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VOORWOORD: 

Als afronding van de studie werktuigbouwkunde aan de Tech

nische Universiteit Eindhoven, heb ik mij in de periode van 

maart tot september 1992 bezig gehouden met het realiseren 

van dat gedeelte van het beheersysteem voor de MAHO 700S, 

dat de orders en gereedschappen bijhoudt en regelt. Andere 

delen van dit beheersysteem zijn reeds of worden nog door 

andere studenten voltooid. 

Al deze delen worden opgezet volgens de beschrijving van 

W.P.A. rapport 119B [1], waarin een globale opzet van het 

beheersysteem wordt gegeven. 

Ik ben begonnen met de bestudering van de literatuur over 

werkplaatsbesturing. Met de verworven kennis heb ik de 

units "Gereedschappen" en "Orders" geschreven en de unit 

"Scherm" aangevuld, dit alles met behulp van Turbo Pascal 

6.0. In dit rapport zijn de verschillende onderdelen van 

het beheersysteem beschreven. 

Tevens heb ik het programma NCSIM zodanig aangepast dat dit 

programma in staat is om enkele van de benodigde gegevens 

aan het beheersysteem te leveren en om met zes of zeven 

cijferige gereedschapsnummers te kunnen werken. 

Als laatste wilde ik hier graag iedereen, die mij bij de 

problemen die ik tegenkwam heeft geholpen, bedanken voor 

hun soms wijze raad of goede hulp. 

Vaassen, september 1992. 
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SAMENVATTING 

Het bewerken van produkten op CNC-machines en flexibele 

fabric age cellen is een kapitaalintensieve produktiemetho

de. Uit economisch oogpunt is het daarom zeer belangrijk 

dat deze produktiemiddelen zo efficient mogelijk gebruikt 

worden. 

De MAHO 700S, een universe Ie frees- en boormachine met een 

universe Ie gereedschapwisselaar, is zo'n soort machine en 

daarvoor is getracht een beheersysteem te ontwikkelen. Het 

beheersysteem zal ervoor moeten zorgen dat de beschikbare 

capaciteit beter benut wordt. Tegelijkertijd zorgt het be

heersysteem ook voor het automatiseren van een gedeelte van 

het traject dat een order doorloopt van produktontwerp tot 

gereed eindprodukt, waardoor de doorlooptijd verkort moet 

worden. 

Het beheersysteem is opgebouwd uit enkele units die ieder 

een deel van de taken van het beheersysteem uitvoeren. Door 

de units "Orders" en "Gereedschappen" worden in enkele be

standen de belangrijkste informatie over de orders en ge

reedschappen bijgehouden en geregeld. 

De planning van de volgorde waarin de orders afgewerkt zuI

len worden zal door het beheersysteem in de werkplaats uit

gevoerd worden. Met de informatie uit de bestanden is een 

betere planning te realiseren. Van een nieuwe order worden 

de benodigde gereedschappen in een lijst bij elkaar gezet. 

Vervolgens wordt gekeken of de gereedschappen beschikbaar 

zijn of nog samengesteld moeten worden. Naast de te gebrui

ken gereedschappen is de prioriteit van een order belang

rijk bij het bepalen van de volgorde waarin de orders 

geproduceerd zullen worden. Ais een order prioriteit heeft 

wil dat zeggen dat de order voor aIle orders zonder priori

teit aan de beurt is om vervaardigd te worden. 

Op grond van het al dan niet hebben van prioriteit van een 
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order, het wei of niet beschikbaar zijn van de benodigde 

gereedschappen en de plaats waar de beschikbare gereed

schappen zich bevinden, wordt een order op de meest idea Ie 

plek in de rij gezet. 

Nadat aile orders zo in de rij zijn gezet is reeks orders 

ontstaan waarbij de orders waarvoor dezelfde gereedschappen 

nodig zijn achter elkaar gezet zijn. Hierdoor wordt het 

aantal gereedschapsuitwisselingen geminimaliseerd. 

Door de planning in de werkplaats uit te voeren en door 

gebruik te maken van de voorhanden zijnde informatie wordt 

het mogelijk om een planning te bepalen die meer rekening 

houdt met de (gewijzigde) omstandigheden die zich voordoen. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

De toenemende noodzaak om zich aan de wensen van de klanten 

aan te passen zorgt ervoor dat er meer variaties op een 

produkt gemaakt moeten worden, de seriegrootte kleiner 

wordt en tegelijkertijd de doorlooptijd verkort moet wor

den, dit om snel op de vraag in te kunnen spelen. 

Dit zijn redenen om de produktie verder te automatiseren, 

omdat met de stijgende produktiviteit ook de eis van een 

grotere flexibiliteit steeds meer waarde krijgt. De hier

voor ontwikkelde flexibele fabricage systemen en machines 

en de daarbij behorende besturingen zijn zeer kostbaar. Het 

gevolg is een hoog machine-uurtarief dat gecompenseerd moet 

worden met een hogere bezettingsgraad en kortere wacht

en bewerkingstijden. 

Hoe wordt dit nu vertaald naar de praktijk? V~~r het maken 

van freesprodukten zijn o.a. machines, NC-programma's en 

gereedschappen nodig. Om de machines en gereedschappen op 

een efficiente wijze te gebruiken, zodat aan de vereiste 

flexibiliteit, een hogere bezettingsgraad en een kortere 

bewerkingstijd wordt tegemoet gekomen, is het noodzakelijk 

de NC-programma's in een zo optimaal mogelijke volgorde af 

te werken. De bepaling van de volgorde moet gebaseerd zijn 

op juiste informatie over de orders en over de voor het 

vervaardigen noodzakelijke produktiemiddelen, zoals de ge

reedschappen en de machines. Als gevolg van een betere 

volgordeplanning van de orders en de correcte informatie 

zou de bezettingsgraad van de machine verhoogd moeten wor

den. 

Verkeerde informatie over de gereedschappen, die worden 

gebruikt v~~r het vervaardigen van een produkt, is een oor

zaak die tot stilstand van de machine leidt. 

Daarnaast is er, om zo optimaal mogelijk te kunnen verspa

nen, en een zo groot mogelijk verspaningsvolume te halen, 
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ook nog eens een grote verscheidenheid aan specifieke ge

reedschappen ontwikkeld, ieder met een eigen toepassingsge

bied. Daardoor wordt de keuze van de te gebruiken gereed

schappen steeds belangrijker en is goede informatie over 

die gereedschappen van groot belang. 

Een goede informatievoorziening wat betreft gereedschappen 

en orders is dus van grote importantie. Dit is een van de 

doe len die door het beheersysteem gerealiseerd moeten wor

den met behulp van enkele databases waarin de belangrijkste 

gegevens van zowel orders als gereedschappen in zijn opge

slagen. Op grond van de gegevens in de databases wordt in 

de werkplaats door het beheersysteem de volgorde bepaald 

waarin de orders afgewerkt zullen worden. 
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ROOFDSTUK 2: BESCHRIJVING VAN RET BEHEERSYSTEEM 

2.1 Het beheersysteem en zijn omgevinq 

Om duidelijk te maken waar de onderdelen die in dit rapport 

beschreven worden dee1 van uit maken, voIgt hier een korte 

beschrijving van het beheersysteem. In figuur I worden de 

componenten aangegeven waarmee het beheersysteem samen

werkt. 

De verschillende componenten en onderdelen worden besproken 

door de weg te vo1gen die een order af1egt van ontwerp tot 

gereed produkt. 

D~G N~m Beheer 

Figuur 1 Het beheersysteem en zijn omgeving 

De weg die een order gaat doorlopen als het systeem eenmaal 

is gerealiseerd kan in drie fases worden opgesplitst, name-

lijk: 1) genereren) 

2} beheren; 

3) produceren. 

ad 1) Nadat een tekening is aangemaakt, wordt een NC-pro-
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gramma gegenereerd met behulp van DLOG of een ander NC-pro

grammeersysteem. 

Het Nc-programma wordt vervolgens gesimuleerd op een compu

ter met behulp van het door de T.U.E. ontwikkelde programma 

NCSIM. Dit programma is in staat fouten in de NC-regels op 

te sporen en maakt daarenboven een file aan waarin enige 

gegevens staan die het beheersysteem nodig heeft om zijn 

taak te vervullen. Het programma NCSIM wordt uitvoerig be

sproken in de W.P.A. rapporten 0730 [1] en 0731 [2]. 

