.30 3 36.25 

M 5 0.80 70 16.0 25.0 6.0 4.9 4,20 3 33.75 

M 6 1.00 aD 19.0 30.0 6.0 4.9 5.00 3 34.25 

M 7 1.00 so 

I 

19.0 30.0 7.0 5.5 6.Q(j·, 3 41.00 

M 8 1.25 90 22.0 35.0 8.0 62 6.SO 3 38.00 

M 10 1.50 100 24.0 39.0 10.0 8.0 8.50 3 48.00 
! 

Maschinengewindebohrer Kat. Nr. B 1251 
H8S-E. t!it MeIIlsches ISQ.GewIrnIe 
nad'I DIN 13, kutzer AnschniII, Form C. 
RechtsdraII, R 35. t!it SacIdoohgewinde. 

DIN 371 

FOr schwer zerspanbare Wet1<stofle. 

tp§l,,1 1 z. B. Stahle tiber 1000 Nlmm2• rosl-

~ 
und s8urebestAndige Stahle, Eleldro-
Iytkupfer. Sonderlegierungan. z4he 
Bronzen. fedemde Kunststoffe (wle 
Ullramid). 

." 
0 Sieigung 0 CI Gewinde- NWm 6HX 
d, mm t,mm '2 mm I:Jmm de mm mm kemlOch PreislStOck 

mm max. h9 h 12 mm 

M 2 0.40 45 4.0 9.0 2.8 2.1 1.60 3 33.75 
M 22 0.45 45 4.0 12.0 2.8 2.1 1.75 3 34.15 

(M 2.3) 0.40 45 4.0 12.0 2.8 2.1 1.90 3 36.50 
M 2.5 0.45 50 4.0 12.5 2.8 2.1 2.05 3 31.75 

(M 2.6) 0.45 50 4.0 12.5 2.8 2.1 2.10 3 36.00 

M 3 0.50 56 5.0 18.0 3.5 2.7 2.50 :3 29.00 
M 3.5 0.60 56 6.0 20.0 4.0 3.0 2.90 3 31.25 
M 4 0.70 63 7.0 21.0 4.5 3.4 3.30 :3 29.50 
M 5 0.80 70 8.0 25.0 6.0 4.9 4.20 3 30.00 
M 6 1.00 80 10.0 30.0 6.0 4.9 5.00 :3 30.75 

M 7 1.00 80 10.0 30,0' 7.0 5.5 6,00 :3 38.00 
M 8 125 90 12.0 35.0 8.0 6.2 6.60 3 35.50 
M10 1.50 100 14.0 39.0 10.0 8.0 8.50 3 43.00 

figuur 84 Gebruikte typen tapgereedschap 
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3. Binn.nd ...... d 
schroefdraadultloop schroefdraadultlooperoer 

Maten In mm 
scbraeldraad.1doop OdIraeldraaduldooparoof 

• poed 

_. ........... ...... ..." oormaal 1.'1 ! p OdIraeldraad • • .. .. I .. .. f r , 
vor') (21)1 ",,1,5t ( ... ,,1 (4'1 (2.) I 

Hi3 -. min. ...... min. i max. min. -. mIX. ... 
o,a - OA 0.6 - - - - -0.25 MI; M1.2 0.5 o.a - - - - - - - -
D,3 M1,4 G,6 1 - - - - - - - --0,35 ~~f~~.7 ~7 1 - - -0,4 o.e 1 M O.a 1.4 1 - - - -o.U H2.5;H2.6 0.9 1,6 M 1 1" 1,6 - - - -0:'--- M3 1 1.' M H 2 1,1 2 1 0.5 ::n: 0,6 M3,5 1.2 I" 0.' 1.2 U 1.6 2,4 1.2 0.5 
0.7 "" 1.4 2 1 1,4 U 2 2,1 t,4 G,6 4+U 
O.!, - 1.5 2 1 1,4 i 2 3 1.5 ~6 d+U 
0.' MS 1.6 2 1.2 1,4 3.2 2 3.2 1,6 G,6 d+U 
I MI,K7 2 2.5 1.5 1,6 4 U " 2 o.a 4+0.5 
1.25 HI r U 1.1 1,6 : u i r 1 a::; 1,5 MID 2.5 2 1,6 2.5 I 
1.75 MU U 2.5 2.5 1.6 7 U 7 U 1 d+0.5 
2 M14,HI6 " U L 1,6 a ~ • , 1.2 la~ u Mil; H2O; "12 5 2.5 1,6 10 10 5 1,6 
a 1W;M21 6 2.5 " 1,6 12 U 12 6 2 "+0.5 
U =;= 7 3 5 ~ 14 3 ~: "X 2 d+0.5 

" • S 6 16 3 2 "+0.5 
~- ""2: "'" 9 , 6 2 1. S 1. 9 2,5 "+0.5 

5 _;t152 :; a 7 

I ! ;; : 20 10 2.5 d+-O;S-
5,$ t1$6; tI60 " • 12 11 3 4+0.5 , H64;MM 12 " 9 24 " 24 12 3 "+~5 

Figuur 85 NEN 1286-1. Schroefdraaduitloop voor getapte gaten 

-75-



AUTOMATISCHE CADCAM-KOPPEUNG VOOR FREESPRODUKTEN 

BUIAGE 6 PARAMETERSETS 

Inleiding 

Ben parameterset bevat de bewerkingstechnologie van een gereedschap die no dig is 

om NC-regels te kunnen genereren. Hieronder vallen o.a. toerental, aanzet en 

veiligheidsafstand. Ook de cycli-instellingen voor verschillende boorbewerkingen staan 

in een parameterset beschreven. Er zijn twee verschillende soorten parametersets 

gebruikt: 

. Point to Point parameterset . 

. Planar Milling parameterset. 

AIle beschikbare parametersets (binnen Aluminium.prt) staan afgebeeld in figuur 

Bl1. Bij alle frezen staat in de naam van de parameterset een achtervoegsel, N of V. 

N staat voor nafrezen en V voor voorfrezen. 

Point to Point 

Een Point to Point (PTP) parameterset wordt gebruikt voor alle boorbewerkings-cycli. 

De volgende cycli zijn genereerbaar met de VO CAM-module en worden automatisch 

vertaald door de postprocessor: 

- Boorcyclus (DRILL) 081: X Y Z B F S 

- Diepboorcyclus(DRILL,BRKCHP) 083: X Y Z B F S I J K 

- Tapcyclus (TAP) 084: X Y Z B F S I 

-76-



AUTOMATISCHE CADCAM-KOPPELING VOOR FREESPRODUKTEN 

Binnen een PTP-parametermenu zijn de volgende cycliparameters beschikbaar. De 

vertaling en vertaalslag is a1s voIgt: 

- X = DWELL -PAUSETIJD 

- Y = MIN. CLEARANCE - VEILIGHEIDSAFSTAND 

- Z = DEPTH - TOT ALE BOORDIEPTE 

- B = (RETRCfO - MIN. CLEARANCE) - TERUGTREKAFST. NA BEW. 

- I = STEP2 - REDUCEERWAARDE VAN K 

-J = CAM - TERUGTREKAFST. TUDENS BEW. 

- K = STEPl - EERSTE BOORDIEPTE 

Pausetijd X wordt op 0 gesteld. De boordiepte Z wordt in de parameterset niet 

gebruikt. De terugtrekafstand na bewerking, B wordt ook niet gebruikt. Waar 

mogelijk wordt zoveel mogelijk in het CADCAM-programma zelf ingesteid omdat 

deze instellingen dan altijd v~~r elk boorgereedschap werkzaam zijn. 

Er wordt uitgegaan van een rechtlijnige gereedschapsbaan langs de gereedscbapsas 

tussen twee puntep. Cycli worden ingesteld met alle bijbehorende parameters. De 

postprocessor vertaalt de ingestelde bewerking in de cyclus voor de MAHO-700S. Er 

worden in totaal drie verschillende cycli gebruikt: 

- G8l, boorcyclus. 

- G83, diepboorcyclus. 

- G84, draadtapcyclus. 

Yoor een uitvoerige beschrijving van de gebruikte cycli van de MAHO-700S wordt 

verwezen naar de programmeerhandleiding van de MAHO-700S [12]. 
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G81, boorcyclus 

Een G81 boorcyc1us wordt gebruikt bij het centeren en aftanten van geboorde gaten. 

AIleen de twee centerboren (= CR) zijn in de parameterset ingesteld met deze 

cyclusinstelling. In figuur B6 is een voorbeeld gegeven van de parameterset voor een 

centerboor. Onder de optie CYCLE voIgt na instelling van de optie DRILL het 

reehter menu voor de boorcyc1usinstelling. 

CYCLE - DRill 
Avoidance Geometry 
Display Options - Parameter Set 
Machine Control 
Feeds (o..t MMPM)- 630.0000 

Engage/Retract - Tool AxislTool Axis 

Min Oearance - 5.0000 

Material Side - Parameter Set 

Tool Axis - None 

Part SUrface - Parameter Set 

Bottom SUrface - Parameter Set 

Projection Veet - Parameter Set 

Retrieve Parameters 

OK ! Back I Cancel! 

Depth - None 

Feedrate (MMPM) - 630.0000 

DWEll- Off 
OPTION - Off 
CAM - None 
RTRCTO - None 

Figuur B6 Parameterset centerboor 

G83, diepboorcyclus 

De diepboorcyclus wordt gebruikt voor bet boren van gaten. Aile spiraalboren (= 

DR) in het gereedsehappenbestand bebben een diepboorcyc1us-aanroep in hun 

parameterset. Onder de optie CYCLE voIgt na instelling van de optie 

DRILL,BRKCHP het middelste menu van figuur B7 voor de diepboorcyclusinstelling. 

Onder de optie STEP Values kunnen de eerste twee stapdieptes ingesteld worden, zie 

reehter figuur. De eerste stapdiepte wordt gekozen op tweemaal de diameter van de 

spiraalboor. De volgende stapdieptes zijn steeds gelijk aan de diameter van de boor. 
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Meer stapdieptes instellen resulteert in een foutieve eyc1usvertaling door de postpro-

eessor. 

- DRILL.BRKCHP 
IAv(ddance Geometry 

OISIMav Options - Parameter Set 

Uachine Control 

(Qat NNPN)- 602.0000 

!Enfll8tH!lRIdract - Tool AxisfTool Axis 

Oearance - 5.0000 

UaIlP-riai Side - Parameter Set 

Surface - Parameter Set 
Rnttnm Surface - Parameter Set 

G84, draadtapcycIus 

DepUJ - None 
Feedrate (NNPN) - 602.0000 

DWELL - Off 
OPTION - Off 
CAN -1 

RTRCTO - None 

STEP Values - Defined 

Figuu,r 87 Parameterset spiraalboor 

STEP #1 10.000000[ 

STEP #2 I 5.0000001 

STEP #3 10.000000I 

STEP #4 Io.ooooOO( 
STEP #5 I 0.000000( 

STEP #6 Io.ooooOO( 
STEP #1 I 0.0000001 

--2.!5.J Back I cancell 

De G84 eyc1us wordt gebruikt voor het tappen van metrische draad in voorgeboorde 

gaten. AIle metrisehe tappen (= MB, MD) hebben in de parameterset een G84-

eyc1us-oproep. Het voordeel van een G84-cyc1us is dat spindeltoerental en voeding 

tijdens de bewerking onderling gekoppeld zijn. Voor het tappen loopt het toerental 

van de spil traploos op en de bewerking eindigt in stilstand op de ingegeven diepte. 

Hiema draait de spil vanuit stilstand linksom terug met oplopend toerental. Het is 

niet mogelijk om deze beweging op de MAHO-700S uit te voeren zonder deze 

eyc1usaanroep. 

Onder de optie CYCLE in de parameterset wordt de optie TAP gekozen. Hieronder 

bevindt zicb bet reehter menu van figuur B8. Het linker figuur geeft de parameterin

stelling van een metrisehe tap weer. 
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Diameter 15.0000000 

Comer Radius I 0.000000{ 

Length 159.000000 
Point Angle rI18.o0000[ 

Aute Length 145•000000 

X Off(l} 1-939•0000( 

ViZ Off (UM) 1-939•0000( 

Number Flutes Z 

~ Back I. cancell 

Depth - None 
Feedrate (MMPM) - 891.1000 

DWELL - Off 

OPTION - Off 
CAhI- None 

RTRCTO - None 

Flguur B8 Parameterset tapgereeclschap 

Planar Milling Parametersets 

Voor aIle frezen (FR, LFR, VF) wordt de verspaningstechnologie ingesteld met 

bebulp van een Planar Milling parameterset. Bike frees beeft twee parametersets, een 

voor voorfrezen en een voor nafrezen. Ben spiebaanfrees (FR, LFR) nadert en 

verlaat het werkstuk vanuit de gereedscbapsas. De engage/retract-vector is dan ook 

gelijk aan de tool axis. Een vlakfrees is niet centrumsnijdend en nadert bet werkstuk 

van de zijkant. De engage/retract-vector is niet ingesteld in de parameterset, maar 

wordt in het CAD CAM-programma bepaald en ingesteld. 

In bet linker menu van figuur B9 is de parameterinstelling van een spiebaanfrees 

afgebeeld. Onder de optie Machine Control bevindt zich het middelste menu van 

figuur B9. Onder de optie Feeds staan aIle voedingssnelheden van de frees,· zie 

rechter menu figuur 89. Met de retract-voeding wordt geboord. Slecbts een tand van 

de tweesnijder boort, zodat deze boorvoeding gelijk is aan de belft van de freesvoe

ding. 
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Part Boundary - Parameter Set 

Avoidance Geometry 

Display Options - Parameter Set 

Machine Control 
Feeds (CUt MMPM)- 170.0000 

Engage/Retract - Tool AxisITool Axis 

Stock. - None 
Tool Axis - I,J,K Components 

Project. Vector - Tool Axis 

CUt Parameters - FoDow Pocket 
Part Slrface - Defined 
Retrieve Parameters 

AUTOMATISCHE CACCAM-KOPPEUNG VOOR FREESPRODUKTEN 

ORIGINI - Inact 

SEQNOI - lnact 

lOAOrrOOl,3 - Inact 

SELEcrrrool,3 - Inact 

SPlNDU4244,CL\Y - Act 
DELAVI - Inact 

COOlNT/ON - Act 
SET/MODE - Inact 

ROTATE! - lnact 
CLAMPI- Inact 

CUTCOMI - Inact 

CYCLE! - Inact 

ThtARKI - Inact 

Next Menu 

- Other Features 

OK I Back I cancell 

Figuur 89 Parameterset spiebaanfrees 

Rapid (MMPht) ll000.000( 

Engage (MMPM) 185.000000 
CUt (MMPht) It 70.00000( 

Retract (MMPht) 11 000.0000( 

Ftrst OIt(MMPht) 1170.00000£ 
Approach (MMPM) l4ooo.DOOO£ 
Stepover (MMPM) ¥wOO.OOOO£ 
Return (MMPM) ¥woo.OOOO£ 
Traversal (MMPht) ¥wOO.OOOO£ 

Save P:& Global Mil 

Retrieve Global MDI 

Olange Feedrate UnIts 

OK I Back I canceil 

In het linker menu van figuur BIO is de parameterset van de vlakfrees (VF) afge

beeld. Onder de optie Feeds zijn de voedingssnelheden ingesteld, zie rechter menu 

figuur BIO. De engage/retract-vector is zoals beschreven niet ingesteld. Met de 

engagevector loopt de frees het werkstuk in, zodat deze voeding gelijk is aan de 

freesvoeding. De retract-vector is gelijk aan de toolaxis, loodrecht op het bewerkte 

oppervlak. 