De gegevens die met behulp van NCSIM uit een NC-programma 

worden gehaald en vervolgens worden doorgestuurd naar het 

beheersysteem zijn: 

- het programmanummer; 

- de nummers van de gereedschappen die gebruikt worden om 

het produkt te frezen; 

- de netto verspaningstijd per gereedschap (gereedschap

wisseltijden worden niet meegerekend); 

- de totale verspaningstijd voor een produkt. 

ad 2) De tweede fase is de fase waar het beheersysteem zijn 

werk verricht, het systeem zal echter ook invloed hebben op 

de genereerfase en op de produceerfase. 

Het beheersysteem zal de (automatische) koppeling vormen 

tussen ontwerp (genereerfase) en produktie (produceerfase). 

De belangrijkste taak is het bewaken van de status van de 

MAHO 7005 en naar aanleiding van de zich voordoende situa

ties de juiste opdrachten te geven om de machine zo opti

maal mogelijk te benutten. 

ad 3) Het produceren zal gebeuren op de MAHO 7005 die daar

voor aangestuurd zal worden door het beheersysteem. Het be

heersysteem stuurt een NC-programma met de opdracht om het 

produkt te fabriceren. Na deze opdracht begint de eigen 

software van de MAHO de machine te besturen en wordt het 

NC-programma afgewerkt. 
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2.2 De opbouw van het beheersysteem 

Het beheerprogramma is opgebouwd uit sub-programma's, units 

genaamd, die tezamen een programma vormen en die opgestart 

en gelnitialiseerd worden door het hoofdprogramma. 

De opbouw van het hoofdprogramma is als voIgt: 

Begin 

HeIIoWorld.lnit; 

HeIIoWorld.Run; 

HeIIoworld.Done; 

End. 

{ start het systeem op } 

{ Iaat het systeem draaien } 

{ sluit alles at } 

Naast dit hoofdprogramma zijn of komen er units die ieder 

een gedeelte van de taken van het beheersysteem verzorgen. 

Zo is het programma in te delen naar de functies die elk 

door ~en of meerdere units worden verzorgd, zie figuur 2. 

c: 
G> ~ 

.1\1 c. 
c: (U 

0 -6 , ·2 G> 
::I 8 

II) E 
i 

E i ~ ~ 

E 0 
~ G> G> 

'5 "E .c: , 
0 

! 
. ~ CD 

0 
0 

(.) 10- (!) ! 
(f) 

I 
/ 

"'" 
"'" 

/ 
! 

F~guur 2. De un~ts van het beheersysteem 

De unit "communicatie" zorgt voor de uitwisseling van bood-
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schappen tussen de MARO en het beheersysteem. 

Roe de communicatie functioneert wordt beschreven in de 

Philips Interfacing Manual [3] en in W.P.A. rapport 1199 

[ 4 ] • 

In de unit "Protocollen" worden de handelingen beschreven 

die door de operator of door het beheerprogramma zelf kun

nen worden aangeroepen en die om een actie van de MARO vra

gen. 

Voorbeeiden van zulke handelingen zijn: het uitwisselen van 

gereedschapsdata tussen het beheersysteem en de MARO of het 

oversturen van een file met NC-regels naar de MARO. 

De unit "Scherm" regeit de uitwisseling van gegevens tussen 

de gebruiker en het beheersysteem. Daarmee kunnen bijvoor

beeld nieuwe gereedschappen ingegeven worden of kunnen ge

gevens over een bepaalde order opgevraagd worden. 

De resterende units, "Orders" en "Gereedschappen", worden 

in de volgende hoofdstukken besproken. 
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HOOFDSTUK 3: DE GEREEDSCHAPPEN 

3.1 Gereedschappen en efficient produceren 

Onderzoek heeft uitgewezen dat niet gekoppelde systemen en 

machines slechts een gemiddelde bezettingsgraad hebben die 

ligt rond de vijfenvijftig procent. Indien de machines ge

zamenlijk beheerd worden kan een bezettingsgraad van rond 

de negentig procent bereikt worden. Om deze bezettingsgraad 

te kunnen bereiken is het weI noodzakelijk dat van iedere 

machine afzonderlijk de neventijden (zoals stilstand- en 

gereedschapsuitwisseltijden) en de door fouten veroorzaakte 

stilstand geminimaliseerd worden. V~~r een complete be

schrijving van het onderzoek wordt verwezen naar de litera

tuur [9]. 

Figuur 3 laat zien waar de fouten die tot stilstand leiden 

hun oorsprong vinden. 

Oorzaken voor stilstand 
28 

24 
als gevolg van fouten ~~ 

IIIIIIIdn 
[I]~ 

IIlDHC 
IIl1HlBdlCttlP keel 

111-

Figuur 3. Oorzaken die tot stilstand leiden 

Bij dit onderzoek werd geen rekening gehouden met het op 
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tijd beschikbaar zijn van gereedschappen. Dit hoeft geen 

bezwaar te zijn als de planning van de orders flexibel is. 

(zie hoofdstuk 4: Orders) 

Een van de oorzaken die weggenomen moet worden om uiteinde

lijk een bezettingsgraad van negentig procent te kunnen 

realiseren, is de stilstandtijd als gevolg van de fouten 

veroorzaakt door verkeerd ingevoerde gereedschapsgegevens, 

verkeerd ingestelde gereedschappen of het ontbreken van een 

vervangingsgereedschap na een breuk. Deze stilstandtijden 

kunnen met gebruik van het beheersysteem grotendeels onder

vangen worden. Daartoe moet het beheersysteem beschikken 

over de relevante gegevens van de gereedschappen en geraad

pleegd worden door de operator en de NC-programmeur bij het 

invoeren van gereedschapsgegevens in de machine, respectie

velijk het genereren van het NC-programma. 

Het beheersysteem draagt er zo toe bij dat een deel van de 

problemen te verhelpen, die eerst moeten worden opgelost 

voordat met het beheren van meerdere machines tegelijk een 

bezettingsgraad van rond de negentig procent gehaald kan 

worden. 

3.2 Toepassinq in het beheersysteem 

Welke gegevens van de gereedschappen moeten er in de ge

reedschappen database opgenomen worden zodat fouten als 

gevolg van verkeerde informatie vermeden kunnen worden? 

Deze gegevens kunnen worden gesplitst in geometrische- en 

technologische informatie. 

Tot de geometrische informatie behoren o.a. de gereed

schapslengte, de diameter en de diameter- en gereedschaps

lengtetoleranties enz. 

De technologische informatie bestaat uit de gegevens die 

verband houden met het verspaningsproces zoals snedediepte, 

aanzet, voeding en het te gebruiken koelmiddel. 
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Naast deze geometrische- en technologische informatie zijn 

er nog enkele andere gegevens, die v~~r een hogere effici

entie kunnen zorgen als ze juist gebruikt worden. 

Voorbeelden daarvan zijn de in forma tie over de soort voor

keur die een gereedschap heeft en de informatie over de 

actuele lokatie van een gereedschap. 

Het onderscheidt in voorkeur wordt aangebracht om de NC

programmeur, bij de keuze uit meerdere gereedschappen met 

gelijke geschiktheid, dat gereedschap te laten selecteren 

dat zich in de Maho bevindt. Zo wordt een gereedschapuit

wisseling voorkomen en kostbare tijd gewonnen ten opzichte 

van de situatie dat er een gereedschap was gekozen dat niet 

in het Maho-magazijn aanwezig is. 

Daartoe wordt bij de voorkeur onderscheid gemaakt naar de 

mate van beschikbaarheid van een gereedschap namelijk: 

- Gereedschappen met voorkeur 1: dit zijn gereedschappen 

die altijd in het magazijn van de MAHO aanwezig zijn. 

- Gereedschappen met voorkeur 2: dit betreft gereedschappen 

die zich of in het magazijn van de MAHO dan weI in het 

werkplaats-magazijn bevinden. Deze gereedschappen zijn 

altijd samengesteld en beschikbaar; 

- gereedschappen met voorkeur 3: dit zijn gereedschappen 

die niet altijd direct beschikbaar zijn, maar weI samen

gesteld kunnen worden. 

V~~r de mogelijke lokaties wordt in drie bestanden bijge

houden welke gereedschappen zich daar bevinden. De mogelij

ke lokaties zijn: 

1) het magazijn van de MAHO 

2) het werkplaatsmagazijn en 

3) een denkbeeldig magazijn met gereedschappen die op dit 

moment niet beschikbaar zijn maar die weI samengesteld 

kunnen worden. 

Naast deze bestanden is er nog een bestand dat aIle gege-

13 



vens bevat van aIle gereedschappen, zodat de gereedschappen 
database is samengesteld zoals in figuur 4 getekend. 

, 
• i c ~ 

i E E 0 
c 

~ i i ~ 
E a ~ 
i ~ CD .. 

I ~ ~ 
c 

~ ~ 1< \ 
, 

I I I I 

~ 
Figuur 4. Database: deel gereedschappen. 

Een belangrijke taak van het beheersysteem is het verminde

ren van het aantal gereedschapsuitwisselingen, die moeten 

plaats vinden om het volgende produkt te kunnen frezen. Dit 

is mogelijk door de volgorde waarin de produkten worden ge

freesd beter te organiseren, zoals we zullen zien in hoofd
stuk 4. 
Echter ook door bij de gereedschapskeuze tijdens het pro

grammeren rekening te houden met de soort voorkeur van de 
te gebruiken gereedschappen is het mogelijk om het aantal 

gereedschappen dat moet worden uitgewisseld tussen het MA
HO-magazijn en het werkplaatsmagazijn te belnvloeden. 

Zie bijlage 4 voor een compleet overzicht van aIle gereed
schapsgegevens. 
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3.3 Wijzigen van NCSIM 

V~~r het opslaan van de gegevens in een database is een 

unieke codering van de gereedschappen noodzakelijk. 

Zo wordt het mogelijk om per uniek gereedschapsnurnrner de 

gereedschapsinforrnatie bij te houden zonder dat er misver

standen kunnen ontstaan bij welk gereedschap bepaalde in

forrnatie behoort. 

Tot nu toe werd een universele codering gebruikt om de ge

reedschappen aan te duiden. Daarbij werd een gereedschap 

willekeurig met een getal tussen nul en honderd gekenmerkt. 

Een getal tussen nul en honderd is echter geen eenduidige 

identificatie van een gereedschap. 

Met behulp van een unieke codering is het mogelijk om ieder 

gereedschap een specifiek getal toe te kennen. Bij de nu 

gekozen unieke gereedschapscodering worden de gereedschap

pen aangeduid met een getal bestaande ui t zes of zeven 

cijfers. 

Deze codering wordt ook gebruikt op het Regionaal Centrum 

v~~r de Werktuigbouwkunde (RCW) dat op de Technische uni

versiteit Eindhoven is gevestigd. Het gebruik van de

zelfde codering rnaakt het eenvoudiger om gereedschappen uit 

te wisselen. (Zie voor de gereedschapscodering bijlage 2.) 

Het veranderen van de gereedschapscodering heeft voor het 

prograrnrneren met Dlog, waarrnee op de T.U.E. wordt gewerkt, 

geen gevolgen. Echter het door de T.U. ontwikkelde program

ma, NCSIM, waarrnee NC-programma's worden gesimuleerd en op 

fouten worden onderzocht, moet worden aangepast aan deze 

nieuwe codering. 

Het programma NCSIM is opgebouwd uit zo'n dertig units 

waarin de verschillende procedures in zijn opgenomen die 

zorgen voor de sirnulatie en de foutencontrole van het NC

programma. Het merendeel van de procedures zijn op grond 
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van hun functie logisch samengevoegd tot een unit. Daardoor 

was in eerste instantie het vinden van de procedures die 

aangepast moesten worden niet zo ingewikkeld. De procedures 

die direct met de gereedschappen van doen hebben staan 

immers bijelkaar in de unit "TooIFunctions". Echter niet 

aIle te wijzigen procedures zijn in deze unit opgenomen. 

Het vinden van deze procedures was dan ook een groot karwei 

dat nog eens bemoeilijkt werd door het feit dat het pro

gramma NCSIM te groot is om in Turbo Pascal te compileren. 

Ais gevolg daarvan is het vinden van de plaats waar de run

time errors optraden met behulp van de Turbo Pascal Debug

ger niet mogelijk. Deze fouten (run-time errors) zijn nu 

opgespoord door het programma steeds iets verder af te bre

ken en te kijken of de fout v~~r of na de onderbreking zat 

tot de fout gelokaliseerd was. 

Een voorbeeld waar een onverwachte run-time error optrad 

was in de procedure "EnterLongintAfterQuestion" waar gecon

troleerd werd of het ingevoerde getal in het juiste inter

val lag. Dit interval diende echter aangepast te worden aan 

de nieuwe mogelijke waarden van de gereedschapsnummers. 

Wat moet er veranderd worden? In de procedures in de unit 

"TooIFunctions", waar met gereedschappen gewerkt wordt, 

wordt gebruik gemaakt van een rij waarin maximaal de infor

matie van honderd gereedschappen kan staan. De plek in de 

rij waar de informatie over het gereedschap staat wordt 

aangegeven met een getal tussen de nul en honderd. Aange

zien de gereedschapsnummers ook van nul tot honderd liepen, 

werd met het gereedschapsnummer ook de plek in de rij aan

gegeven. Dit gereedschapsnummer ligt volgens de nieuwe co

dering in het interval [100000 ... 10000000] en het gereed

schapsnummer kan derhalve niet tegelijkertijd ook de posi

tie in de rij aangeven. 

De grootste verandering aan het programma is het ontkoppe

len van het gereedschapsnummer en het rij-nummer. In ver-

16 



band met deze ontkoppeling moesten de volgende procedures 

worden gewijzigd: "ReadAtoolFromFile", "SaveTools", "Dis

playTool", "PrintTool", "ChangeTool", "ChangeToolTabel", 

"FillToolArray", "EditTools", "CheckToolFile" en "Check

UsedToolsAnd-Time" . 

Als gevolg van deze verandering zijn er echter nog andere 

procedures die aangepast moeten worden. Ook die veranderin

gen zullen in deze paragraaf aan de orde komen. 

De informatie van ieder gereedschap staat in een record. 

Dit record staat vervolgens in de rij. Nu het rij-nummer 

geen gereedschapsnummer meer kan zijn, moet aan het record 

met de gegevens van een gereedschap het gereedschapsnummer 

worden toegevoegd. Deze verandering vond plaats in de unit 

"NcSimDefinitions". Hoe de procedure is aangepast wordt 

behandeld in bijlage 1 evenals de verandering van procedu

res "DisplayTooITabel". 

Bovendien verandert ook het datatype van het gereedschaps

nummer van integer in longinteger, waardoor de procedures 

"DisplayFSTMparameters" in de unit "GraphicSimulation", 

"ScanLine" in de unit "Scanning", "ReadLongIntNumberFrom

String" en "LongintToString" in de unit "StringProcedures" 

veranderd moesten worden. De procedure "DisplayFSTMparame

ters" zet de modale parameters op het scherm. 

Naast de bovenstaande veranderingen als gevolg van de ver

andering van codering van de gereedschappen, moet in ver

band met de standtijdbewaking de bewerkingstijd per gereed

schap bijgehouden worden. Tot nu toe werd aIleen de tot ale 

bewerkingstijd berekend. Het bijhouden van bewerkingstijd 

per gereedschap is mogelijk door tussen twee gereedschaps

wissels de bewerkingstijd bij te houden. Indien een gereed

schap meerdere malen gebruikt wordt moeten de afzonderlijke 

tijden opgeteld worden om tot de standtijd voor dat gereed-
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schap te komen. 

De totale bewerkingstijd wordt niet veranderd en blijft 

gelijk aan de tijd dat er aan het produkt gewerkt wordt. De 

bewerkingstijd per gereedschap zal echter puur verspanings

tijd bijhouden. Opgeteld zullen de bewerkingstijden per 

gereedschap dus niet gelijk zijn aan de totale bewerkings

duur, waarin ook de tijd die de gereedschapswissels in be

slag nemen is meegenomen. V~~r het bijhouden van de ver

spaningstijd per gereedschap werden de procedures "gCom

mand" en "CloseErrorFile" aangepast. 

Tenslotte werd de procedure "simulateNcProgram" in de unit 

"Simulating" nog zo veranderd dat nu in plaats van de 

programmanaam het programmanummer ingevoerd moet worden ter 

identificatie van het NC-programma. Dit was noodzakelijk 

omdat na het ingeven van een nieuwe order het beheersysteem 

in het bestand met de door NCSIM aangemaakte files de NC

programma's opzoekt aan de hand van die programmanummers. 

Door hierbij gebruik te maken van nummers in plaats van 

namen is het eenduidig kenmerken van de verschillende NC

programma's eenvoudiger. 

Voorbeeld van de gegevens in een door NCSIM aangemaakte 

file: programmanummer: 212548; 

gereedschappen 

T 123425 

T 121212 

T 111220 

T 222315 

bewerkingstijd 

0:12:10 

0:01:15 

0:03:46 

0:10:07 

totale bewerkingstijd: 0:31 min. 
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HOOFDSTUK 4: DE ORDERS 

4.1 Orders en efficient produceren 

De planning van de orders op de langere termijn vindt cen

traal plaats voor verschillende soorten machines en afde

lingen. Echter, de planning op de korte termijn zal in de 

werkplaats moeten gebeuren. 