AIle beschikbare parametersets staan afgebeeld op figuur Bll op pagina 83. 
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Rapid (MMPM) lZOO0.000( 

Part Boundary - Parameter Set Engage (MMPM) ji44.oo000( 

Avoidance Geometry OIt (MMPM) ji44.00000( 

Display Options - Parameter Set Retract (MMPM) ~OOO.OooO( 
Machine control first OIt(MMPM) ji44.00000( 
Feeds (Olt MMPM)- 644.0000 

Approach (MMPM) }moo.oOOO( EngagelRetract - NonelNone 

Stock - None Stepover (MMPM) ¥moO.ooooc 

Tool Axis - I,J,K Omlponents Return (MMPM) }moo.OOOo( 
Project. Vector - Tool Axis Traversal(MMPM) }moo.oOOO( 
OIt Parameters - Follow Pocket 

Save As Global Mill 
Part SUrface - Defmed 

Retrieve Global Mill 
Retrieve Parameters 

~ Back I cancell 
OJange Feedrate units 

~ Back t cancell 

Figuur 810 Parameterset vlakfrees 
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PAR-CR10 
PAR-CR4 
PAR-DR10.O 
PAR-DR3.3 
PAR-DR4.2 
PAR-DR4.8 
PAR"':DR5.0 
PAR-FR10-N 
PAR-FR10-V 
PAR-FR16-N 
PAR-FR16-V 
PAR-FR2-N 
PAR-FR2-V 
PAR-FR4-N 
PAR-FR4-V 
PAR-FR6-N 
PAR-FR6-V 
PAR-FR8-N 
PAR-FR8-V 
PAR-LFR8-N 
PAR-LFRS-V 
PAR-MB4 
PAR-MB5 
PAR-MB6 
PAR-MD4 
PAR-MD5 
PAR-MD6 
PAR-VF80-N 
PAR-VF80-V 

AUTOMATISCHE CADCAM-KOPPELING VOOR FREESPRODUKTEN 

POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 
POINT-TO- pO I N'l' 
POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
POINT-TO-POINT 
FOLLOW POCKET 
FOLLOW POCKET 

Figuur B11 Beschikbare parametersets 
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~.GOHOMB 

~ 
FROMPOINI' R.E1UR.N POINI' • 

RETURN 

Figuur B12 Definltie aanzetsnelheden in UG parameterset 

-84-



AUTOMATISCHE CADCAM-KOPPELING VOOR FREESPRODUKTEN 

Boordiameter*Spoed*Veiligheidsafstand 

.000, .000, .000 

. 000, . 000, . 000 
2.500,.500,3.300 
3.300,.700,4.100 
4.200, .800,4.400 
5.000,1.000,5.500 
6.000,1.000,5.500 
6.800,1.250,6.250 
.000, .000, . 000 
8.500,1.500,7.000 

Figuur B13 File met tapgegevens, TAP.GGV 
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BIJLAGE 7 OPSPANGEREEDSCHAP 

Het opspangereedschap maakt het mogelijk me-(' het werkstuk van vijf zijden te 
,~ 

0'1"-'--
bewerken zonder yPspannen. Door de manier van opspannen bevindt het werkstuk 

zich altijd in de goede positie. Het opspangereedschap staat afgebeeld in figuur B14. 

-+--- U1t:gaflgsmat:er1aal. 

Tal'gaf.:. 

~s::sa~~5"""'"!---- Bus !lief.: conisch gat:. 

_---_:::-"1"--- Ops'Panblok. 

Figuur 814 Opspangereedschap 
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BIJLAGE 8 GEREEDSCHAPCODERING RCW-EINDHOVEN 

Geree4scha:pcgder:inq MFS 50-600 

~ 
HOOf.dindeling: opname en soort; 

~ 
Snijmateriaal; 

rr 
Vorm van het gereedschap; r- Te ve~spanen materiaal; 

I rr- Nom1nale diameter; 

=1 T~2~1~2 3=-=0-::'-S """'II 

Hoofdindeling: opname en soort (T 2 •••.• ) 
1 = Meettaster, eensnijder, kotterger., profielfrees; 
2 = Vasta opname met tweesnijder: 
3 ::;: Vaste opname met drie- of meersnijder; 
4 ::;: Vasta opname met boor, centarboor, verzinkb., tap of ruimer; 
5 = Vasta opname met vlakfrees of hoekfrees: 
6 ::;: Modulaire opname met tweesnijderi 
7 = Modulaire opname met drie- of meersnijder; 
8 = Modulaire opname met boor, centerb., verzinkb. , tap, ruimer; 
9 ;: Modulaire opname met vlakfrees of hoekfrees. 

Snijmateriaal (T .1 .... ) 

Vorm 

o '" Meetgereedschap e.d. (meettaster, centrofix); 
1 = HSS snijgereedschap: 
2 = Volhardmer.aal snijgereedschap: 
3 ;: HSS nasnijgereedschapi 
4 = HSS traptandfrees; 
5 Volhardmetaal Qasnijgereedschap. 
6 = Hardmetaal wisselplaten 

van 
0 '" 
1 ;: 

2 
3 ;: 

4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 ;: 

9 ::;: 

het gereedschap (T •• 2 ... ) 
Bijzondere vorm (b.v. meettaster): 
Korte snijkant - centrumsnijdend en Korte boren; 
Snijkantlengte 2D - centrumsnijdend en normale boren; 
Lange snijkant - centrumsnijdend en lange boren; 
Korte snijkant - NIET centrumsnijdend, kotterger. kort, 
vlakfrees, verzinkboor; 
Snijkantlengte 2D - NIET centrumsnijdend, kotterger.middel, 
hoekfrees; 
Lange snijkant - NIET centrumsnijdend, kotterger. lang; 
Eensnijder of centerboor: 
Tap; 
Ruimer. 

Te verspanen materiaal (T ..• 3 .. ) 
o ;: Gereedschap universeel bruikbaar (b.v. meettaster): 
1 ::;: Aluminium; 
2 == Staal C45j 
3 = Messing; 
4 :: Kunststof;,A' 1. t:ie,.'jz~e 
8 :: Gietaluminium: 
9 = Gietstaal. 

Nominale diameter (T ••.• 0S) (bij 8.4 mm T .... 084 ) 
Bij eensnijder de hoek opgeven. 

-87-



Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA 

Automatische CADCAM-koppeling 
voor freesprodukten. 

Deel 2: Handleiding 

B.H.M. Bruers . 
P.V.A.M. van der Heijden 
WPA-rapportnummer~ 

Afstudeeropdracht In opdracht van Prof. ir. J.M. van Brag!. 
Begeleiders: ing. J.J.M. Schrauwen en F.G.J. Soers. 
Eindhoven. juni 1994. 

Ii 



GEBRUIKERS HANDLEIDING 

INHOUDSOPGAVE 

DEEL 1 GEBRUlKERS HANDLEIDING 

1. INSTALLATIE 3 

2.0PSTARTEN 5 

2.1 Programma aanroepen 5 

2.2 Oud part wijzigen 6 

2.3 Nieuw part aanmaken 6 

3. VLAKKEN 9 

3.1 Vlakken menu 9 

3.2 Vlak definieren 9 

3.3 Vlak verwijderen 10 

3.4 Opspanning 11 

3.5 Features plaatsen 11 

3.6 Part opslaan 11 

3.7 Stoppen met deze sessie 12 

4. FEATURES 13 

4.1 Feature menu 13 

4.2 Feature plaatsen 13 

4.2.1 Gat 15 

4.2.1.1 Geboord gat 16 

4.2.1.2 Getapt gat 17 

4.2.1.3 Verzonken gat 18 

4.2.2 Spiebaan 19 

4.2.3 Kamer 22 

4.2.4 Controle feature 24 

4.3 Feature wijzigen 26 

4.4 Feature verwijderen 27 

5. NC-REGELS GENEREREN 29 

-1-



GEBRUIKERS HANDLEIDING 

DEEL 2 TECHNISCHE HANDLEIDING 

1. INLEIDING 31 

2.CAJ)CAJd 32 

2.1 Gebruikte variabelen 32 

2.2 Werking 32 

3. CAJ)FEA 38 

3.1 Gebruikte variabelen 38 

3.2 Werking 38 

4. FEAGTG, FEAGBG, FEA VZG, FEASPB, FEACLK, FEARHK 42 

4.1 Gebruikte variabelen 42 

4.2 Werking 45 

5. CAJdNC 50 

5.1 Gebruikte variabelen 50 

5.2 Werking 53 

6. CAJdSRT 57 

6.1 Gebruikte variabelen 57 

6.2 Werking 58 

7. GEBRUIKTE MATRICES, LAYERS, 

BENAJdINGEN EN POSTPROCESSOR 60 

7.1 Inleiding 60 

7.2 SEA(13,6) Surface Entity Array 60 

7.3 FEA(100,13) Feature Entity Array 61 

7.4 SA(13,10) Surface Array 61 

7.5 FA(100,22) Feature Array 62 

7.6 F(ll) Feature Array 63 

7.7 Layer gebruik 64 

7.8 Benamingen entiteiten 64 

7.9 De postprocessor 65 

8. FLOWSCHEMA'S 67 

-2-



GEBRUIKERS HANDLEIDING 

DEEL 1: GEBRUIKERS HANDLEIDING 

1. INSTALLATIE 

Voor het gebruik van het CADCAM programma moeten een aantal file's worden 

geinstalleerd. Allereerst zijn dat tien deelprogramma's die gezamenlijk het volledige 

programma vormen, zie figuur 1. CADCAM.GRX is executable, vandaar de extensie 

.GRX, terwiji de overige programma's ais subprogramma van CADCAM of een ander 

subprogramma werken. 

CADCAM.ORX 
(EXECUTABLE) 

CADFEA.ORI 

FEAOTG.GRI 

FEAOBG.GRI 

FEAVZG.GRI 

FEASPB.ORI 

FEACLK.GRI 

FEARHK.GRI 

CAMNC.ORI - CAMSRT.GRI 

Figuur 1 Overzicht van het hoofdprogramma met aile bijbehorende subprogramma's 

Deze programma's zijn geschreven in de programmeertaal GRIP, die als een aparte 

modulen binnen Unigraphics pakket beschikbaar is. Met behulp van deze program

ma's, die ais een schil rond Unigraphics werkzaam zijn, worden de CAD- en CAM

modulen aangestuurd en moe ten daarvoor allen in dezelfde bestandenlijst (= directo

ry) worden geplaatst. 

Naast de programma files maakt het programma ook nog gebruik van aantal andere 

bestanden, zie overzicht volgende bladzijde. 
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BESTAND OMSCHRUVING 

ALUMINIUM.PRT Een Itleeg" part waarin aIle gereedschappen met bijbehorende 

STAALPRT 

GIETUZER.PRT 

TAP.GGV 

CAMGPM.SCR 

MAHOV.MDF 

MAHOH.MDF 

gegevens voor het bewerken van aluminium zijn opgeslagen. 

Een "leeg" part waarin aIle gereedschappen met bijbehorende 

gegevens voor het bewerken van 

opgeslagen. 

staal nog moeten worden 

Een "leeg" part waarin aIle gereedschappen met bijbehorende 

gegevens voor het bewerken van gietijzer nog moeten worden 

opgeslagen. 

Een data-bestand waarin voor schroefdraad, met een maximale 

grote van M20, de te boren gatdiameter, de spoed en de veilig

heidsafstand is opgeslagen. 

Een script-file waarmee de GPM postproccesor, die standaard 

bij Unigraphics hoort, wordt aangeroepen. 

Een machine data-file waarin aIle gegevens zijn opgeslagen van 

de MAHO 700S en welke gebruikt wordt bij het postprocessen 

van een CL-file voor de vertikale spil. 

Een machine data-file waarin aIle gegevens zijn opgeslagen van 

de MAHO 700S en welke gebruikt wordt bij het postprocessen 

van een CL-file voor de horizontale spil. 

Deze bestanden moeten in de hoofd-bestandenlijst van de gebruiker worden geplaatst, 

anders kan het programma ze niet kan vinden. 
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2.0PSTARTEN 

2.1 Programma aanroepen 

Het programma wordt vanuit Unigraphics zelf opgestart. Onder de optie file uit de 

menubalk en execute uit het submenu, vindt men de optie GRIP. Door deze aan te 

klikken zal bij een juiste installatie van het programma (zie hoofdstuk 1) de naam 

CADCAM.GRX in het lijstje van uit te voeren GRIP-programma's voorkomen. Bij 

het aanklikken van CADCAM.GRX wordt het programma in werking gezet. 

Tijdens de uitvoering van het programma blijven een aantal standaard optie van 

Unigraphics actief. Een daarvan is de optie layer. Omdat het programma zelf gebruik 

maakt van een aantal layers is het aan te raden om gedurende het programma 

verloop geen gebruik van deze optie te maken. Andere opties kunnen weI gewoon 

gebruikt worden en zijn in bepaalde gevallen zelfs nodig voor een goede werking van 

het programma. 

Nadat het programma vanuit Unigraphics is aangeroepen zal afbankelijk van het feit 

of er een part actief het volgende menu verschijnen: 

Menu 1 

Het actieve part kan via de optie Opslaan part allereerst worden opgeslagen voordat 
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het, net als onder de optie VelWijderen part, wordt afgesloten en uit het grafische 

scherm verdwijnt. Het programma vraagt eerst naar een naam waaronder het part 

moet worden opgeslagen, dit kan de default naam zijn. 

Na het verwijderen van het part heeft men de keuze om een nieuw part aan te maken 

of een reeds bestaand part te wijzigen: 

Menu 2 

2.2 Oud part wijzigen 

AIleen tekeningen die met het programma zijn gemaakt zijn op te halen. Wordt de 

naam van een andere tekening opgegeven dan komt het programma met de melding: 

NIET MOGELIJK OM partnaam.PRT OP TE HALEN! 

Na het ophalen van een correct part zal afbankelijk van het stadium waarin het 

opgehaalde part is naar het vlakken- (bIz. 9), dan weI feature-menu springen (bIz. 13). 

2.3 Nieuw part aanmaken 

Het aanklikken van de optie Nieuw part aanmaken heeft tot gevolg dat menu 3 in 

beeld verschijnt. 
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Menu 3 

Afbankelijk van het gekozen materiaal wordt het juiste part opgehaald waarmee 

tevens de juiste gereedschappen en instellingen die bij het gekozen materiaal horen, 

beschikbaar zijn. 

De volgende stap bij het aanmaken van een nieuw part is het definieren van het 

uitgangsmateriaal: 

Menu 4 

De waarden die men hier ingeeft zijn gerelateerd ten opzichte van het WCS, zoals 

dat in het grafische scherm is afgebeeld. Verplaatsen van het WCS verandert niets 

aan de positie van het uitgangsmateriaal, het WCS wordt namelijk voor het tekenen 

van het blok altijd in de uitgangssituatie geplaatst. 

Het uitgangsmateriaal is altijd een rechthoekig blok, dat in een later stadium 

eventueel door vlakken toe te voegen of features te plaatsen een andere vorm 

gegeven kan worden. Na het ingeven van de afmetingen zal het blok in het grafische 
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scherm verschijnen. Alles is nll in gereedheid gebracht om met het modelleren te 

beginnen. 
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3. VLAKKEN 

3.1 V1akken menu 

Nadat het materiaal gedefinieerd is of een oud part is opgehaald, waarin nog geen 

features zijn geplaatst verschijnt het volgende menu op het scherm: 

MenuS 

In de nu volgende paragrafen zullen de verschillende menu-items nader worden 

toegelicht. 

3.2 V1ak definieren 

Het uitgangsmateriaal is altijd rechthoekig, met behulp van de optie Toevoegen vlak 

kan men deze uitgangsvorm naar eigen believen aanpassen. Door een vlak te 

defmieren kan een stuk van het uitgangsmateriaal worden afgesneden. 

Voor het definieren van een vlak moe ten drie punten ingegeven worden, waar het 

programma vervolgens een vlak doorheen legt. De punten mogen geheel willekeurig 

gekozen worden, al zijn er weI een aantal restricties wat de orientatie en ligging van 

het vlak betreft. Zo mag men geen vlak parallel aan een van de uitgangsvlakken 
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Figuur 2 Veiligheidsgebled voor opspanning 

definieren, in dat geval had het uitgangsmateriaal kleiner gekozen moeten worden. 

Verder mag een vlak het gearceerde gebied uit fig 2 niet snijden, dit om de opspan

ning niet in gevaar te brengen. Nadat een vlak gedefinieerd is zal het programma dat 

deel dat verwijderd mag worden rood weergeven en om een bevestiging van de 

gebruiker vragen. Mag het deel inderdaad weg dan verdwijnt het stuk van het grafisch 

scherm en springt het programma terug naar het vlakken menu. 

In totaal kan het uitgangsmateriaal acht keer doorsneden worden. Een poging een 

negende vlak te definieren zal tot gevolg hebben dat op het scherm de volgende 

boodschap zal verschijnen: 

GEEN VLAKKEN MEER TOEGESTAAN. 

3.3 Vlak verwijderen 

De laat5t gedefinieerde doorsnijding kan ook weer ongedaan worden gemaakt. Na het 

aanklikken van de optie Laatste vlak verwijderen zal het laatst verwijderde stuk uit

gangsmateriaal weer op het grafisch scherm verschijnen en wordt aan de gebruiker 
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gevraagd of deze verwijdering ongedaan moet worden gemaakt. Op deze manier zou 

men, ais men dat zou willen, stap voor stap weer terug kunnen keren naar het 

rechthoekige stuk uitgangsmateriaal. 

3.4 Opspanning 

Bij het aanklikken van de optie Opspanning tonen zal de opspanning, zoals die op de 

MAHO 700 S wordt toegepast, onder het uitgangsmateriaal afgebeeld worden. In het 

vlakken menu is de optie omschrijving veranderd in Opspanning verwijderen. Zo kan 

de opspanning weer van het scherm gehaald worden en heeft de gebruiker dus de 

mogelijkheid om op ieder gewenst moment de opspanning op te roepen. 

3.5 Features plaatsen 

Na het verwijderen van stukken uitgangsmateriaal heeft men vervolgens de mogelijk

heid om met behulp van features het ontwerp verder te modelleren. Na het aanklik

ken van de optie Features plaatsen vraagt het programma of men de huidige vorm 

accepteert. Wordt hierop bevestigend geantwoord dan is het vervolgens niet meer 

mogelijk om vlakken toe te voegen of te verwijderen. Het feature menu verschijnt 

daarna in beeld, zie menu 6. 

3.6 Part opslaan 

Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het raadzaam om een part regelma

tig op te slaan. Dit is mogelijk met de optie Part opslaan. Allereerst vraagt het 

programma om een naam waaronder het part moet worden opgeslagen. De extensie 

moet niet worden toegevoegd dat doet het programma zelf. Mocht er reeds een part 
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met dezelfde naam bestaan welke niet met behulp van het programma is gemaakt 

dan zal de volgende foutmeiding op het scherm verschijnen: 

PART NAAM NAAM.PRT NIET TOEGESTAAN! 

Er zal opnieuw naar een naam worden gevraagd. Bestaat er echter reeds een part 

met dezelfde naam welke weI met behuip van het programma is gemaakt dan wordt 

dat part met het bijbehorende data file automatisch vervangen door het nieuwe part 

en data file. Let dus op met de naamgeving, men zou anders een oud ontwerp zonder 

waarschuwing kwijt kunnen raken. 

3.7 Stop pen met deze sessie 

Na het aanklikken van de optie Stoppen met deze sessie wordt om een bevestiging ge

vraagd. Wordt hierop ontkennend geantwoord dan verschijnt het vlakken menu weer 

in beeid en kan gewoon verder worden gewerkt. Bevestigt men echter dan zal het 

part waar men mee bezig was afgesloten worden, zonder het op te slaan, waarna Uni

graphics weer actief wordt. Let er dus op dat een part dat men wil bewaren eerst met 

behuip van de optie Part opslaan bewaard heeft. 
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4. FEATURES 

4.1 Feature menu 

Via de optie Features plaatsen uit het vlakken menu, verschijnt het volgende menu 

op het scherm: 

Menu 6 

De eerste vier items uit bovenstaand menu zullen hieronder een voor een aanbod 

komen. Voor de optie Part opslaan wordt verwezen naar paragraaf 3.6 en voor 

Stoppen met deze sessie naar paragraaf 3.7. 

4.2 Feature plaatsen 

Allereerst moet de gebruiker een plaatsingsvlak voor het feature selecteren. Dat kan 

een willekeurig vlak zijn mits het niet het ondervlak van het uitgangsmateriaal is of 

een zijvlak van een ander feature. Het ondervlak van een feature mag dus weI 

geselecteerd worden als plaatsingsvlak voor een ander feature. Er is echter een limiet 
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aan bet aantal features dat in hetzelfde ondervlak mag worden geplaatst, namelijk 

m~m~. Dreigt dit aantal te worden overschreden dan komt het programma met l...t~ I 
de melding: 

GEEN FEATURES MEER TOEGESTAAN 

IN GESELECTEERDE VLAK! 

Een volgende stap is het plaatsen van het referentie coordinaten systeem ten opzicbte 

waarvan de positie van het feature bepaald wordt. Dit referentie coordinaten systeem 

wordt gedefinieerd met het WCS. De gebruiker mag daartoe het WCS op een 

gewenste positie plaatsen en weI zo dat de Z-as gelijk is aan de normaal van bet 

plaatsingsvlak en dat het plaatsingvlak zelf in het X-Y vlak ligt. Is aan een van deze 

twee eisen Diet voldaan en accepteert men het huidige WCS, dan verschijnt er direct 

een melding op bet scberm en moet het WCS als nog goed worden geplaatst. 

Na het definieren van het referentie coordinaten systeem verschijnt het volgende 

menu in beeld: 

Menu 7 

Men beeft de keuze uit drie categorieen van features. Deze categorieen zijn inge~ 

deeld naar bewerkingsmethode. Voor de gaten geldt dat deze altijd geboord en getapt 

worden, terwijl spiebanen en kamers altijd gefreesd worden. Een ander belangrijk 

detail is bet feit of een feature blind of doorlopend is. Doorlopende features lopen 

van vlak tot vlak en zijn dus altijd onder open, dit in tegenstelling tot blinde features 

die een eindvlak bezitten. Een doorlopende feature vraagt daarom altijd om de 
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selectie van een tweede vlak, waarna het programma zelf de bijbehorende diepte 
;' 

bepaaltr. Dit vlak moet parallel aan het plaatsingsvlak zijn anders komt het pro-

gramma met de volgende melding: 

VLAK IS NIET PARALLEL AAN PLAATSINGSVLAK 

4.2.1 Gat 

Deze categorie is onderverdeeld in een vijftal geboorde en getapte gaten: 

Menu 8 

Kiest men voor een geboord of verzonken gat dan verzamelt het programma aile 

boordiameters die in de gereedschapsbibliotheek aanwezig zijn. Via een keuze-menu 

worden de gevonden diameters zichtbaar gemaakt aan de gebruiker, zodat die 

vervolgens zijn keuze kan maken. Mochten er geen boren aanwezig zijn dan verschijnt 

de melding op het scherm: 

GEEN BOREN AANWEZIG! 

Bij getapte gaten verzamelt het programma aIle tappen die zich in de bibliotheek 

bevinden en kijkt meteen of de biJbehorende boor aanwezig is. AIle tappen waarvan 

de bijbehorende boor gevonden is worden via een keuze-menu aan de gebruiker 

gepresenteerd. Kan het programma geen tap vinden dan verschijnt de volgende 
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boodschap op het scherm: 

GEEN TAPPEN AANWEZIG! 

Zijn er weI tappen aanwezig maar geen bijbehorende boren dan levert dat de vol

gende boodschap op: 

GEEN GESCHIKTE BOREN AANWEZIG! 

4.2.1.1 Geboord gat 

Na de keuze van een gat diameter wordt moet aIleen nog de diepte worden ingege

ven, mits het een blind gat betreft: 

Menu 9 

De opgegeven diepte is exc1usief tooitip, het programma houdt daar automatisch 

rekening mee bij het genereren van NC-regels. Om het gat te kunnen boren moet 

eerst worden gecenterd. Het programma gaat daarom opzoek naar een center 

waarmee tevens kan worden afgekant. Mocht deze niet gevonden worden dan zoekt 

het programma naar een willekeurige andere center en ais die weI gevonden is ver

schijnt de mededeling op het scherm: ER WORDT NIET AFGEKANT! 

Blijkt er helemaal geen center aanwezig te zijn dan meldt het programma dat met de 

boodschap: GEEN CENTER GEVONDENI. 

Indien een center is gevonden controleert het programma vervolgens of de diepte van 
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het gat niet groter is als de snijkantslengte van de boor. Hierbij wordt rekening 

gehouden met eventuele bovenliggende features. Indien de snijkantslengte van de 

boor te klein geeft het programma een van de volgende de melding: 

FEATURE NIET MAAKBAAR, GAT TE DIEP! (geen bovenliggend feature) 

of 

FEATURE NIET MAAKBAAR, BODEM TE DIEP! (bovenliggend feature) 

Bij het ingeven van de positie van het gat, wordt van het middelpunt uitgegaan. Zo 

gauw de gewenste positie is ingegeven tekent het programma het gedefinieerde 

feature op het scherm. Tegelijkertijd wordt de maakbaarheid en bereikbaarheid van 

het gat gecontroleerd, meer hierover op bIz. 24. Tot slot vraagt het programma of de 

gebruiker het gat zoals het op het scherm te zien is accepteert of niet. 

4.2.1.2 Getapt gat 

De definitie van een getapt gat is gelijk aan die van een geboord gat. Slecht op een 

paar punten is er een afwijking die hieronder aanbod komen. Allereerst het parame

ter menu: 

Menu 10 

Bij het ingeven van de gatdiepte wordt over de volle lengte van het gat draad getapt. 

Het is echter ook mogelijk de draadlengte handmatig in te geven, via de optie Tevens 

draadlengte ingeven, zie menu 11. 
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Menu 11 

Naast het zoeken van een center en de controle van de snijkantslengte van de boor, 

wordt er ook op de snijkantslengte van de tap gecontroleerd. Is deze te kort dan geeft 

het programma een van de volgende meldingen: 

FEATURE NIET MAAKBAAR, DRAADLENGTE TE LANG! 

of 

FEATURE NIET MAAKBAAR, DRAADLENGTE TE DIEP! (bovenliggend feature) 

Indien aile ingegeven parameters correct zijn zal het programma vervolgen met het 

positie-ingaven menu. Vanaf hier verloopt alles hetzelfde als bij een geboord gat, zie 

paragraaf 4.2.1.1. 

4.2.1.3 Verzonken gat 

Een verzonken gat is altijd doorlopend en er moet daarom altijd een tweede vlak 

geselecteerd worden. Nadat de gewenste gatdiameter is gekozen moet de afkant 

diameter nog ingegeven worden, zie menu 12. 

Het ingeven van de afkantdiameter heeft tot gevolg dat het programma op zoek gaat 

naar een center waarmee tijdens het centeren tegelijk tot de opgegeven diameter kan 

worden afgekant. Wordt deze niet gevonden dan meldt het programma: 

FEATURE NIET MAAKBAAR, AFKANTING TE GROOT! 
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Menu 12 

Wordt er echter weI een geschikte center gevonden dan zal net als bij de geboorde 

gaten een controle plaatsvinden op de maximale snijkantslengte van de boor in 

verhouding tot de gatdiepte. De verdere procedure verloopt gelijk aan die van een 

geboord gat, zie paragraaf 4.2.1.1. 

4.2.2 Spiebaan 

Menu 13 

In' de categorie spiebanen staat de gebruiker twee feature, zie menu 13. Onafhanke

lijk van het gekozen feature gekozen verschijnt vervolgens menu 14 op het scherm. 

Via dit menu is de tolerantie van de uiteindelijke spiebaan in te stellen. Hierbij heeft 

men de keuze uit drie tolerantie klassen: 

* 

* 

Niet voorCrezen: Het feature wordt in een keer op maat gefreesd. 