Het toepassen van werkplaats-planning en besturing moet het 

mogelijk maken om het produktieproces te optimaliseren, 

omdat in de werkplaats aIle gegevens aanwezig zijn om de 

volgorde waarin de produkten bewerkt worden, beter op el

kaar af te kunnen stemmen, of aan te kunnen passen aan ver

anderingen van de randvoorwaarden. In de werkplaats zijn 

immers de actuele gegevens over de bepalende randvoorwaar

den, zoals machines en gereedschappen, aanwezig en met die 

gegevens kan een optimale en flexibele produktievolgorde 

worden opgesteld. 

Een voorwaarde waaraan moet zijn voldaan om werkplaats

planning en besturing optimaal toe te kunnen passen is een 

goed informatiesysteem. De informatie over de gereedschap

pen wordt verzorgd zoals is besproken in hoofdstuk 3, ech

ter ook de gegevens van de orders zullen goed bijgehouden 

moeten worden. 

Voor het bepalen van de produktievolgorde van de verschil

lende orders zijn de volgende criteria van belang: 

- beschikbare gereedschappen; 

- in de machine aanwezige gereedschappen; 

- de urgentie van de order; 

- het aantal NC-programma's binnen een order. 

Orders met urgentie (prioriteit) zullen vanzelfsprekend als 

eerste afgewerkt moeten worden. De beschikbaarheid van de 

gereedschappen bepaalt vervolgens of een order geproduceerd 
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kan worden, dan weI voorlopig geweigerd moet worden totdat 
de benodigde gereedschappen weI beschikbaar zijn. 

Het aantal gereedschappen dat v~~r een order benodigd is en 
niet in het machine-magazijn aanwezig is, is in hoofdzaak 
bepalend voor het aantal gereedschappen dat uitgewisseld 
moet worden en daarmee ook voor de stilstand die onvermijd
baar is bij het uitwisselen van gereedschap op een machine 
met maar een gereedschapwisselaar. Er zal dus in zo'n 
volgorde bewerkt moeten worden dat orders waarbij dezelfde 
gereedschappen gebruikt worden zoveel mogelijk achter el
kaar afgewerkt worden. 

4.2 Toepassinq in het beheersysteem 

Het bepalen van de produktievolgorde wordt in de werkplaats 
verzorgd door het beheersysteem. Dit gebeurt door de proce
dure "SortOrder", die schematisch is afgebeeld in figuur 5. 

cof'!trt?Jeer 
prlorltelt 

en 
sorteer 

I wei pnontelt I I geen pnotlt91t I 
I 

sorteerop sorteerop 
aantal niet aanta! niet 
sa=estelde sa~estelde 
ge schappen ger schappen 

I I 
sorteerop 

i 
sorteerop 

aanta! aanta! 
gereedschappen • gereedschappen 
In werkplaats in werkplaats 

Figuur 5 Sorteren van de orders 
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De procedure "SortOrder" zorgt dat de orders in de meest 

optimale volgorde worden gezet. Het sorteren van de orders 

kan worden opgesplitst in drie delen. 

Het eerste deel zorgt ervoor dat alle orders met prioriteit 

vooraan en de orders zonder prioriteit achteraan komen te 

staan. 

Vervolgens worden zowel de orders met 

orders zonder prioriteit gesorteerd op 

schappen dat beschikbaar is. Dat wil 

prioriteit als de 

het aantal gereed

zeggen dat wordt 

gekeken hoeveel gereedschappen, die voor het frezen van de 

order nodig zijn, niet zijn samengesteld. De orders worden 

aan de hand van het aantal gereedschappen dat niet is 

samengesteld in de rij gezet. Hierbij wordt steeds de 

scheiding van de orders met en zonder prioriteit aange

houden. 

Ten slotte worden alle orders met een gelijk aantal niet 

samengestelde gereedschappen nog verder gesorteerd op het 

aantal gereedschappen dat zich niet in het magazijn van de 

Maho bevindt, maar in het in werkplaatsmagazijn aanwezig 

is. Ook bij deze sortering wordt de scheiding naar de 

prioriteit aangehouden. 

V~~r het sorteren wordt gebruik gemaakt van een algoritme 

dat bekend is als Bubblesort [13]. In bijlage 6 wordt de 

procedure "SortOrder" in zijn geheel weergegeven. 

Nadat de orders gesorteerd zijn is een rij met orders 

ontstaan, waarbij voor de vOlgorde waarin de orders staan 

geldt: 

orders met prioriteit, alle gereedschappen zijn beschik

baar, alle gereedschappen bevinden zich in de Maho; 

orders met prioriteit, alle gereedschappen zijn beschik

baar, niet alle gereedschappen bevinden zich in de Maho; 
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orders met prioriteit, niet aIle gereedschappen zijn 

beschikbaar, niet aile gereedschappen bevinden zich in de 

Maho; 

idem voor de orders zonder prioriteit. 

Figuur 6 toont een voorbeeld van een lijst met gesorteerde 

orders. 

OrderList 

920923 19920928 P 0 0 
195764 19920926 P 0 1 
564123 19921017 P 0 2 
121212 19920929 p 1 1 
163535 19921019 1 2 
234234 19921003 2 2 

Figuur 6 De lijst met gesorteerde orders 

In figuur 6 zijn boven aan de rij de gegevens te zien 

behorende bij de order met ordernummer 920923. Na het 

ordernummer zijn achtereenvolgens zichtbaar de uiterste 

produktiedatum, de prioriteit, het aantal niet beschikbare 

gereedschappen en het aantal gereedschappen dat zich in h~t 
werkplaatsmagazijn bevindt. De order die zich na de volgor

de bepallng vooraan in de rij bevindt is als eerste aan de 

beurt om naar de Maho verstuurd te worden. Daarvoor moet 

echter weI aan de eis voldaan zijn dat aIle benodigde 

gereedschappen zich in de Maho bevinden. Indien daaraan 

nlet wordt voldaan, blijft de order in de rij staan. Als de 
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order die niet naar de Maho verzonden mocht worden een 

order met prioriteit was, moet tevens een melding aan de 

operator gegeven worden om de benodigde gereedschappen in 

de Maho te plaatsen, zodat de order niet te lang in de rij 

blijft staan. 

Om te voorkomen dat een order zonder prioriteit te lang in 

de rij zou blijven staan wordt aan de hand van een ingege

ven uiterste produktiedatum automatisch een prioriteit ge

genereerd indien die datum (bijna) is bereikt. 

De gegevens die het beheersysteem nodig heeft van een order 

om de produktievolgorde te kunnen bepalen worden geleverd 

door het programma NCSIM, dat van iedere order een file 

aanmaakt. 

De procedure n SortOrder" wordt aangeroepen als er gegevens 

gewijzigd of nieuw ingevoerd zijn die van invloed zijn op 

de produktievolgorde, doordat er gegevens gewijzigd zijn 

waarvan het sorteren van de orders afhankelijk is. Dit is 

het geval bij de volgende bewerkingen van de bestanden: 

- "CHANGE TOOLINFO": Als een gereedschap wordt samenge-

steld, waarvan de gegevens al in de database zijn opge

nomen, verandert de lokatiecode (Lcode) van N(iet samen

gesteld) in W(erkplaats). Een gevolg daarvan is dat de 

gegevens van de orders, die gebruik maken van dit ge

reedschap, gewijzigd zijn. 

- "CHANGE PRIORITY": Het veranderen van de prioriteit zorgt 

ervoor dat een order die prioriteit krijgt naar voren 

schuift en een order die zijn prioriteit verliest verder 

naar achteren doorschuift. 

- "EXCHANGE TOOLS"; 

- "NEW ORDER". 
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4.3 De database compleet 

Naast de gegevens over de gereedschappen zullen in de 

database ook de gegevens van de orders opgeslagen worden. 

Als de order is afgewerkt worden zijn gegevens nog enige 

tijd bewaard in de database. Zo zijn er voor de orders dus 

twee files: een voor de nog te produceren orders f in de 

volgorde waarin ze gefreesd zullen worden, en een file met 

de reeds gefreesde orders. 

De database is nu volledig en ziet er uit als in figuur 7. 

c i 5f 
i=' E E fI) 

liI c 

! UI 0 (!) 

5f I i3 > 

~ 
(!) 

E 
D- IS' UI 

~ 

i 
... 

-c 0 (!) (!) .::.:: "E! 
~ 

c (!) "E! 
::E ~ <c 0 0 

, 

I I I I I 

F~guur 7 Database orders en gereedschappen. 
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HOOFDSTUK 5: IMPLEMENTATIE IN TURBO PASCAL 

5.1 I!IIplementatie van de gereedschappen 

De verschillende mogelijkheden van de units "Gereedschap

pen" en "Orders" zullen met enkele figuren duidelijk wor

den gemaakt. Daarnaast wordt een korte beschrijving van de 

te volgen werkwijze met het programma gegeven. De stroom

schema's van het programma zijn te vinden in bijlage 5. 

Na het starten van het programma verschijnt het startmenu 

en na de selectie van "MAIN MENU" ziet het beeldscherm er

uit zoals in figuur 8. Dit hoofdmenu geeft met "Status In

formation Maho" de toestand van de machine weer. Indien er 

fouten optreden kunnen de foutmeldingen via "Error Message 

Box" op het beeldscherm getoond worden. Met de selectie van 

"Exit" wordt het programma verlaten. 

Main Menu ToolMenu Orders 

Error Message Box 
Status Information Maho 

Exit Alt-X 

-x Exit 

Figuur B Het Main menu 
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De indeling van het programma wordt ook weergegeven in 

figuur 1 van bijlage 5. 

Met de keuze van het menu-item "TOOLMENU" voIgt het volgen

de keuzemenu zoals weergegeven wordt in figuur 9. 

Main Menu ToolMenu Orders Finished-Orders 

, , 

ToolArchive 

Exchange Tool(s) 
Display AllTools 
Display WorkshopTools 
Display MahoTools 

. ., " 

Alt-X Exit FlO Menu 

Figuur 9 Gereedschappenmenu 

, , 

Make selection 

Met de unit "Gereedschappen" is het mogelijk om de informa

tie over de gereedschappen in de databases in te geven, te 

wijzigen, op het beeldscherm weer te geven en te wissen. 

V~~r het ingeven, wijzigen en wissen van de gegevens moet 

"TOOLARCHIVE" geselecteerd worden. 

De menukeuzes onder de streep zijn de mogelijkheden om de 

gegevens op het beeldscherm te tonen. 

Na de selectie van "TOOLARCHIVE" kan de informatie in de 

database worden ingegeven met de menukeuze "INSERT NEW 

TOOL". Op het scherm verschijnt dan het beeld volgens fi

guur 10. Een overzicht van de in te voeren gegevens met hun 
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keuzemogelijkheden is te vinden in bijlage 3. Indien aIle 

gegevens naar tevredenheid zijn ingevuld worden de gegevens 

na "een druk op de Ok-knop" bewaard. V~~r een stroomschema 

van de procedure "INSERT NEW TOOL" wordt verwezen naar 

figuur 2 in bijlage 5. 

Main Menu ToolMenu Orders r[ ,) 
Number ,T 
Name 
Radius 
Toollength, 
Lifetime 
Size 
Reserved 
Material 
Cooling 
Max.Cutdpt, 
Z 
Alfa 
Rr 

Vro 
Ft.ro 
Frot.ro 
Fro 
sro 

224125 
TWEESNIJDER.H 
12.'5 mm 
141 mrn 
120 min 
S 

ALUMINIUM 
BLAZER 870 
20 mm/step 
3 

250 
0.16 
0.48 
1528 
3183 

mlmin 
mrn/rot 
mm 
mm/min 
rot/min 

Alt-X Exit FlO Menu 

Finished-Orders 
NewTool Archief ~-==~============911 

Rto1+ 0.1 "I 
Rtol- 0.3 
Ltol+ 1.0 
Ltoi- 4.0 
Lcode M 
Preference: 1 

Vfi 
Ft.fi 
Frot. fi 
Ffi 
Sf! 

400 
0.063 
0.19 
968 
5093 

m/min 
mm/rot 
mrn 
mm/min 
rot/min 

Ok , 
cancel n 

Make selection and press Ok 

Figuur 10 Het ingavescherm voor nieuwe gereedschappen 

Met de functie "CHANGE TOOL INFO " kunnen reeds opges lagen 

gegevens veranderd en/of aangevuld worden. Na de selectie 

van "CHANGE TOOLINFO" wordt gevraagd om het gereedschaps

nummer in te voeren van het gereedschap dat men wil wijzi

gen. Vervolgens wordt gecontroleerd of het gereedschap 

gereserveerd is. Is het gereedschap gereserveerd dan is het 

veranderen van de gereedschapsgegevens niet toegestaan. Op 

de monitor verschijnt dan de mededeling: 

"TOOL IS RESERVED: NO DATA CHANGE POSSIBLE". 

Ook het wijzigen van de lokatie van M(ahomagazijn) in 

W(erkplaatsmagazijn), van M in N(iet samengesteld) en 
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omgekeerd is niet toegestaan omdat dit gereedschapsuit

wisselingen betreffen. V~~r het uitwisselen van gereedschap 

is een aparte, functie gecreeerd. Wordt toch geprobeerd om 

de lokatiecode te wijzigen dan verschijnt de mededeling: 

"LCODE CHANGE NOT ALLOWED". De cude waarde van de lokatie

code wordt dan gehandhaafd. Is het gereedschap niet gere

serveerd en is het ingegeven gereedschapsnummer in de 

database aanwezig I dan worden de bestaande gegevens afge

bee Id zoals in f iguur 10. AIle gegevens kunnen vervolgens 

gewijzigd worden, met uitzondering van de hierboven vermel

de gevallen waar het een gereedschapsuitwisseling betreft. 

(zie v~~r een stroomschema figuur 3 in bijlage 5) 

Met de keuze van "DELETE TOOL" is het mogelijk om de gege

vens van een gereedschap te wissen mits het goede password 

is ingegeven. Figuur 11 geeft het ingavescherm weer v~~r 

het ingeven van het password. Dit password is "wachtwoord". 

ToolMenu Orders Finished-orders Main Menu 
[-]==== Members only ========;1 

Password please: 

Ok • Cancel. 

Figuur 11 Ingavescherm van het password. 
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Na het ingeven van het password wordt het nummer gevraagd 

van het gereedschap waarvan de gegevens gewist moeten 

worden. Het wissen van een gereedschap dat zich in de Maho 

bevindt, is niet mogelijk. Indien dit toch geprobeerd wordt 

verschijnt op het scherm de volgende mededeling: 

"TOOL IN MAHOI CAN'T BE DELETED ". 

Figuur 12 geeft het ingavescherm weer voor het ingeven van 

het gereedschapsnummer en in bijlage 5 figuur 5 is het 

stroomschema weergegeven van de procedure "DELETE TOOL". 

Orders 

ToolNumber 224125 

Ok • Cancel • 

-x Exit Make sel 

Figuur 12 Het ingavescherm voor het gereedschapsnummer 

Naast het manipuleren met de gereedschapsgegevens is het 

mogelijk om de gegevens op het scherm weer te geven. Daar

toe volstaan de opdrachten "DISPLAY ALLTOOLS", "DISPLAY 

WORKS HOPTOOLS" en "DISPLAY MAHOTOOLS". Zoals in figuur 13 

te zien is, is het met deze functies mogelijk om de inhoud 

van drie databases te bekijken. 

In de lijst "AllTools" staan aIle gereedschappen vermeld 
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die zijn of kunnen worden samengesteld, Er is voor gezorgd 

dat deze lijst altijd zichtbaar blijft op het scherm, wan

neer er een veor een bewerking van de gereedschapsgegevens 

een gereedschapsnurnrner ingegeven moet worden, 

De lijst "WorkshopTools" toont aIle gereedschappen die zijn 

samengesteld en die zich niet in het magazijn van de Maho, 

maar zich in het werkplaatsmagazijn bevinden, De maximaal 

zesendertig gereedschappen waaraan de Maho plaats biedt, 

worden getoond in de lijst "MahoTools", 

Van een gereedschap zijn de volgende gegevens te zien in de 

verschillende lijsten: het gereedschapsnurnrner, de naam van 

het gereedschap, de lokatiecode, de voorkeursaanduiding, 

een letter die aangeeft of een gereedschap gereserveerd is 

en een letter die de grootte van het gereedschap aanduidt, 

Main Menu ToolMenu orders Finished-Orders 
All Tool • J MahoTools 

T112310 I'I'NSNIJDER.H T112311 EENSNIJDI'R.HSS 12310 EENSNIJDER.HSS M 1 
T212JI0 TWEESNIJDER. T212314 TWEESNIJDER. 12310 TWEESNIJOER.HSS M 1 
Tl12l10 ORIESNlJDER. T112314 EENSNIJDER.HSS 2310 DRIESNIJDER.HSS M 1 
TS2l11S VLAKFREES.HMiTI00000 MEETTASTER l115 VLAKFREES.HM M 2 
T419110 RUlMER.HSST212313 TWEESNlJDER. 19110 RUlMER.HSS M 2 
T1l2311 EENSNIJOER.HITl12313 EENSNIJDER. 12311 DRlESNIJOER.HSS M 1 
jT212318 TWEESNIJDER. T312316 ORIESNIJDER. 314 DRIESNIJOER.HSS M 2 
T312311 DRIESNIJDER. ,T212316 TWEESNlJOER. 12312 TWEESNIJDER.HSS M 2 
T212314 TIIEESNIJDER. iT312319 ORIESNlJOER. 27108 CENTERBOOR M 1 
T1l2314 EENSNIJDER.H