VoorCrezen (0.5 mm): Eerst wordt voorgefreesd waarbij 0.5 mm op de bodem 

en wand blijft staan. Vervolgens wordt deze laatste 0.5 mm met de halve 
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Voorfrezen (0.25 mm): Eerst wordt voorgefreesd waarbij 0.25 mm op de 

bodem en wand blijft staan. Vervolgens wordt deze Iaatste 0.25 mm met de 

halve voeding en een hogere toerental weggefreesd. 

Na het aangeven van de tolerantie wordt in geval van een bIinde spiebaan om de 

volgende parameters gevraagd: 

Menu 15 

Bij een doorlopende spiebaan wordt in plaats van de diepte naar een tweede viak 

gevraagd. Bij het ingeven van de lengte en de breedte moet gelet worden op de 

onderlinge verhouding. De breedte moet altijd kleiner zijn dan de lengte anders 

verscbijnt de volgende mededeling op bet scherm: 

VERHOUDING LENGTE/BREEDTE IS TE GROOT! 
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Zijn aUe parameters correct opgegeven dan wordt naar een geschikte frees gezocht 

waarmee de spiebaan gefreesd kan worden. Wordt deze niet gevonden vanwege een 

te kleine breedte dan meldt het programma dat ais voIgt: 

GEEN GESCHIKT GEREEDSCHAP GEVONDEN! 

Het kan echter zo zijn dat er weI een gereedschap wordt gevonden maar dat deze een 

te kleine snijkantslengte heeft. Dan komt het programma met de melding: 

FEATURE NIET MAAKBAAR, KAMER TE DIEP! (geen bovenliggend feature) 

of 

FEATURE NIET MAAKBAAR, BODEM TE DIEP! (bovenliggend feature) 

Zijn aIle parameter correct dan wordt naar de positie van de spiebaan gevraagd, 

wederom ten opzichte van het WCS. Daarbij wordt naast de X en Y positie ook naar 

de hoek waaronder de spiebaan moet komen te liggen gevraagd: 

Menu 16 

Zoals in het menu is aangegeven mag de opgegeven hoek niet groter dan 90 of 

kleiner dan -90 graden zijn. Met dit bereik is namelijk elke stand van de spiebaan in 

het X-Y vlak mogelijk. Na het ingeven van de juiste positie begint het programma 

met het tekenen van de spiebaan op het grafisch scherm, waarbij tegelijkertijd een 

aantal controles worden uitgevoerd, zie 24. Tenslotte wordt er gevraagd of men de 

spiebaan in de huidige vorm accepteert. Accepteert men de feature dan wordt deze 
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van het uitgangsmateriaal afgetrokken. 

4.2.3 Karner 

Menu 17 

In de categorie kamers heeft men de keuze uit een cilindrische en een rechthoekige 

kamer, zie menu 17. Net als bij een spiebaan moet eerst de gewenste tolerantie klasse 

opgegeven worden, zie menu 14. Vervolgens vraagt het programma naar de afmetin

gen van de kamer. Voor een rechthoekige kamer zijn dat de volgende parameters: 

Menu 18 

Kiest men echter voor een cilindrische kamer dan verschijnt volgende menu 19 in 

beeld. 

Bij een doorlopend feature wordt niet naar de diepte gevraagd maar naar een tweede 

vlak. Met behulp van de opgegeven parameters zoekt het programma een frees 
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Menu 19 

waarmee het gedefinieerd feature gemaakt kan worden. Het eerste zoekcriterium is 

de radius van de frees. 

Mocht er geen geschikte frees gevonden worden dan geeft het programma de 

melding: 

GEEN GESCHIKT GEREEDSCHAP GEVONDEN! 

Wordt er weI een gevonden dan vergelijkt het programma de snijkantslengte van de 

frees met de diepte van het gat, eventueel rekening houdend met bovenliggende 

features. Blijkt hieruit dat de kamer alsnog niet maakbaar is dan meldt het program

ma dat ais voIgt aan de gebruiker: 

FEATURE NIET MAAKBAAR, KAMER TE DIEP! (geen bovenliggend feature) 

of 

FEATURE NIET MAAKBAAR, BODEM TE DIEP! (bovenliggend feature) 

Na het vinden van een geschikte frees hoeft men aIleen nog de positie van de kamer 

in te geven. Bij een rechthoekige kamer wordt net ais bij een spiebaan naast de 

positie ook naar de hoek van de kamer gevraagd, zie menu 16. De opgegeven hoek 

mag niet groter dan 90 en kleiner dan -90 graden zijn, binnen dit bereik is namelijk 

iedere gewenste stand in het X-Y vlak mogelijk. 

Na het ingeven van de gewenste positie wordt het feature op het scherm getekend en 

een aantal controles uitgevoerd, zie volgende paragraaf. Tenslotte wordt de gebruiker 
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om een laatste bevestiging gevraagd. 

4.2.4 Controle features 

Om de maakbaarheid van een feature te kunnen garanderen tijdens fabricage wordt 

bij de definitie van een feature een aantal controles uitgevoerd. 

Een eerste controle die eigenlijk niets met de maakbaarheid, maar meer met het 

voorkomen van nutteloos freeswerk te maken he eft, is de ligging van een feature. Een 

feature mag niet geheel buiten het uitgangsmateriaal vallen. Dit om te voorkomen dat 

de frees tijdens fabricage alleen maar lucht staat te frezen. Blijkt een feature het uit

gangsmateriaal niet te snijden dan krijgt de gebruiker de melding: 

FEATURE SNIJDT UITGANGSMATERlAAL NIET! 

Ret programma keert vervolgens terug naar het positie-ingaven menu. 

Figuur 3 Onderliggend feature niet geheel bereikbaar 

Een tweede controle die uitgevoerd wordt is de bereikbaarheid van een onderliggend 
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feature. Op het moment dat een feature in het ondervlak van een ander feature 

wordt geplaatst controleert het programma of het gedefinieerd feature weI geheel in 

bet onderviak ligt. Het kan zijn dat de positie of de afmeting een zodanige waarde 

beeft dat het onderliggend feature de begrenzingen van het plaatsingsviak over· 

schrijd4 zie figuur 3. In dat geval is het feature voor een gereedschap, niet geheel 

bereikbaar en komt het programma met de melding: 

FEATURE IS NIET VOLLEDIG BEREIKBAAR! 

De gebruiker moet vervolgens een nieuwe positie ingeven of de waarden uit het 

parameter menu aanpassen. 

Bij het wijzigen van een feature met een of meerdere onderliggende features za1 altijd 

de bereikbaarheid van de onderliggende features gecontroleerd worden. Is de 

wijziging van dien aard dat een onderliggend feature niet meer geheel bereikbaar is 

dan verschijnt de melding op het scherm: 

VERANDERING NIET TOEGESTAAN! 

ONDERLIGGEND FEATURE NIET MEER MAAKBAAR 

Om de opspanning niet in gevaar te laten komen bij het plaatsen van een feature, zie 

feature b uit figuur 4, wordt ieder feature gecontroleerd op een eventuele doorsnij

ding met het ondervlak van het uitgangsmateriaal. Mocht dit het geval zijn dan wordt 

de gebruiker daarop gewezen met de boodschap: 

FEATURE MAG ONDERVLAK NIET SNIJDEN! 

De gebruiker moet vervolgens een nieuwe positie ingeven. 

Kamers en spiebanen mogen gedeeltelijk buiten het materiaal liggen. Gaten moeten 

echter volledig in het materiaal liggen, dit om te voorkomen dat de boor probeert uit 
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Figuur 4 Feature A geeft geen problemen, B wei 

te breken tijdens het boren. Daarom zal bij het plaatsen van een gat-feature tevens 

gecontroleerd worden of een feature volledig in het materiaal ligt, is dit niet het geval 

dan verschijnt de melding op het scherm: 

LIGGING FEATURE NIET TOEGESTAAN! 

Gat gedeeltelijk buiten materiaal 

4.3 Feature wijzigen 

Feature kunnen ten aIle tijden worden gewijzigd, dus ook feature van een oud part. 

Na het aanklikken van de optie Feature aanpassen uit menu 6, komen aUe features in 

het rood op het scherm te staan. De gebruiker moet vervolgens een feature aanklik

ken dat men wil wijzigen. Er kan slechts een feature per keer verandert worden. Het 

gekozen feature krijgt de kleur geel waarna het programma vraagt of het geselecteer

de feature aangepast moet worden. Wordt hierop bevestigend geantwoord dan krijgen 

aIle feature hun oorspronkelijke kleur terug en wordt het geselecteerde feature weer 
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in het rood weergegeven. Via de verschillende menu's die bij het geselecteerde 

feature horen kan men naar eigen wens veranderingen aanbrengen. Aile waarden van 

het te wijzigen feature staan als default waarden in de menu's weergegeven. 

Tijdens het wijzigen van een feature worden net als bij het plaatsen van een feature 

verschillende controles uitgevoerd, zie paragraaf 4.2.4. Naast deze algemene controles 

wordt tijdens het wijzigen van een bovenliggend feature ook gecontroleerd op een 

eventuele diepte verandering, die tot gevolg kan hebben dat onderliggende features 

niet meer bereikbaar zijn. Daarom is het niet toegestaan om bij de aanwezigheid van 

onderliggende features de diepte te veranderen. Gebeurt dit weI dan komt het 

programma met de melding: 

DIEPTE MAG NIET VERANDE~ORDEN 
\ 

V ANWEGE ONDERLIGGENDE FEATURE! 

Nadat aIle parameters naar wens veranderd zijn wordt het gewijzigde feature op het 

scherm getekend. Het oude feature blijft daarbij in het rood op het scherm staan. 

Accepteert men het nieuwe feature dan wordt het oude feature verwijdert en vraagt 

het programma opnieuw een feature te selecteren dat men wil wijzigen. 

4.4 Feature verwijderen 

Kiest men voor de optie Feature verwijderen uit menu 6 dan komen aile features in 

het rood op het scherm te staan. Het programma vraagt vervolgens een feature te 

selecteren, waarna het aangeklikte feature geel van kleur wordt. Na acceptatie van 

het geselecteerde feature controleert het programma of er geen onderliggende 

features zijn. Mocht dat het geval zijn dan verschijnt de melding op het scherm: 

FEATURE KAN NIET VERWlJDERD WORDEN, 

VANWEGE ONDERLIGGEND FEATURE! 
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De gebruiker zal vervolgens een ander feature moeten selecteren. Zijn er geen 

onderliggende features dan verdwijnt het feature uit het uitgangsmateriaal en keert 

men terug naar het feature menu. 
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5. NC-REGELS GENEREREN 

Met de optie NC-rege)s genereren heeft men de mogelijkheid om een NC-programma 

van het ontwerp te laten genereren. Allereerst moet de gebruiker een naam ingeven 

waaronder het CLS-, CLF- en NC-file opgeslagen worden. Deze kan gelijk zijn aan de 

part naam, maar mag ook een willekeurige andere naam zijn. Het systeem controleert 

echter niet of er reeds files met de opgegeven naam bestaan, oude files worden 

gewoon overschreven. Let dus goed op met de naamgeving, het programma geeft bij 

een overschrijving geen waarschuwing. Vervolgens kan de gebruiker via een aantal 

opties de gewenste output instellen: 

Menu 20 

Standaard worden er twee CLS- en twee CLF-files aangemaakt, een voor de vertikale 

en een voor de horizontale spiL Deze files onderscheiden zich van elkaar door de 

toevoeging van de letter v (vertikale spil) en de letter h (horizontale spil) aan de 

eerder ingegeven naam, de extensies zijn gewoon gelijk. Heeft men bijvoorbeeld de 

naam file ingegeven dan worden de volgende vier files aangemaakt: filev.cls, fileh.cls, 

filev.clf en fileh.clf. Is de optie NC-rege)s genereren actief dan genereert het program

ma tevens een NC-file met de naam file.nc. Dit file bevat de NC-regels voor zowel de 

vertikale als de horizontale spil en is direct te gebruiken op de MAHO 7ooS. 

Ben deel van het uitgangsmateriaal is bestemd voor bevestiging aan de opspanning. In 
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bepaalde situaties is het wenselijk of zelfs noodzakelijk dat stuk materiaal van het 

uitgangsmateriaal te scheiden. Daarvoor heeft men de optie Product losfrezen ter 

beschikking. Het programma genereert dan automatisch NC-regels waardoor het 

produkt slechts met een dammetje twee dammetjes van Imm in het midden vast zit. 

De gereedschapsbanen van features en vlakken worden altijd op het scherm afge

beeld. Voor de duidelijkheid wordt daarbij met verschillende kleuren gewerkt: 

IJLGANG: 

NADERINGSSNELHEID: 

TOENADERINGSSNELHEID: 

TERUGTREKSNELHEID: 

VERWIJDERINGSSNELHEID: 

ROOD 

BLAUW 

MAGENTA 

GROEN 

BLAUW 

Met behulp van de optie Gereedschap weergeven is het mogelijk om ook het gereed

schap als een wireframe over bet beeld te zien bewegen. De snelheid waarmee dit 

gebeurt is lager dan bij het weergeven van alleen de gereedscbapsbanen. 

De laatste optie Gereedschapslijst tonen zorgt er voor dat nadat alle files gegene

reerd zijn, een lijst met gebruikte gereedscbappen en bijbehorende gereedschapsnum

mers op het scherm verschijnt. Deze lijst kan vervolgens met de optie Save As •• 

opgeslagen worden of met de optie Print direct worden uitgeprint. 
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DEEL 2: TECHNISCHE HANDLEIDING 

1. INLEIDING 

In deze technische handleiding staan aIle gegevens die niet relevant zijn voor het 

gebruik van het programma, maar voor het aanpassen van het programma onmisbaar 

zijn. V oor ieder programma zijn eerst de betekenis van de gebruikte variabelen 

aangegeven, waarna in het kort is uitgelegd hoe de werking van de verschillende 

blokken binnen het programma is. AIle features subprogramma's worden in een 

hoofdstuk behandeld, gezien het feit dat deze programma sterk op elkaar lijken. 

In hoofdstuk 7 staan verder nog een aantal belangrijke gegevens over het programma 

als geheel. In het laatste hoofdstuk is het totale programma in blokschema afgedrukt. 
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2. CADCAM 

2.1 Gebruikte variabelen 

Entities 

MMAT 

OMAT 

ASYS 

DSYS 

PNT(4) 

DPNT(4) 

VPNT(4) 

PLN 
ENTS(3) 

SEA(13,10) 

VLAK 

FEA(100,13) 

EDG 

VF 

LIN(10) 

Numbers 

SA(13,10) 

LBL 

AP 

Modelleermateriaal; deel van uitgangsmateriaal waarmee gemodel

leerd wordt. 

Opspanningsmateriaal; deel van uitgangsmateriaal dat voor bevesti

ging aan opspanning zorgt. 

Absolute coordinatensysteem. 

Dummy coordinatensysteem. 

Matrix van 4 punten. 

Matrix van 4 dummy punten. 

Matrix met daarin de 4 veiligheidspunten. 

Vlak. waarmee uitgangsmateriaal wordt doorsneden. 

Matrix met 3 entiteiten; wordt gebruikt bij het opdelen van het uit

gangsmateriaal met behulp van een vlak. 

Surface entity array (zie 7.2). 

Vlak. 

Feature entity array (zie 7.3). 

Edge. 

Vlakfrees. 

Matrix van 10 lijnen. 

Surface array (zie 7.4) 

Label; variabele die gebruikt wordt om naar de juiste positie in een 

programma terug te springen. 

Actief part status; beeft de waarde 1 indien er geen part actief is en 
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x,Y,Z 

MRS 

SN 

N,P,Q,C,I 

CP(3,3) 

NOR(3) 

FA(lOO,22) 

DFA(22) 

PRS 

MIR(12) 

ORESP 

DST(7) 

TSN 

TFN 
TF 
VFDAT(15) 

String 

MTLST(3,40) 

TECHNISCHE HANDlEIDING 

de waarde 2 bij een actief part. 

Respons; variabele die bij een interactieve stap aangeeft wat de 

respons van de gebruiker is. 

Afmetingen van het modelleermateriaal in X, respeetievelijk Y, 

respeetievelijk Z riehting. 

Materiaal respons; afhankelijk van het gekozen materiaal krijgt 

deze variabele een waarde, 1 = aluminium, 2 = staal en 3 = gietijzer. 

Surface number. 

Lopende variabele. 

Coordinaten-matrix voor drie punten. 

Normaalvector 

Feature array; zie 7.5. 

Dummy feature array. 

Part respons; variabele die afhankelijk van de part keuze een 

waarde krijgt, 1 = nieuw part en 2 = oud part. 

Spiegel matrix. 

Opspanning respons; variabele die afhankelijk of opspanning 

zichtbaar is of niet een waarde krijgt, 1 =niet zichtbaar en 2=zicht

baar. 

Matrix waarin kleinste afstand tussen punten van twee entiteiten 

wordt opgeslagen 

Totaal surface nummer; totaal aantal vlakken waann features 

kunnen worden geplaatst. 

Totaal feature nummer; totaal aantal gedefinieerde features. 

Total faces; totaal aantal vlakken van een solid. 

Vlakfrees data matrix. 

Materiaal lijst; matrix met te gebruiken materialen, aluminium, 

staal en gietijzer. 
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OPN(40) 

NPN(20) 

CD(40) 

CN(85) 

PRTL(3,40) 

OPS(2,40) 

DFN(85) 

FHD(70) 

DNM(20) 

SVF(5) 

2.1 Werking 

Oud part naam. 

Nieuw part naam. 

Current directory. 

Complete naam (met pad verwijzing). 

TECHNISCHE HANDLEIOING 

Part lijst; lijst met parts behorende bij de verschillende materialen 

(zie MTLST). 

Opspanning-menu-items; in de eerste rij staat het woord "tonen" en 

in de tweede rij het woord "verwijderen". 

Dummy file name. 

File header. 

Dummy file name. 

String vlak frees; herbergt naam van vlak frees. 

CADCAM is bet boofdprogramma waaraan aIle andere subprogramma's direct of 

indirect gekoppeld zijn. Het zorgt voor het opbalen van de juiste gegevens en bet 

definieren van bet uitgangsmateriaal om bet vervolgens via het verwijderen van 

stukken uitgangsmateriaal, de gewenste vorm te geven. 

OPHALEN PART 

Bij het aanroepen van het programma wordt eerst gekeken of er een part actief is. Is 

dat bet geval dan wordt bet afbankelijk van de respons van de gebruiker opgeslagen 

en verwijderd of direct verwijderd. Bij het wijzigen van een oud part wordt het juiste 

part opgehaald en het bijbehorende data file geopend. In dit data file zijn de 

variabelen, TSN, TFN, X, Y, Z en MRS opgeslagen alsook aIle waarden van FA en 

SA. Nadat aIle gegevens uitgelezen zijn en aan de juiste variabele zijn toegekend, 

worden ook de entiteiten matrices FEA en SEA gevuld. Dit gebeurt met bebulp van 

een unieke naam die aan iedere entiteit is gehangen, zie 7.7. Via FA en SA is bekend 
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welke entiteiten zieh in het part moeten bevinden en onder welke naam. Het 

programma zoekt vervolgens in de database van het part via de naam naar het juiste 

entiteit en stopt deze op de juiste positie in FEA of SEA. Als zo alle entiteiten opge

haald zijn keert het programma terug naar het vlakken menu mits de variabele TFN 

de waarde -1 heeft. Anders wordt het subprogramma CADFEA aangeroepen. 

Bij het aanmaken van een nieuw part wordt afhankelijk van de materiaal keuze het 

juiste part opgehaald. De naam van het benodigde part staat in de matrix PRTL en 

weI in het rijnummer dat geUjk is aan de variabele MRS. De gereedsehappen en 

bijbehorende parameterset voor het desbetreffende materiaal hangen aan dat part. 

VlAKKEN TOEVOEGEN AAN UITGANGSMATERIAAL 

Na het opgeven van de juiste afmetingen tekent het programma het blok op layer 2 

en het bijbehorende stuk voor de opspanning in het groen op layer 10. In het 

seheidingsvlak van beide blokken worden op layer 20 vier punten gedefinieerd. Deze 

punten stellen de hoekpunten voor van een vlak dat 10% kleiner is wat betreft Iengte 

en breedte als het grondvlak. Het nut van deze punten komt verderop aanbod. Kiest 

de gebruiker vervolgens voor het toevoegen van een vlak dan wordt de eerste kolom 

van de SA matrix doorlopen op zoek naar een O. Iedere rij die de waarde 1 in de 

eerste kolom heeft staan bevat de gegevens van een reeds toegevoegd vlak. In totaal 

bestaat SA uit 13 rijen waarmee het maximaal aantal vlakken waaruit het uitgangsma

teriaal opgebouwd kan zijn (ondervlak niet meegerekend) vastligt. Na het vaststellen 

van het vlak nummer gaat het programma op zoek naar de grootste vlakfrees die in 

de gereedschappenbibliotheek aanwezig is. Het toolnummer van deze frees wordt in 

de SA-matrix in kolom 7 opgeslagen. 

Met behulp van drie punten die door de gebruiker zijn ingegeven wordt een vlak 

gedefinieerd dat door deze 3 punten gaat. Van dit vlak wordt de normaal opgevraagd 

en vergeleken met de normalen van reeds aanwezige vlakken. Blijkt er reeds een vlak 

te bestaan met een zelfde normaal dan wordt het gedefinieerde vlak niet geaeeep-
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teerd, het uitgangsmateriaal had dan kleiner gekozen moeten worden. Nadat het vlak 

is geaccepteerd wordt het uitgangsmateriaal ermee doorsneden en onderzoekt het 

systeem of aIle vier eerder gedefinieerde punten in het zelfde deel liggen. Is dat niet 

het geval dan wordt het gedefinieerde vlak alsnog afgewezen en het uitgangsmateriaal 

in de oorspronkelijke vorm teruggebracht. Dat deel waar de vier punten in liggen 

moet bewaard worden, het andere dee I krijgt daarom de kleur rood. Na een bevesti

ging van de gebruiker wordt het afgesneden stuk op layer 30 geplaatst en aIle rele

vante gegevens in SA opgeslagen. Ben van die gegevens is de afstand tussen het 

gedefinieerde vlak en het hoogste punt van het afgesneden stuk. Om deze waarde te 

vinden wordt van ieder hoekpunt de afstand tot het vlak bepaald en de hoogste 

waarde komt in kolom 9 van SA te staan. 

VERWIJDEREN VLAK. 

Via de eerste kolom van SA gaat het programma na of er reeds een vlak is gedefi

nieerd. Is dat het geval dan wordt het afgesneden stuk dat als laatste is verwijderd 

van layer 30 naar layer 2 verplaatst. Het laatste vlak dat gedefinieerd is komt overeen 

met de laatste rij uit SA waar in de eerste kolom een 1 staat. Nadat de gebruiker de 

verwijdering bevestigt heeft worden het afgesneden stuk en het uitgangsmateriaal 

samengevoegd tot een geheel. 

OPSPANNING TONEN 

Op het moment dat de opspanning niet op het scherm staat heeft de variabele 

ORESP de waarde 1. In het vlakken menu staat dan de optie Opspanning tonen. 

Klikt de gebruiker deze optie aan dan wordt layer 10 actief gemaakt (niet selecteer

baar) en verschijnt de opspanning samen met het stukje uitgangsmateriaal dat aan de 

opspanning wordt bevestigd, op het scherm. ORESP krijgt nu de waarde 2 en in het 

menu komt de optie Opspanning verwijderen te staan. Op deze manier kan de 

gebruiker op ieder moment de opspanning op het scherm zetten en weer verwijderen, 

waarbij de juiste menu omschrijving via de variabele ORESP uit matrix OPS wordt 

gehaald. 
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FEATURESPLAATSEN 

Via de optie Features plaatsen wordt het subprogramma CADFEA aangeroepen. Het 

is dan Diet meer mogelijk om terug te springen naar het hoofdprogramma. Nadat de 

gebruiker de vorm van het uitgangsmateriaal heeft geaccepteerd worden aile afgesne

den stukken uitgangsmateriaal uit het part verwijderd. Vervolgens wordt aan ieder 

vlak van het uitgangsmateriaal een naam gehangen. Deze naam bestaat uit de letters 

"VL" gevolgd door het vlaknummer dat correspondeert met het bijbehorende rijnum

mer van SA Het ondervlak krijgt de naam "VLO", deze he eft namelijk geen corres

ponderende rij uit SA. Tot slot worden van de toegevoegde vlakken edgecurves 

gegenereerd en in SEA opgeslagen waarna het subprogramma CADFEA wordt 

aangeroepen. 

OPSLAAN PART 

Aan de hand van de variabele TSN wordt gekeken of er iets is om op te slaan. 

Zolang TSN de waarde 5 heeft (= rechthoekig stuk uitgangsmateriaal) kan het part 

Diet worden opgeslagen. Na het ingeven van een naam worden eventuele bestaande part-

en data-files eerst verwijderd waama het part ais een .PRT file wordt opgeslagen. 

Tegelijkertijd wordt een data-file aangemaakt met de extensie .DAT waarin de 

variabelen TSN, TFN, X, Y, Z, MRS, en aUe waarden van SA worden opgeslagen. 
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3. CADFEA 

3.1 Gebruikte variabelen 

Entity 

VLK 

MMAT 

FEA(100,13) 

GSF 

RSYS 

ASYS 

SEA(13,10) 

Number 

RESP 

FTP 

FN 

FA(lOO,22) 

VLNM(3) 

COOR(3) 

SA(13,lO) 

PRS 

TSN 

X,Y,Z 

Vlak. 

Modelleermateriaal; deel van uitgangsmateriaal waarmee gemodel

leerd wordt. 

Feature entity array (zie 7.3). 

Geselecteerd feature. 

Referentie coordinatensysteem. 

Absolute coordinatensysteem. 

Surface entity array (zie 7.2). 

Respons; variable die bij een interactieve stap aangeeft wat de 

respons van de gebruiker is. 

Feature type. 

Feature nummer. 

Feature array; zie 7.5. 

Vlaknormaal. 

Coordinaten. 

Surface array (zie 7.4). 

Part respons; variabele die afhankelijk van de part keuze een 

waarde heeft, 1 = nieuw part en 2 = oud part. 

Totaal surface nummer; totaal aantal vlakken waarin features 

kunnen Vl\)rden geplaatst. 

Afmetingen van het modelleermateriaal In X, respectievelijk Y, 

respectievelijk Z riehting. 
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MRS 

ED 

VNR 

N,O 

BFN 

OFN(lO) 

TFN 

DF(9) 

DFA(lOO,5) 

TAP(20,3) 

String 

F(1l,40) 

NPN 

NR(8) 

VLKN(8) 

VLNR(8) 

DSTR(20) 

FEN(8) 

CD 

CN(85) 

DFN(85) 

FHD(70) 

PRTL(3) 

TECHNISCHE HANDLEIDING 

Materiaal respons; afhankelijk van het gekozen materiaal krijgt 

deze variabele een waarde, 1 = aluminium, 2 = staal en 3 = gietijzer. 

Variabele die de waarde 1 heeft indien een feature wordt geplaatst 

en de waarde 2 indien een feature wordt gewijzigd. 

Vlaknummer. 

Lopende variabele. 

Bovenliggend feature nummer. 

Matrix met onderliggende feature nummers. 

Totaal feature nummer; totaal aantal gedefinieerde features. 

Dummy matrix. 

Dummy feature Array. 

Tap matrix; bevat voor tappen tfm M20 de volgende drie gegevens: 

Gatdiameter, Spoed en veiligheidsafstand. 

Feature type array, zie 7.6. 

Nieuw part naam. 

Nummer. 

Vlaknaam. 

Vlaknummer. 

Dummy string. 

Feature nummer. 

Current Directory. 

Complete naam (met pad verwijzing). 

Dummy file name. 

File header. 

Part lijst; lijst met parts behorende bij de verschillende materialen 

(zie programma CADCAM). 
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3.2 Werking 

FEATURE PLAATSEN 

In de eerste kolom van de FA-matrix wordt gezocht naar een rij met de waarde 0, die 

rij wordt namelijk voor de definitie van een feature gebruikt. Als de gebruiker 

vervolgens het plaatsingsvlak heeft geselecteerd wordt van dit vlak de naam onder

zocht. Deze naam bestaat altijd uit de letters VL gevolgd door het vlak nummer. 

Mocht het vlaknummer ° zijn dan is het geselecteerde vlak niet toegestaan en moet 

de gebruiker een nieuw vlak selecteren. Heeft het vlaknummer een waarde groter dan 

20, dan betekend dat dat er een bodemvlak van een feature geselecteerd is. Het 

bodemvlak van een feature krijgt namelijk een nummer dat gelijk is aan het feature 

nummer vermeerderd met de waarde 20. Vit het vlaknummer is zo direct het boven

liggend feature nummer af te leiden. Via dit nummer wordt in de FA-matrix gecon

troleerd of het aantal onderliggende features nog niet de waarde 10 beeft bereikt, dit 

is namelijk het maximaal aantal toegestane onderliggende features. 