1 

12313 DRIESNIJDER.HSS M 2 
T212311 TWEESNIJDER. 11108 TIIEESNIJDER.HSS M 1 
TI00000 MEETTASTER 31105 TWEESNIJDER.HSS M 1 
T312314 DRIESNIJDER. 12319 EENSNIJDER.HSS M 2 
T212312 TWEESNI.10ER. j 12319 TWEESNIJDER.HSS M 2 
T112312 EENSNIJDER.HI 125 TWEESNIJDER.HM M 1 
T827108 CENTER BOOR 
T312313 DRIESNIJDER. 

Figuur 13 Drie gereedschapslijsten 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met behulp van "DIS-
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PLAY TOOL INFO" aIle gegevens van een gereedschap te bekij

ken. Nadat het gereedschapsnummer is ingegeven worden de 

gegevens van het bijbehorende gereedschap opgezocht in een 

bestand. Indien het nummer in het bestand voorkomt worden 

de gegevens 

14, anders 

het bestand 

van het gereedschap weergegeven zoals in figuur 

verschijnt op het scllerm de mededeling dat in 

geen gereedschap voorkomt met het ingegeven 

gereedschapsnummer. 

Main Menu ToolMenu Orders Finished-Orders 
[oJ Display ToolInfo ====================[1, 
Number 
Name 
Radius 
Toollength 
Lifetime 
Size 
Reservation 
Material 
Cooling 
Max.CutDepth: 

T 224125 
TWEESNIJDER.HM 
12.5 mm 

Z 
AHa 
Rr 

V 
Ft 
Frot 
F 
S 

Rough 
250 

0.16 
0.48 

1528 
3183 

141 min 
120.00 min 
S 

ALUMINIUM 
BLAZER 870 
20 
3 

Finishing 
400 mlmin 

0.063 mm/rot 
0.19 mm 

968 mm/min 
5093 rotlmin 

Alt-X Exit FlO Menu 

Rtol+ 0.1 
Rtol- 0.3 
Ltol+ 1. 0 
Ltol- 4.0 
Lcode M 
Preference: 1 

Make selection and press Ok 

Figuur 14 Overzicht van aIle gereedschapsgegevens 

Met de selectie van "EXCHANGE TOOLS" moet de gereedschaps

uitwisseling tussen het magazijn van de Maho en het werk

p1aatsmagazijn ingegeven worden. 

Het is ook mogelijk om een gereedschap in de Maho te plaat

sen zonder dat er een ander gereedschap verwijderd wordt of 

om een gereedschap uit de Mallo te verwijderen zonder er een 

ander gereedschap voor in de plaats te zetten. Daartoe moet 

op de plaats waar normaal het gereedschapsnummer wordt 
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ingevuld een 'X' ingevuld worden. 

Bij het verwijderen van een gereedschap uit de Maho wordt 

altijd gekeken of het gereedschap gereserveerd is. Indien 

het gereedschap gereserveerd is kan het niet uit het maga-

zijn van de Maho verwijderd worden en wordt de 

van gereedschappen niet uitgevoerd. Op het 

verschijnt dan de mededeling: 

"TOOL IS RESERVED: NOT TO BE REMOVED I". 

uitwisseling 

beeldscherm 

Bij het plaatsen van een gereedschap in het magazijn van de 

Maho wordt eerst gekeken of er voldoende plaats is in het 

magazijn, dat maximaal zesendertig gereedschappen kan her

bergen. Ook als er geen ruimte genoeg is wordt de uitwisse

ling niet uitgevoerd. Dit wordt aangegeven met het bericht: 

"NO TOOLEXCHANGE POSSIBLE: MORE STOCKPLACE NEEDED I". 

(Zie voor een stroomschema van de procedure "EXCHANGE 

TOOLS" figuur 4 in bijlage 5.) 

5.2 Implementatie van de orders 

Er zijn twee units die de gegevens van de orders bijhouden 

en regelen. De unit "Finished Orders" zorgt ervoor dat de 

gegevens van een reeds geproduceerde order nog enige tijd 

bewaard blijven. Daartoe wordt de informatie over een order 

automatisch van het bestand met de nog te produceren orders 

overgeschreven naar het bestand met de afgewerkte orders 

nadat de order geproduceerd is. De informatie over de 

finished orders kan op het scherm weergegeven worden per 

order met aIle gegevens van die order of door middel van 

een lijst waar aIle orders in staan, met hun belangrijkste 

gegevens. 

De unit "Orders" heeft ongeveer dezelfde opbouw als de unit 

"Gereedschappen". Er kan informatie worden ingegeven en die 

32 



gegevens kunnen worden gewijzigd, gewist en getoond. 

Het submenu "ORDERS" wordt in figuur 15 weergegeven. 

Main Menu ToolMenu Orders Finished-Orders 

Figuur 15 

New Order 
List Orders 
Display Order 

Delete Order 
Change priority 

Het submenu "Orders" 

Make 

Het ingeven van e.en nieuwe order moet gebeuren door "NEW 

ORDER" te selecteren. Het ingavescherm ziet er dan uit als 

in figuur 16. Voor de behandeling van de in te voeren 

grootheden wordt verwezen naar bijlage 3, waar zowel aIle 

gegevens van een order als van een gereedschap besproken 

worden. Aangezien het aantal NC-programma's binnen een 

order groter dan een kan zijn is het mogelijk om meerdere 

NC-programmanummers in te voeren, 

worden door een komma. 

zolang ze gescheiden 

b.v.: NCprogNumber(s): 324567,291234,389213 

Voor een stroomschema van de procedure "NEW ORDER" wordt 

verwezen naar figuur 6 in bijlage 5. 
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Main Menu ToolMenu Orders 

Order 

Ordernumber: 
Priority: 
Year: 
Month: 
Day: 
Clampingplan: 
Ncprognumber(s) 

Ok • 

236587 
P 
1992 
10 
23 
A 
103487,1 

Cancel. 

Make 

Figuur 16 het ingavescherm zoals dat na de selectie van 

"NEW ORDER" op het beeldscherm verschijnt. 

Nadat de gegevens van een nieuwe order zijn ingevoerd 

worden de orders opnieuw gesorteerd door de procedure 

"SortOrder". 

5.3 Testen van het programma 

De mogelijke bewerkingen van de bestanden zijn voor een 

beperkt aantal opdrachten getest. Bij het uitproberen van 

het programma is speciaal gelet op het overeenstemmen van 

de verschillende bestanden na een wijziging van een van die 

bestanden. Hierbij kwamen enkele belangrijke relaties naar 

voren, die vervolgens in het programma verwerkt zijn. 

Indien een nieuw gereedschap wordt ingevoerd in het archief 
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zal ook de lijst met aIle gereedschappen automatisch aange

vuld moeten worden met de gegevens van dat gereedschap. Zo 

is het niet mogelijk dat een gereedschap weI in het archief 

staat maar niet in de lijst met aIle gereedschappen. Naast 

het invoeren van een nieuw gereedschap zijn er nog de 

opdrachten "Delete Tool", "Change Toollnfo" en "Exchange 

Tools" waarbij ervoor gezorgd moet worden dat aIle bestan

den na die opdrachten nog kloppend zijn. 

Het controleren of de bestanden na een opdracht nog over

eenstemmen was vooral bij de gereedschappen van belang. Bij 

het testen van het gedeelte van het programma dat de orders 

afhandelt is speciaal gekeken naar het completeren van aIle 

gegevens van een order met behulp van de door NCSIM gemaak

te file. Een correcte lijst met de te gebruiken gereed

schappen per order is immers de basis waarop het sorteren 

van de orders geschiedt. 