Nadat het buidige WCS is geaccepteerd wordt de normaal van het plaatsingsvlak 

bekeken. AIs het WCS de juiste orientatie heeft moeten de X- en V-component beide 

o zijn, terwijl de Z-component de waarde 1 heeft. Daarna wordt naar de coordinaten 

van een hoekpunt van het plaatsingsvlak gekeken, de Z-waarde moet daarvan 0 zijn, 

dan ligt het plaatsingsvlak in het X-V vlak. Is het WCS correct dan wordt deze op 

positie 4 van de FEA-matrix opgeslagen. Afhankelijk van het daarna gekozen feature 

type wordt er naar het desbetreffende subprogram rna aangeroepen. 

FEATURE AANPASSEN 

De eerste kolom van de FA-matrix wordt onderzocht op de aanwezigheid van de 

waarde 1, in dat geval is er namelijk een feature gedefinieerd en kan er ook een 

worden aangepast. Aile features staan als solid in de kleur rood op layer 30. Daarom 

wordt layer 30 actief gemaakt en verschijnen aIle features in het rood op het scherm. 

Nadat een feature geselecteerd is wordt de naam van dat feature opgevraagd en layer 
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30 weer inactief gemaakt. De naam van een feature be staat altijd uit de letters FE 

met daarachter het feature nummer. Via dit feature nummer is bekend welke rij uit 

FA en FEA betrekking hebben op het geselecteerde feature. Vit kolom 2 van FA 

wordt vervolgens het feature type achterhaald waarna het juiste subprogramma wordt 

aangeroepen. 

FEATURE VERWUDEREN 

De handelingen die hier plaats vinden zijn gelijk aan die van de procedure feature 

aanpassen. In plaats van het aanroepen van het juiste subprogramma wordt hier 

echter het intersectie deel van het geselecteerd feature (van layer 40) samengevoegd 

met het uitgangsmateriaal, zodat het uitgangsmateriaal zijn oorspronkelijke vorm 

terugkrijgt. Tevens worden aIle waarden uit FA gewist en aIle entiteiten uit FEA 

behorende bij dat feature verwijderd. 

NC REGELS GENEREREN 

Met behulp van de variabele TSN en TFN wordt eerst gekeken of er iets is om NC

regels van te genereren. Is dat het geval dan wordt het subprogramma CAMNC 

aangeroepen. 

PART OPSlAAN 

Ook hier wordt eerst via TSN en TFN gekeken of er weI iets is om op te slaan. 

Vervolgens worden eventuele bestaande part- en data-files verwijderd waarna het part 

als een .PRT file wordt opgeslagen. Tegelijkertijd wordt een data-file aangemaakt met 

de extensie .DAT waarin de variabelen TSN, TFN, X, Y, Z, MRS, en aIle waarden 

van SA en FA worden opgeslagen. Tevens wordt van ieder feature de positie en 

orientatie van het referentie coordinatensysteem in het data-file opgeslagen. Deze 

coordinatensystemen zijn namelijk tijdelijk van aard en worden daarom niet in het 

part-file opgeslagen. 
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FEASPB,FEACLK,FEARHK 

4.1 Gebruikte variablen 

TECHNISCHE HANDL8DING 

De zes subprogramma's voor het definieren van features verschillen zo weinig van 

elkaar dat deze allemaal tegelijk hieronder worden behandeld. AIle zes de program

ma-namen beginnen met de letters FEA van feature, gevolgd door een lettercombi

natie die het feature type aangeeft. Zo staat GTG voor GeTapt Gat en SPB voor 

SPieBaan. 

AIle gebruikte variabelen in de zes programma's staan hieronder vermeld, let weI dat 

somrnige variabelen niet in alle programma's voorkomen. 

Entity 

EV 

DSYS 

FEA(lOO, 13) 

L(3) 

MMAT 

VLK 

RSYS 

ASYS 

GFEA 

DFEA(2) 

SFEA 

CR 

TP 

Eindvlak van een feature. 

Dummy coordinatensysteem. 

Feature entity array (zie 7.3). 

Lijn of cirkel. 

Modelleermateriaal; deel van uitgangsmateriaal waarmee gemodel

leerd wordt. 

Vlak; van een feature. 

Referentie coordinatensysteem. 

Absolute coordinatensysteem. 

Gespiegeld feature. 

Dummy matrix. 

Solid feature. 

Center. 

Tap. 
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DR 

PNT 
COON 

VL 

DPT 

DL(50) 

Number 

FfP 

EVLN(3) 

AFST(7) 

FA(lOO,22) 

RESP 

TRSL(12) 

COPY(12) 

INTF(2) 

ED 

N,C,Q 

FN 

ROT(12) 

DNR 

VLNL(3) 

BFN 

OFN(lO) 

TFN 

COOR(6) 

TOL 

Boor. 

Punt. 

Cone. 

Vlak; van het uitgangsmateriaal. 

Dummy punt. 

Dummy matrix voor lijnen. 

Feature type. 

Eindvlak normaaL 

TECHNISCHE HANDLEIDING 

Afstand; de kleinste afstand tussen twee entiteiten. 

Feature array; zie 7.5. 

Respons; variabele die bij een interactieve stap aangeeft wat de 

respons van de gebruiker is. 

Translatie matrix. 

Copieer matrix 

Interferentie waarde matrix; 1 =entiteiten snijden elkaar, 2=entitei

ten raken elkaar en 3 = geen interferentie. 

Variabele die de waarde 1 heeft indien een feature wordt geplaatst 

en de waarde 2 indien een feature wordt gewijzigd. 

Lopende variabele. 

Feature nummer. 

Rotatie matrix. 

Dummy nummer. 

Vlak normaal; van een feature vlak. 

Bovenliggend feature nummer. 

Matrix met onderliggende feature nummers. 

Totaal feature nummer; totaal aantal gedefinieerde features. 

Coordinaten. 

Tolerantie klasse; 1 =niet voorfrezen, 2=voorfrezen op O,5mm en 
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TD 

FRDAT(3,lS) 

SA(13,lO) 

AD 

GRESP 

HGT 

HK 
TAP(20,3) 

GD 

TRESP 

AT 

INT 

DFA(22) 

String 

VLN(8) 

FRN 

GL(36,8) 

DNM(20) 

DN(8) 

CD(40) 

DFN(85) 

3 =voorfrezen op O,25mm. 

Tool diameter. 

Frees data matrix. 

Surface array (zie 7.4). 

Aantal boren. 

TECHNISCHE HANDLEIDING 

Gat respons; geeft aan welke gatdiameter de gebruiker heeft 

geselecteerd. 

Hoogte. 

Hoek. 

Tap matrix; bevat voar tappen tim M20 de valgende drie gegevens: 

Gatdiameter, Spoed en veiligheidsafstand. 

Gereedschapsdiameter. 

Tap respons; heeft de waarde 0 indien programma zelf de draad

lengte uit de gatlengte berekend en de waarde 1 als de gebruiker 

zelf de draadlengte ingeeft. 

Aantal tappen. 

Interferentie waarde; 1 = entiteiten snijden elkaar ,2 = entiteiten 

raken elkaar en 3 = geen interferentie. 

Dummy feature array. 

Vlaknaam. 

Freesnaam. 

Gereedschapslijst; matrix met aIle aanwezige gereedschappen. 

Dummy naam. 

Dummy nummer. 

Current directory. 

Dummy file name. 
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4.2 Werking 

Afbankelijk van het gekozen feature type springt het programma vanuit CADFEA 

naar een van de zes feature subprogramma's. Niet alleen door het plaatsen van een 

feature komt men in de subprogramma's, maar ook bij het wijzigen van een feature. 

Om deze twee situaties te kunnen onderscheiden wordt er vanuit CADFEA de 

variabele ED meegestuurd. ED heeft de waarde 1 indien het om het plaatsen van een 

feature gaat en de waarde 2 bij het aanpassen van een feature. Omdat de verschillen

de subprogramma's op bepaalde punten afwijken is duidelijk aangegeven op welke 

programma's het betrekking heeft. Wordt er niets aangegeven dan geldt het voor aIle 

programma's. 

BOREN EN TAPPEN OPHALEN (FEAGBG, FEAGTG, FEAVZG) 

Omdat bij boorbewerkingen en tapbewerkingen de diameter van de boor respectieve

lijk tap direct bepalend is voor de diameter van het gat, worden bij de programma's 

FEAGBG en FEA VZG eerst aIle aanwezige boren ingelezen en vervolgens via een 

menu aan de gebruiker getoond. Bij FEAGTG worden eerst aIle tappen ingelezen en 

met behulp van het bestand TAP.GGV worden de bijbehorende boren er ook meteen 

bijgezocht. Mocht echter de bijbehorende boor niet aanwezig zijn dan wordt de tap 

niet in het menu opgenomen. AIleen die tappen waar ook een boor voor beschikbaar 

is worden in het menu opgenomen. Het ophalen van de boren en tappen geschiedt 

aan de hand van een unieke naam die ieder gereedschap mee heeft gekregen. 

PARAMETERS FEATURE 

Bij doorlopende features moet een eindvlak worden geselecteerd. Van dit eindvlak 

wordt de normaal opgevraagd en aIleen als de Z-component -1 is wordt het vlak 

geaccepteerd. Dan is namelijk het eindvlak parallel aan het plaatsingsvlak. Vervolgens 

wordt de afstand tussen het plaatsingsvlak en het eindvlak bepaald en in FA in kolom 

9 opgeslagen. Na het ingeven van de overige parameters worden aIle afmetingen 

gecontroleerd of deze binnen het toelaatbare liggen. 
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GEREEDSCHAPSELECTEREN 

Bij de programma's FEAGBG, FEAGTG en FEA VZG wordt eerst een geschikte 

center gezocht en weI zodanig dat het gat direct afgekant kan worden. De naam van 

een center bestaat uit de letters "CR" gevolgd door de diameter van de center. Bij het 

vinden van een geschikte center wordt eerst naar een center gezocht met een gebele 

diameter die minstens 10% groter is dan de diameter van het gat, als het om een 

getapt of geboord gat gaat. Bij een verzonken gat wordt eerst naar een center gezocht 

met een zelfde diameter als van de afkanting. Wordt geen gescbikte center gevonden 

dan wordt de diameter telkens met 1 opgehoogd net zolang totdat een geschikte 

center is gevonden. Wordt de waarde van 40 voor de diameter bereikt en is er nog 

geen center gevonden dan zal, in geval van een geboord of getapt gat, het programma 

opzoek gaan naar een center met een diameter gelijk aan de diameter van het gat. 

Wordt deze ook niet gevonden dan wordt de diameter in stapp en van 1 verlaagd tot 0 

net zolang totdat een geschikte center is gevonden. Nadat een geschikte center is 

gevonden worden aIle gegevens van de reeds geselecteerde boor en eventueel tap 

opgehaald. Met behulp van die gegevens controleert het programma of het gedefi

nieerd feature weI maakbaar is. 

Bij de programma's FEASPB en FEARHK zijn de afrondingen bepalend voor de 

keuze van bet gereedschap. Het zoekalgoritme is zo opgebouwd dat eerst naar een 

frees met een halve diameter gelijk aan de afronding wordt gezocht. Is die niet 

aanwezig dan wordt de diameter met Imm verkleind net zolang totdat een frees is 

gevonden of dat de diameter de waarde 0 heeft bereikt. In het programma FEACLK 

verloopt het zoekmechanisme het zelfde aIleen is daar de start diameter anders. Hier 

wordt namelijk begonnen met een freesdiameter die kleiner is dan de diameter van 

het gat. 

CONTROLES LIGGING FEATURE 

Nadat ook de positie van het feature is ingegeven wordt bet contour van het feature 

met bebulp van lijnen en cirkels, afbankelijk van het feature type, in bet plaatsings-
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Figuur 1 Gespiegelde van een feature 

vlak getekend. Deze contour wordt vervol

gens tot de juiste diepte geextrudeerd, zodat 

er een solid ontstaat. Het programma voert 

daarna een interferentie test uit tussen het 

gedefinieerde feature en het uitgangsmateri

aal en eventueel het aan te passen feature 

(indien ED = 1). Levert deze test de waarde 3 

op dan interfereert het feature niet met het 

uitgangsmateriaal en is niet toegestaan. Is er sprake van een bovenliggend feature dan 

wordt er een tweede feature gedefinieerd dat gespiegeid ten opzichte van plaat

singsvlak ligt, met een hoogte gelijk aan die van het bovenliggend feature. Dit gespie

gelde feature mag het uitgangsmateriaal niet snijden, weI raken, anders is het feature 

niet volledig bereikbaar. 

In de programma's FEAGBG, FEAGTB en 

FEAVZG moeten de feature volle dig in het uit

gangsmateriaal liggen (zie figuur 1), dit om tijdens 

fabricage het weglopen van de boor tegen te gaan. 

Om dit te controleren wordt de kleinste afstand 

bepaald tussen de edges van het feature en de 

edges van het plaatsingsvlak. Is deze afstand 0 dan 

betekent dat het feature gedeeltelijk buiten het 

Fout Goed 

Flguur 2 Plaatsing gat 

uitgangsmateriaal ligt of dat het feature raakt aan een vlak van het uitgangsmateriaal. 

Beide situaties zijn tijdens fabricage niet toegestaan en het feature wordt dan ook 

afgekeurd. Deze conclusie is echter nog niet te trekken indien een feature wordt 

gewijzigd. In dat geval kan het namelijk zijn dat de waarde 0 een gevolg is van het 

feit dat het oude en nieuwe feature elkaar raken of snijden. De edges van het oude 

feature zijn namelijk tevens edges van het plaatsingsvlak. Daarom wordt er eerst een 

punt gedefinieerd op de plaats waar de afstand 0 is en vervolgens wordt gekeken of 

dit punt op het oude feature ligt. Pas als dat niet het geval is dan is met zekerheid te 
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zeggen dat het feature niet is toegestaan. 

AIleen kamers en spiebanen kunnen onderliggende features hebben. Indien een 

dergelijk feature gewijzigd wordt, moet de bereikbaarbeid van de onderliggende 

features wei gegarandeerd blijven. Daarom wordt in de programma's FEASPB, 

FEACLK en FEARHK tijdens het wijzigen van een feature tevens op de bereikbaar

heid van alle onderliggende features gecontroleerd. Van aIle features wordt gekeken 

of de gespiegelde interfereert met bet gewijzigde feature (zie figuur 2), zo niet dan is 

een feature niet meer bereikbaar. Hierna wordt van ieder gespiegeld feature bet 

intersectie deel met bet gewijzigd feature bepaald waarna het programma het volume 

van dat deel berekent. Dit volume wordt vergelijken met het volume van het gespie

gelde feature en als het onderliggend feature voUedig bereikbaar is moet deze 

volumes geUjk zijn. 