Om te controleren of het programma in staat is om na het 

ingeven van een nieuwe order de bijbehorende gegevens van 

NCSIM correct op te zoeken en netjes te rangschikken, werd 

een kort hulpprogramma geschreven. Dit programma maakt een 

file aan met daarin de gegevens van een serie Nc-program

ma's zoals die ook door NCSIM geleverd zullen worden. uit 

de testopdrachten is gebleken dat de gebruikte gereedschap

pen en de verspaningstijden keurig bij de reeds ingegeven 

informatie van een order worden gevoegd. 
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HOOFDSTUK 6: CONCLUSIES 

Het testen van het gedeelte van het ontwikkelde programma 

dat de gereeds'chappen bijhoudt en regelt heeft aangetoond 

dat het mogelijk is om zodanig met de benodigde gegevens 

van de gereedschappen te manipuleren dat er altijd een 

correct overzicht is van alle gereedschapsgegevens. 

Als gevolg van het correcte overzicht moet de stilstand

tijd, die wordt veroorzaakt door onjuiste waarden van de 

gereedschapsgegevens, duidelijk verminderen. 

Daarnaast is de NC-programrneur nu in staat om bij de keus 

uit meerdere geschikte gereedschappen met behulp van de 

gereedschapsgegevens het gereedschap te kiezen met de hoog

ste voorkeur. Dit zal het aantal gereedschapsuitwisselingen 

beperken. 

Het testen van het gedeelte dat de orders bijhoudt en 

regelt heeft bewezen dat de orders altijd automatisch in de 

meest optimale volgorde worden gezet om bewerkt te worden. 

Dat wil zeggen dat de orders in die volgorde gezet worden 

dat het aantal gereedschapsuitwisselingen beperkt wordt, 

met als gevolg een hogere bezettingsgraad. Tevens is er van 

iedere order een compleet overzicht van alle belangrijke 

gegevens zoals de gebruikte gereedschappen, de uiterste 

produktiedatum en de totale verspaningstijd. 

Wat de invloed van het beheersysteem is op de bezettings

graad in de praktijk moet nog blijken nadat het beheersys

teem is voltooid en als geheel is getest. 
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6.2 Richtlijnen voor het resterende werk aan het beheer

systeem. 

Aangezien het beheersysteem nog niet geheel voltooid is kan 

nog niet worden nagegaan of de verbetering van de bezet

tingsgraad ook in de praktijk gerealiseerd wordt. Dit zal 

pas gecontroleerd kunnen worden als het hele beheersysteem 

operationeel is. Daarvoor moet het programma nog worden 

aangevuld met enkele functies. 

V~~r zover het functies betreft die met de gereedschappen 

of met de orders te maken hebben staan ze hieronder ver

meld. 

Het bijhouden en regelen van de gereedschapsgegevens in de 

bestanden is geheel af. Echter na het uitwisselen van een 

gereedschap moeten de gegevens die de Maho nodig heeft van 

een gereedschap nog naar de machine gezonden worden. Daar

toe moet er een procedure komen die na het invoeren van de 

gereedschapsnummers wordt aangeroepen. 

Hetzelfde geldt voor het regelen en bijhouden van de or

ders. Ook daar moet er nog voor gezorgd worden dat de NC

programma's van de order die vooraan in de rij staat naar 

de Maho gezonden worden. Daarvoor moet in het "Order menu" 

de functie "Send Order" toegevoegd worden. Deze functie 

moet dan de NC-programma' s behorende bij de NC-programma

nummers van de order opzoeken en naar de Maho sturen. 

Is de order afgewerkt dan dienen de gegevens van het order

bestand naar het finishedorder-bestand gezonden worden 

nadat de machine een teken heeft gegeven dat de order klaar 

is. Het uitwisselen van gegevens tussen de Maho en het 

beheersysteem wordt verder verzorgd door de unit "Protocol-

lenll .. 

Tot nu toe zijn aIle teksten die op het scherm gezet kunnen 
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worden, de teksten van de menu's en de namen van de bestan

den in de procedures, die geschreven zijn in Turbo Pascal, 

opgenomen. Al deze gegevens moeten echter nog in een aparte 

tekstfile ondergebracht worden. Zodoende wordt het mogelijk 

am de tekst te wijzigen of in een andere taal te zetten 

zonder dat daarvoor het eigenlijke programma aangepast moet 

worden. 

Als deze resterende werkzaamheden zijn verricht wordt het 

tijd om het beheersysteem in de praktijk te testen en te 

kijken of het aan de verwachtingen voldoet. 

Indien het beheersysteem aan de verwachtingen voldoet moet 

het mogelijk zijn am na enkele aanpassingen het beheersys

teem oak op andere verspanende machines of groepen machines 

toe te kunnen passen. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 De aangepaste procedures van NCSIM. 

Als gevolg van de verandering van de gereedschapscodering 

moest het programma NCSIM aangepast worden. Immers met de 

nieuwe code ring worden de gereedschappen nu aangeduid met 

een getal bestaande uit zes of zeven cijfers. Dit heeft tot 

gevolg dat het datatype van het gereedschapsnummer veran

dert van integer in longint. Een integer kan slechts waar

den van -32768 tot +32767 aannemen. Een Iongint daarentegen 

heeft een bereik dat weI groot genoeg om als datatype voor 

het gereedschapsnummer te voidoen. Deze verandering van 

datatype vond plaats in de unit "NcSimDefinitions". Daarbij 

werden de volgende veranderingen doorgevoerd: 

TYPE ContentsNcLine = Record 
T : Longint; 

End; 

modalCycleParameters = Record 
t : Longint; 

• • • 
End; 

modalNcParameters = Record 
t : 100000 •• 9999999: · . . · . . 

End; 

Omdat het arraynummer, dat van een tot honderd loopt, niet 

langer ook gereedschapsnummer is, moet aan het NCSIM-record 

met gereedschapsgegevens het gereedschapsnummer worden 

toegevoegd. 

TYPE toolRec = Record 
toolnmbr : Longint; 

End; 
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Als gevolg van de ontkoppeling van arraynummer en gereed

schapsnummer moesten de procedures van de unit "Toolfuncti.:.. 

ons" worden gewi j zigd. Een voorbeeld van zo' n gewi j zigde 
procedure met zijn origineel wordt hieronder getoond. 

{GEWIJZIGD} 
procedure DisplaytoolTabel(preferedArrayNumber : integer; 

toolArr : toolArray), 
Begin 

displayToolTabelHeading, 
ArrayNr:= preferredArrayNumber - 10; 
IF ArrayNr < 1 THEN ArrayNr:= 1; 
IF ArrayNr > 80 THEN ArrayNr:= 80; 
count:= I, ywindow:= 9; 
WHILE (count <= 20) AND (ArrayNr < 100) DO BEGIN 

WHILE (toolArr[ArrayNrj.kind = 0) AND (ArrayNr < 100) 
DO ArrayNr:= ArrayNr + 1; 
toolNr:= toolArr[ArrayNrj.toolnmbr; 
displayTool(toolNr, toolArr[ArrayNrl, yWindow); 
ArrayNr:= ArrayNr + 1; 
count:= count + 1 

END 
END: 

{ORIGINEEL} 

procedure DisplayToolTabel(PreferredToolNumber: integer; 
toolArr: toolArray); 

BEGIN 
displayToolTabelHeading: 
toolNr:= preferredToolNumber - 10; 
IF toolNr < 1 THEN toolNr:= 1; 
IF toolNr > 80 THEN toolNr:= 80: 
count:= I, Ywindow:= 9, 
WHILE (count <= 20) AND (toolNr < 100) DO BEGIN 

WHILE (toolArr[toolNrj.kind = 0) AND (toolNr < 100) 
DO toolNr:= toolNr + 1; 
displayTool(toolNr, toolArr[toolNrj, yWindow); 
toolNr:= toolNr + I, 
count:= count + 1 

END 
END, 

De verandering van het datatype heeft ook gevolgen voor de 
procedures waar een gereedschapsnummer wordt omgezet in een 

string en voor de procedures waar het omgekeerde gebeurd. 
Tot nu toe werd van een gereedschapsnummer een string 
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gemaakt met de procedure "IntegerToString". Dit moet nu 

gedaan worden door de procedure "LongintToString" • Bet 

omzetten van een string in een gereedschapsnummer werd 

gedaan door de procedure "ReadIntegerFromString". Daar is 

nu de procedure "ReadLongintFromString" voor gecreeerd. 

In de unit "Scanning" werd de procedure "ScanLine" gewij

zigd. In die procedure wordt een NC-regel karakter voor 

karakter bekeken en wordt de inhoud van de regel in een 

record gezet. Na het lezen van een "T" werd de procedure 

"ReadIntegerFromString" aangeroepen. Dit is veranderd in 

het aanroepen van de procedure "ReadLongintNumberFrom

String". In de unit "GraphicSimulation" werd de procedure 

"displayFSTMparameters" veranderd. Naast de verandering van 

"IntegerToString" in "LongintToString" moest ook de positie 

op het beeldscherm enigszins gewijzigd worden in verband 

met de grot ere lengte van het gereedschapsnummer. 