Kamers en spiebanen mogen in principe voor een deel buiten het uitgangsmateriaal 

vallen. Nu kan het zo zijn dat een van deze features zo is gedefinieerd dat een deel 

door het stuk materiaal loopt dat aan de opspanning komt te zitten of erger zelfs 

voor een deel door de opspanning zelf heen loopt. Daarom mag een dergeUjk feature 

het ondervlak niet snijden. Om dit te controleren wordt in de programma's FEASPB, 

FEACLK en FEARHK de laagste absolute Z-coordinaat van het feature opgevraagd. 

Deze mag geen waarde hebben die kleiner is dan 16mm, op die hoogte ligt namelijk 

het ondervlak. 

FEATURE ACCEPfEREN 

Nadat de gebruiker het gedefinieerd feature heeft geaccepteerd worden aIle gebruikte 

entiteiten van het feature in de FEA matrix opgeslagen en krijgt ieder entiteit een 

unieke naam, zie 7.7, voor latere herkenning. Daarna worden aIle entiteiten op de 

juiste layers geplaatst en wordt de boundary van het feature aangemaakt waarvan 

later tijdens het genereren van gereedscbapsbanen gebruik wordt gemaakt. In de 

matrix FA komen aIle relevante gegevens te staan die nag ontbraken. A1s dat aIle-
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maal voor elkaar is wordt het feature van het uitgangsmateriaal afgetrokken waardoor 

aan het uitgangsmateriaal een aantal vlakken is toegevoegd, namelijk de wanden van 

het feature. Van deze vlakken wordt vervolgens een voor een de normaal opgevraagd 

en vergeleken met de normaal van het plaatsingsvlak. Op deze manier kan achterge

haald worden om welk vlak het gaat, het ondervlak of een van de zijvlakken. Het 

ondervlak krijgt een naam bestaande uit de letters "VL" gevolgd door een nummer 

dat is verkregen uit de sommatie van het feature-nummer en het getal 20. AIle 

andere vlakken krijgen de naam "VLOO", zodat bij het selecteren van een plaatsings

vlak voor een ander feature direct uit de naam is af te leiden of het geselecteerde 

vlak is toegestaan. Als aIle vlakken van een naam zijn voorzien wordt naar CADFEA 

teruggesprongen. 
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5. CAMNC 

5.1 Gebuikte variabelen 

Entity 

GRS 

FEA(lOO,13) 

ASYS 

DSYSl,DSYS2 

MSYS 

FR 

VLK 

WSYS 

BEP 

PLN 

DL(20) 

BNDY 

SEA(13,10) 

Number 

NCRSP(4) 

RESP 

N,Q,I,C,T 

TLDAT(15) 

TLNR 

FA(100,22) 

Gereedschap. 

Feature entity array; zie 7.3. 

Absolute coordinaten systeem. 

Dummy coordinaten systeem. 

Machine coordinaten systeem. 

Frees. 

VIak. 

Werk coordinaten systeem. 

Begin punt; nodig bij het creeren van een boundary voor het frezen 

van een vlak. 

Part surface. 

Dummy matrix met lijnen. 

Boundary; nodig voor het genereren van gereedschapsbanen. 

Surface entity array (zie 7.2). 

NCRSP; herbergt de respons van de gebruiker voor het genereren 

van een NC-file. 

Respons; variable die bij een interactieve stap aangeeft wat de 

respons van de gebruiker is. 

Lopende variabele. 

Tool data; bevat aIle gegevens van een gereedscbap. 

Tool nummer. 

Feature array; zie 7.5. 
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DFA(lOO,S) 

TSN 

SA(13,lO) 

TFN 
MRS 

TVF 

THF 

VF(300) 

HF(300) 

x,Y,Z 

FN 

PRS 

TAP(20,3) 

LBL 

OTNR 

TLD 

ROT(12) 

STP 

TOL 

RST 

ICMD 

AH 

TECHNISCHE HANDLEIDING 

Dummy feature array. 

Totaal surface nummer; totaal aantal vlakken waarin features 

kunnen worden geplaatst. 

Surface array (zie biz 7.4). 

Totaal feature nummer; totaal aantal gedefinieerde features. 

Materiaal respons; afbankelijk van het gekozen materiaal krijgt 

deze variabele een waarde, 1 = aluminium, 2 = staal, 3 = gietijzer. 

Totaal aantal vertikale features. 

Totaal aantal horizontale features. 

Matrix met gesorteerde vertikale feature nummers. 

Matrix met gesorteerde horizontale feature nummers. 

Afmetingen van het modelleermateriaal in X, respectievelijk Y, 

respectievelijk Z richting. 

Feature nummer. 

Part respons; variabele die afbankelijk van de part keuze een 

waarde heeft, 1 = nieuw part, 2 = oud part. 

Tap matrix; bevat voor tappen tim M20 de volgende drie gegevens: 

Gatdiameter, Spoed en veiligheidsafstand. 

Label; wordt gebruikt om met het JUMP commando naar de juiste 

positie in het programma terug te springen. 

Oude tool nummer. 

Tool diameter. 

Rotatie matrix. 

Stap; het aantal lagen waarin een feature wordt gefreesd. 

Tolerantie klasse; 1 = niet voorfrezen, 2 = voorfrezen op O,Smm en 

3 =voorfrezen op O,2Smm. 

Rest diepte; dat gedeelte van de de diepte welke overblijft nadat 

aIle incrementele lagen ( = STP) zijn afgewerkt. 

Incrementele diepte. 

A-hoek. 
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OAB 

BH 

OBH 

GL(36) 

AC, 

SV 

NOR(3) 

EL 

TRAN(12) 

SP(3) 

EP(3) 

SN 

BP(3) 

AFST 

LNR 

EVEC(3) 

RVEC(3) 

COOR(3) 

Dl 

ANGl,ANG2 

HZ 

XW 

YW 

ZW 

DZ 

String 

NPN 

Oude A-hoek. 

B-hoek. 

Oude B-hoek. 
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Gereedschapslijst; hierin wordt bijgehouden welke gereedschappen 

gebruikt worden, op die posities staat een 1. 

Aantal caracters; geeft het aantal caracters in een string. 

String vergelijking; heeft de waarde 0 indien twee strings identiek 

zijn. 

Normaal vector. 

Element nummer. 

Translatie matrix. 

Start punt. 

Eind punt. 

Surface nummer. 

Boundary start punt. 

Afstand tussen twee entiteiten. 

Lijn nummer. 

Engage vector. 

Retract vector. 

Coordinaten. 

Dummy variabele. 

Hoek. 

Hoogste Z-coordinaat. 

X-waarde. 

Y-waarde. 

Z-waarde. 

Dummy Z-waarde. 

Nieuw part naam. 
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CD (40) 

DFN(85) 

DSTR(85) 

TINM(6) 

PRTL(3) 

TI.L(36,6) 

TOT(130) 

DD(5) 

XVA(lO) 

YVA(lO) 

ZVA(lO) 

CMT(80) 

DTF(80) 

AS(13) 

FRNM(6) 

5.2 Werking 

Current directory. 

Dummy file naam. 

Dummy string. 

Tool naam. 

TECHNISCHE HANDLEIDING 

Part lijst; lijst met parts behorende bij de verschillende materialen 

(zie programma CADCAM). 

Toollijst; bevat aile gereedschappen die in part aanwezig zijn en 

gerangschikt naar gereedschapsnummer. 

String die meegestuurd wordt naar de postprocessor. 

Dummy diameter. 

Veiligheidsafstand in X-richting 

Veiligheidsafstand in Y -richting 

Veiligheidsafstand in Z-richting 

Commentaar. 

Draaitafel commando. 

Aantal spaties. 

Freesnaam. 

Met behulp van dit programma worden alle benodigde gereedschapsbanen gecreeerd 

en vervolgens omgezet in een CLS·, CLF- en indien gewenst NC·file. AIle features en 

toegevoegde vlakken worden afhankelijk van de bijbehorende A-hoek onderverdeeld 

in twee groepen, een voor de verticale spil en een voor de horizontale spil. Van deze 

twee groepen worden afzonderlijke CLS-, CLF- en NC-files gemaakt. De twee NC

files worden vervolgens samengevoegd tot een NC-file. 

INITIAUSATIE 

Begonnen wordt met de definitie van een veiligheidspunt, waarbij iedere coordinaat 

aan een aparte variabele is toegekend deze op ieder gewenst moment in het program-
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rna te kunnen gebruiken. Tijdens het verdere verloop van het programma worden 

een aantal getallen uit FA veranderd. Na afloop moet FA echter weer in zijn 

oorspronkelijk staat terug worden gebracht. Daarom worden alle waarden uit FA, die 

een verandering ondergaan, tijdelijk in de matrix DFA opgeslagen. Het MCS wordt 

zodanig gedefinieerd dat het 90 graden gedraaid ligt ten opzichte van het absolute 

coordinaten systeem. Om tijdens het verdere verloop van het programma via een 

gereedschapsnummer, dat in FA en SA genoteerd staat direct de bijbehorende 

gereedschapsnaam terug te vinden worden aIle aanwezige gereedschappen volgens 

oplopend gereedschapsnummer met naam in de matrix TLL opgeslagen. 

FEATURESSORTEREN 

Voor de bewerkingsvolgorde is een apart subprogramma geschreven, CAMSRT. Dit 

programma wordt vanuit CAMNC aangeroepen waarbij alle vlak- en feature-gegevens 

mee worden gestuurd. CAMSRT retourneert na afloop twee matrices, een voor de 

verticale spil (VF) en een voor de horizontale spil (HF). In deze matrices staan alle 

featurenummers op bewerkingsvolgorde gesorteerd. CAMSRT maakt bij het bepalen 

van de bewerkingsvolgorde gebruik van FA en SA, waarbij een aantal waarden 

worden gewijzigd. Deze waarden moeten na afloop weer terug worden gezet en dat 

gebeurt met behulp van DFA. 

AANMAKEN CLS-FILE 

Allereerst wordt een eventueel bestaand CLS-file voor de verticale spil verwijderd 

waarna een nieuw wordt aangemaakt. Na het toevoegen van de gebruikelijke 

commentaar-regels worden vervolgens van aIle vlakken die met de verticale spil 

bewerkt moeten worden gereedschapsbanen gegenereerd. Daarvoor is van ieder vIak 

een boundary nodig die reeds in matrix SEA is opgeslagen. Het beginpunt van het 

eerste lijnstuk dat opgegeven wordt bij de creatie van een boundary is tevens het 

startpunt van de gereedschapsbanen. Om de frees altijd van boven te laten komen 

moet het beginpunt het hoogste punt van de boundary zijn. Verder wordt bij het 

genereren van gereedschapsbanen gebruik gemaakt van een overlap van 50%. Ligt 
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het onderste boudary element echter in het ondervlak van het uitgangsmateriaal dan 

kan bij een overlap van 50% de opspanning in gevaar komen. Daarom wordt in 

dergelijke gevallen het onderste lijnelement over de halve freesdiameter naar boven 

verschoven. 

Om de juiste boundary aan te maken moet dus eerst het bovenste lijnstuk (ten 

opzichte van de positieve Z-as) bepaald worden en gekeken worden of een lijnele

ment in het ondervlak ligt. Daartoe wordt van ieder lijnstuk de Z-coordinaat van het 

middelpunt bepaald. Ben lijnstuk dat in het ondervlak ligt heeft een Z-coordinaat van 

16. Dit lijnstuk wordt over de halve tooldiameter in positieve Z-richting verplaatst. 

Van het lijnstuk met de hoogste Z-waarde wordt vervolgens het eindpunt met de 

laagste Z-coordinaat bepaald. Daarna wordt gekeken op welk lijnstuk dit punt nog 

meer ligt, daartoe wordt van ieder lijnstuk de afstand tot dit punt bepaald. Het 

gevonden lijnstuk wordt als tweede element bij de creatie van een boundary opgege

yen. Ieder volgend element dat opgegeven wordt moet weer grenzen aan het vorige. 

Op deze mani,er wordt de gehele boundary opgebouwd en komt het beginpunt 

bovenin te liggen. 

Afhankelijk van de richting van het vlak wordt vervolgens de engage en retract vector 

ingesteld. Na het instellen van nog een paar parameters wordt het aantal stappen 

berekend waarin het vlak gefreesd gaat worden. Dit aantal wordt verkregen door de 

maximale afstand van het afgesneden stuk materiaal (kolom 9 uit SA) te delen door 

de maximale snedediepte van de frees. Voor de verschillende stappen worden daarna 

gereedschapsbanen gegenereerd waarbij de frees steeds per stap over een afstand ter 

grote van de maximale snedediepte richting oppervlak wordt verschoven. Na de 

laatste stap kan het zijn dat er nog een laagje materiaal is blijven staan, dan wordt 

hiervoor vervolgens ook gereedschapsbanen gegenereerd. 

Op bovenstaande manier worden alle vlakken voor de verticale spil afgehandeld. 

Nadat het laatste vlak verwerkt is worden voor aIle features in de volgorde die 
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opgeslagen is in matrix VF gereedschapsbanen gegenereerd. Voor kamers en 

spiebanen wordt gebruik gemaakt van de submodule Planar Milling. Voor genereren 

van gereedschapsbanen is een boundary vereist. Daarvoor wordt het contour van een 

feature gebruikt die reeds al8 boundary in de matrix FEA op positie 6 is opgeslagen. 

Net als bij het frezen van de vlakken bepaald het programma in hoeveel lagen het 

feature gefreesd moet worden en of er eventueel nog een restlaag overblijft, waar 

vervolgens ook gereedschapsbanen voor gegenereerd worden. 

Gaten worden via de submodule Point to Point verwerkt waarbij het middelpunt 

vereist is om gereedschapsbanen te genereren. Dit middelpunt is opgeslagen in matrix 

FEA op positie 6. 

Als alle features op deze manier verwerkt zijn wordt het CLS-file opgeslagen waarna 

er een CLF-file van gemaakt wordt. Met behulp van de postprocessor en het MDF

file mahov.mdf worden vervolgens NC-regels gegenereerd. Als dit gebeurt is opent 

het programma een nieuw CLS-file voor de horizontale spil. Op dezelfde wijze als 

hierboven voor de verticale spil is beschreven worden aIle vlakken en features van de 

horizontale spil afgewerkt. Tot slot worden, indien gewenst NC-regels voor het 

losfrezen van een produkt toegevoegd. Hierna wordt het CLS-file opgeslagen en zoals 

eerder beschreven een CLF- en NC-file van gemaakt. 

Het eerste NC-file, voor de verticale spil wordt vervolgens geopend waarna het 

tweede NC-file eraan toegevoegd wordt. Het geheel wordt onder de opgegeven naam 

met de extensie .NC opgeslagen terwijl de twee gegenereerde NC-file verwijderd 

worden. In het zo verkregen NC-file zijn een aantal regels versprongen. Om deze 

spaties emit te halen worden elke regel ingelezen in het programma waarna dezelfde 

regel uit het file wordt verwijderd. Door nu dezelfde regel weer vanuit het program

ma terug te schrijven naar het NC-file, zijn alle spaties aan het begin van een regel 

verdwenen. Als zo het hele file is doorlopen spring het programma toont het 

programma indien gewenst een lijst met gebruikte gereedschappen op het scherm 

waarna terug wordt gesprongen naar het programma CADFEA. 
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6. CAMSRT 

6.1 Gebruikte varia belen 

Entity 

FEA(lOO,13) 

Number 

TSN 

N,Q,V,H,R 

SN 

VV(13) 

HV(13) 

TFN 
FA(lOO,22) 

TO (36,2) 

TVF 
TIfF 

TF 

TN 

VF(3OO) 

HF(3OO) 

VN 

OF 

FN 

Feature entity array (zie 7.3). 

Totaal surface nummer; totaal aantal vlakken waann features 

kunnen worden geplaatst. 

Lopende variabele. 

Surface nummer. 

Matrix met vertikaal gesorteerde vlakken. 

Matrix met horizontaal gesorteerde vlakken. 

Totaal feature nummer. 

Feature array; zie 7.5. 

Tool matrix. 

Totaal aantal vertikale features. 

Totaal aantal horizontale features. 

Tool frequentie. 

Tool nummer. 

Matrix met gesorteerde vertikale feature nummers. 

Matrix met gesorteerde horizontale feature nummers. 

Vlak nummer. 

Aantal onderliggende features die een gereedschap moet bewerken. 

Feature nummer. 
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6.2 Werking 

Met behulp van de FA en SA matrices wordt de bewerkingsvolgorde bepaald. Daarbij 

worden aile vlakken en features voor de verticaIe spil en die voor de horizontale spil 

gescheiden gehouden. Als eerste worden aIle vlakken naar oplopende B-hoek 

gesorteerd en via het vlaknummer in gesorteerde volgorde in VV of HV opgeslagen, 

afhankelijk van de spil. 

Voor het sorteren van de verticale features is het van belang om te weten voor 

hoeveel features een gereedschap wordt gebruikt. Daarvoor worden van aile verticale 

features het bijbehorende gereedschapsnummer opgevraagd. Via dit gereedschaps

nummer wordt in de overeenkomstige rij van de matrix TO in de eerste kolom bij het 

reeds aanwezige getal een opgeteld. Gaat het echter om een onderliggend feature, in 

dat geval staat in kolom 14 van FA geen 0, dan wordt in plaats van kolom 1 in kolom 

2 er een bijgeteld. Op deze manier is ook bekend hoeveel onderliggende features met 

een bepaald gereedschap verwerkt moeten worden. Als aIle features na zijn gelopen 

wordt in TO dat gereedschap opgezocht dat de minste onderliggende features te 

verwerken heeft. Mochten er dat meerdere zijn dan wordt naar de eerste kolom 

gekeken, welk gereedschap de meeste features te verwerken heeft. Met dit gereed

schap gaat het programma opzoek naar een bijbehorend feature. De variabele SN 

geeft het vlak aan waarin de laatste bewerking heeft plaats gevonden. In de FA 

matrix wordt nu naar een feature gezocht die in kolom 12 het vlak SN en in kolom 13 

een A-hoek kleiner dan 45 grad en (=verticale spil). Wordt een dergelijk feature niet 

gevonden dan wordt SN gelijkgesteld aan het volgende vlak uit de VV matrix en 

herhaalt het zoekproces zich. Op het moment dat een feature gevonden is wordt het 

feature-nummer in matrix VF opgeslagen. Vervolgens wordt in kolom 16, 17 of 18, 

afhankelijk van het gebruikte gereedschap een 0 geplaatst. Op het moment dat het 

feature geheel is afgewerkt, in de kolommen 16, 17 en 18 staan dan null en, verandert 

de 1 uit de eerste kolom in een nul. Het programma gaat vervolgens op zoek naar het 

volgend feature dat met het betreffende gereedschap bewerkt moet worden. Na het 

laatste feature wordt de TO matrix opnieuw samengesteld en het hele proces 
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nogmaals doorlopen. Na afloop van dit proces staan in VF aUe features voor de 

verticale spil in de juiste volgorde gerangschikt. Vervolgens wordt dit nog een keer 

herhaalt voor aIle horizontale features waarna de matrices VF en HF terug worden 

gegeven aan het programma CAMNC. 
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7. GEBRUIKTE MATRICES, LAYERS, 

BENAMINGEN EN POSTPROCESSOR 

7.1 Inleiding 

Binnen de verschillende subprogramma's zijn een aantal matrices gebruikt waarin 

gegevens en entiteiten van vlakken en features zijn opgeslagen. Het gaat hier om de 

matrices SEA, FEA, SA en FA. Iedere rij van deze matrices bevat de gegevens van 

een vlak of een feature. Iedere kolom herbergt een bepaald gegeven of entiteit van 

een vlak respectievelijk feature. Hieronder staat voor elke matrices wat de inhoud 

van ieder kolom is. 

7.2 SEA(13,lO) Surface Entity Array 

In de surface entity array worden de entiteiten van een bepaald vlak, van het 

uitgangsmateriaal, opgeslagen. Iedere rij is aan een bepaald vlak gekoppeld, waarbij 

de eerste 5 rijen voor de vlakken van het uitgangsmateriaal zijn gereserveerd. De 

overige 8 rijen zijn voor de vlakken die de gebruiker zelf kan toevoegen. Ieder 

toegevoegd vlak krijgt een nummer dat correspondeert met de bijbehorende rij uit 

SEA matrix. 

Tijdens het definieren van extra vlakken wordt in de eerste kolom het afgesneden 

stuk uitgangsmateriaal geplaatst, zodat deze later weer terug te halen is indien een 

vlak wordt verwijderd. Zo gauw men echter features gaat plaatsen en het uitgangsma

teriaal is geaccepteerd, worden al deze stukken uit het part verwijderd. De SEA 

matrix wordt vervolgens gevuld met de boundary elementen van een vlak. Afbankelijk 

van de hoeveelheid boundary elementen worden even zoveel kolommen gevuld. Deze 
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boundary elementen zijn later nodig om een vlak op maat te frezen. 

7.3 FEA(lOO,6) Feature Entity Array 

In de Feature Entity Array worden alle entiteiten opgeslagen die aan een bepaald 

feature zijn gekoppeld. Ieder feature beschikt over een aparte rij. Het feature

nummer geeft aan in welke rij de bijbehorende entiteiten staan. In de verschillende 

kolommen worden de volgende gegevens opgeslagen: 

1. Solid Feature. 

2. Sectie feature; bevat het gedeelte van een feature dat het uitgangsmateriaal 

snijdt. 

3. Gespiegeld feature; bevat de gespiegelde van het feature (ten opzichte van het 

plaatsingsvlak), indien het een onderliggend feature betreft. 

4. Referentie coordinaten systeem van feature. 

5. Deel cirkel; bevat de driekwart cirkel bij een getapt gat. 

6. Totale boundary van een feature. 

7.4 SA(13,lO) Surface Array 

In de surface array worden aIle parameters van een bepaald vlak opgeslagen. Het 

rijnummer correspondeert met het vlaknummer en iedere kolom bevat een bepaalde 

parameter van het desbetreffende vlak. De indeling van de kolommen is als voIgt: 

1. Bevat de waarde 1 indien een vlak met het bijbehorende rijnummer is gedefi

nieerd. 

2. De A-hoek van een vlak, benodigd voor het aansturen van de draaitafel. 

3. De B-hoek van een vlak, benodigd voor het aansturen van de draaitafel. 
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4. X-component vlaknormaal. 

5. Y -component vlaknormaal. 

6. Z-component vlaknormaal. 

7. Gereedschapsnummer. 

8. Aantal boundary elementen die in SEA zijn opgeslagen. 

9. Loodrechte afstand vlak - hoogste punt afgesneden stuk. 

7.5 FA(l00,22) Feature Array 

De Feature Array bevat alle gegevens die voor de definitie van een feature nodig zijn. 

Het rijnummer correspondeert met het featurenummer en iedere kolom bevat een 

bepaalde parameter van een feature. De inhoud van een kolom is afbankelijk van het 

feature type, daarom staat in onderstaande lijst steeds tussen haakjes aangegeven over 

welke type het gaat. Staat er niets achter dan geldt de omschrijving voor alle typen. 

1. Feature nummer. 

2. Feature type. 

3. X-positie van het feature ten opzichte van het referentie coordinaten systeem. 

4. Y -positie van het feature ten opzichte van het referentie coordinaten systeem. 

5. Werkelijke diepte feature rekening houdend met eventuele bovenliggende 

features. 

6. Hoek waaronder feature geplaatst wordt (6,7,10,11). 

7. Lengte feature (6,7,10,11); Draadlengte (3,4). 

8. Breedte feature (10,11); Diameter afkanting (5). 

9. Diepte feature. 

10. Radius (10,11); Diameter (1..5,8,9); 

11. Tolerantie klasse (6 .. 11). 

12 Vlaknummer; nummer van een vlak van het uitgangsmateriaal waarin feature 

geplaatst is. 
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13. A-hoek van het vlak waar kolom 12 naar verwijst. 

14. Nummer van het bovenliggend feature. 

15. Het aantal onderliggende features in ondervlak. 

16. Gereedschapsnummer Ie gereedschap. 

17. Gereedschapsnummer 2e gereedschap (1..5) 

18. Gereedschapsnummer 3e gereedschap (3,4) 

19. Vlaknummer; nummer van het plaatsingsvlak, (kan dus een ondervlak van een 

feature zijn). 

7.6 F(ll) Feature Array 

De Feature Array bevat aile features die momenteel binnen het programma kan 

definieren. Het rijnummer geeft het type nummer van de betreffende feature: 

F(I) = Geboord gat (door) 

F(2) = Geboord gat (blind) 

F(3) = Getapt gat (door) 

F(4) = Getapt gat (blind) 

F(S) = Verzonken gat 

F(6) = Spiebaan (door) 

F(7) = Spiebaan (blind) 

F(B) = Cilindrische kamer (door) 

F(9) = Cilindrische kamer (blind) 

F(IO) = Rechthoekige kamer (door) 

F(ll) = Rechthoekige kamer (blind) 
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7.7 Layer gebruik 

Entiteiten die voor de gebruiker niet van direct belang zijn maar weI voor een goed 

programma verioop, worden op aparte layers geplaatst. Het modelleren gebeurt altijd 

op layer 2 en daarbij wordt nog van de volgende layers gebruik gemaakt: 

Layer 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Entiteit 

Opspanning 

Veiligheidspunten 

Afgesneden stukken uitgangsmateriaal 

Boundary features en vlakken 

Solids features 

Intersectie deel features 

Gespiegelde features 

7.8 Benaming entiteiten 

Een part bestaat naar verloop van tijd uit een groot aantal entiteiten. Om al deze 

entiteiten later weer makkelijk op te roepen zijn er namen aan de diverse entiteiten 

gebangen. De volgende benaming is daarbij gebanteerd: 

Naam· 

AF'nll 

BD"n" 

FE"n" 

GF'n" 

U"n"'p" 

Soort entiteit 

Afgesneden stuk vlak n 

Boundary feature n 

Feature solid n 

Gespiegeld feature n 

pe boundary element vlak n 

-64-



M"nll 

VL"n" 

Driekwartcirkel feature n (getapt gat) 

Veiligheidspunt n 

Intersectie deel feature n 

Vlakn 

7.9 De postprocessor 

TECHNISCHE HANDlEIDING 

Voor het genereren van NC-regels staat de postprocessor GPM van Unigraphics ter 

beschikking. Deze postprocessor kan niet direct via een GRIP commando worden 

aangeroepe~ dat moet op Operating System niveau gebeuren. Daarvoor is het GRIP 

commando XRUN ter beschikking, dat een SCRIPT-file op OS niveau kan starten. 

Zo'n SCRIPT-file is te vergelijken met een batch-file binnen DOS. Dit SCRIPT-flle 

zorgt voor het aanroepen van de postprocessor en het doorgeven van de juiste 

gegevens naar de postprocessor. Dit SCRIPT-file heet CAMGPM.SCR en ziet er ais 

voIgt uit: 

# HP _UNIX SCRIPT FILE OM POSTPROCESSOR (GPM) TE STARTEN 

# BEHOREND BIJ CADCAM 

# (C) 1994 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

/datadisk/eds100/bin/gpm $1 

exit 

De eerste drie regels beginnen met het #-teken en geven aan dat alles wat op die 

regels staat commentaar is. Met de vierde regel wordt de postprocessor gestart, 

waarbij het volledige pad is meegegeven. Het $-teken gevolgd door het getal 1 geeft 

aan dat parameter 1 meegestuurd moet worden naar de postprocessor. Deze parame

ter dient er als voIgt uit te zien: 

-USER =usemame-P ASS =password-MDF =name.MDF-CLF =name.CLF-
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Het onderscheidt tussen hoofd- en kleine letters is daarbij van wezenlijk belang. Deze 

parameter wordt met behulp van de string TOT uit CAMNC via het XRUN-comman

do meegestuurd en wei als voIgt: 

XRUN ICD + 'camgpm.scr' ,TOT 

De string CD bevat het directory waar camgpm.scr zich bevindt. TOT komt als 

parameter 1 in het SCRIPT-file binnen en wordt via $1 met het commando voor de 

gpm meegestuurd. 

De laatste regel uit camgpm.scr zorgt er voor dat na afloop van het postprocessen 

weer terug gesprongen wordt naar het GRIP programma CAMNC. 
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8. FLOWSCHEMA'S 

In dit hoofdstuk staan de flowschema's van het programma. Deze schema's zijn 

bedoeld om snel inzicht in de werking van het programma te krijgen. Aileen de grote 

lijnen zijn er in aangegeven, voor de details wordt naar eerdere hoofdstukken uit deze 

handleiding verwezen. 

Om verwarring te voorkomen staan in onderstaand figuur alle gebruikte blokken met 

bijbehorende betekenis. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat delen van het 

programma wat betreft structuur gelijk zijn. Zo zijn de programma's voor getapte, 

geboorde en verzonken gaten, op een aantal punten na, identiek. Daarom is voor 

deze drie de programma's slechts een schema gegeven en weI dat van getapte gaten. 

Proces 

( ] Interactieve actie 

o Conditie 

c:J Melding 

CJ Vervolg 
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