De unit "Simulating" werd zodanig gewijzigd dat nu in 

plaats van de programmanaam het programmanummer ingegeven 

dient te worden. In de units "gtmCommand" en "Error" werden 

de wijzigen aangebracht zodat het mogelijk werd om de ver

spaantijd per gereedschap bij te houden. In de procedure 

"mCornmand" staan onder andere de opdrachten die moeten 

worden uitgevoerd bij een 

procedure is nu de opdracht 

gereedschapswissel. Aan die 

toegevoegd om de tijd bij te 

houden die verloopt tussen twee gereedschapswissels. In de 

unit "Error" is de procedure "closeErrorFile" uitgebreid 

met het ton en van de individuele verspaantijd van een 

gereedschap en het aanmaken van een file met de gegevens 

per NC-prograrnma, die het beheersysteem nodig heeft. 
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Bijlage 2 De gereedschapscoderiDg 

Hoofdindeling: opname en soort; 

~ 
snijmateriaal; 

[ 

Vorm van het gereedschap; 

~ 
Te verspanen materiaalj 
r Nominale diameter i 

nrBijwaarde ja of nee. 

T 21230B. 

Hoofdindeling: opname en soort (T 2 ••••• ) 
1 = Meettaster, eensnijder, kotterger, profielfrees; 
2 = Vaste opname met tweesnijder; 
3 = Vaste opname met drie- of meersnijder; 
4 = Vaste opname met boor, centerboor, verzinkb., tap of ruimer; 
5 = Vaste opname met vlakfrees of hoekfrees; 
6 = Modulaire opname met tweesnijder; 
7 = Mod. opname met drie- of meersnijderi 
B = Mod. opname met boor, centerb., verzinkb., tap, of ruimerj 
9 = Mod. opname met vlakfrees of hoekfrees. 

Snijmateriaal (T .1 •••• ) 
o = Meetgereedschap e.d. (meettaster, centrofix)i 
1 = HSS snijgereedschapi 
2 = volhardmetaal snijgereedschap) 
3 = HSS nasnijgereedschap; 
4 = HSS traptandfrees; 
5 = Volhardmetaal nasnijgereedschapi 
6 = Hardmetalen wisselplaten. 

Vorm van het gereedschap (T •• 2 ... ) 
o = Bijzondere vorm (b.v. meettaster)i 
1 = Korte snijkant - centrumsnijdend en korte boren; 
2 = Snijkantlengte 2D - centrumsnijdend en normale boren; 
3 = Lange snijkant - centrumsnijdend en lange borenj 
4 = Korte snijkant - NIET centrumsnijdend, kotterger. 

kort, vlakfrees, verzinkboorj 
5 = Snijkantlengte 20 - NIET centrumsnijdend, kotterger. middel, 

hoekfrees; 
6 = Lange snijkant - NIET centrumsnijdend, kotterger. lang) 
7 = Eensnijder of centerboor) 
B = Tap) 
9 = Ruimer. 

Te verspanen materiaal (T ••. 3 .. ) 
o = Gereedschap universeel bruikbaar (b.v. meettaster); 
1 = Aluminium; 
2 = Staal C45j 
3 = Messing; 
4 = Kunststofj 
B = Gietaluminiumj 
9 = Gietstaal. 
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Nominale diameter (T .... 08) (bij 8.4 mm T .••. 084) 
Bij eensnijder de hoek opgeven. 

Bijwaarde ( ..•••• 0) 
Indien er sprake is van een bijwaarde wordt achter de 
nominale frees diameter het cijfer 0 toegevoegd. 

(Dit kan alleen indien de freesdiameter uit twee cijfers 
best 

45 



Bijlage 3 De opbouw van de databases 

De opbouw van de verschillende databases is voor aIle 

bestanden gelijk. Het enige verschil bestaat uit de inhoud 

van de databases en het maximale aantal elementen dat de 

database kan opnemen. Als voorbeeld wordt nu de orderdata

base behandeld. 

De database "Orders" wordt aangeroepen door de procedure 

"Orders". Deze procedure kijkt eerst of het bestand ook 

daadwerkelijk aanwezig is op de schijf of diskette. Dit 

wordt gedaan door de vOlgende Turbo Pascal routine: 

Assign (OrderFile, OrderFileName); 

{$I-} Reset (OrderFile); {$I+} 

IF IOResult <> 0 THEN BEGIN 

OrderNew 

END; 

Reset (OrderFile); 

Indien het bestand niet aanwezig is wordt er op de schijf 

of diskette een leeg bestand ter grootte van een compleet 

vol bestand aangemaakt door de procedure "OrderNew". Dit 

wordt gedaan om er zeker van te zijn dat er op de schijf 

voldoende plaats is voor het complete bestand en er niet 

tijdens het gebruik een run time error wordt veroorzaakt 

omdat er niet genoeg plek is op de schij f. Wanneer het 

bestand aanwezig is wordt met Reset (OrderFile); het be

stand geopend en wordt de bestandswijzer op element nummer 

o gezet. AIle elementen van het bestand zijn vervolgens 

direct toegankelijk met de standaardprocedure Seek (Order

File, X); waarbij X het elementnummer is dat moet worden 

ingelezen met Read (OrderFile, OrderRec) of weggeschreven 

moet worden op die plek in de lijst met Write (OrderFile, 

OrderRec). De variabele OrderRec is een variabele van het 

type die overeenkomt met een element uit het bestand. 
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Bijlage 4 De gegevens van Orders en Gereedschappen 

De gegevens die van een order in de database zijn opgenomen 

worden hieronder opgesomd. Tevens worden de alternatieve 

mogelijkheden van de waarden die de gegevens kunnen aanne

men vermeld. 

In het invoermenu (zie figuur 16 pag 30) moeten de volgende 
waarden ingevuld worden: 

- Ordernumber: Een zes-cijferig getal ter identificatie van 

een order. 

- Priority (P, ): Een order heeft weI of geen prioriteit, 

een grotere gradatie van de prioriteit is niet aange

bracht. Met het ingeven van een P heeft de order priori

teit en wordt er geen letter ingevoerd dan heeft de order 

geen prioriteit. 

- Year, Month, Day: Deze getallen dienen voluit ingevoerd 

te worden in verband met de manier waarop automatisch 

wordt gecontroleerd of een order prioriteit moet krijgen. 

(voorbeeld van invoer: 1992 05 12) 

- Opspanplan: Bier kan een getal of letter ingevoerd worden 

die aangeeft welke opspanning toegepast moet worden. 

Omdat dit nog verder uitgewerkt moet worden staat hier 

nog niet hoe het opspanplan aangegeven moet worden. 

- NC-progNumber(s): Een order kan uit meerdere NC-program

ma's bestaan. De nummers van de NC-programrna's kunnen 
hier gescheiden door een komma achter elkaar ingevoerd 
worden. Bet beheersysteem zoekt dezeNC-programrna's 

vervolgens op in het door NCSIM aangemaakte bestand. 

Nadat deze gegevens zijn ingevoerd vult het beheersysteem 

de nog ontbrekende gegevens aan met behulp van de door 
NCSIM verzamelde gegevens per NC-programma. nit zijn de 

gegevens over de gereedschappen. 

- Gereedschapsnummers: Per order is een maximum aangehouden 
van vijfentwintig gereedschappen die gebruikt kunnen wor

den. 
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- Standtijd per gereedschap: Om standtijdbewaking toe te 
kunnen passen wordt van ieder gereedschap de netto ver

spaningstijd bijgehouden. 

- Totale verspaantijd voor een NC-programma: Bij de totale 
verspaantijd wordt de totale tijd gerekend dat de Maho 

met het vervaardigen van een produkt bezig is. 

Van een gereedschap worden de volgende gegevens in de 

database opgeslagen: 

- Number: Het gereedschapsnummer dat volgens de codering in 

bijlage 2 is samengesteld. 

- Name: De naam van een gereedschap die maximaal uit vijf
tien letters mag bestaan. 

- Radius: De straal van het gereedschap opgegeven in milli-

meters. 

- Toollength: De lengte van het gereedschap in millimeters. 

- LifeTime: De nominale standtijd van het gereedschap. 

- Size (L, S): De grootte van het gereedschap is bepalend 

voor het aantal plaatsen dat het gereedschap in beslag 

neemt in het magazijn van de Maho. Een L(arge) gereed

schap heeft drie plaatsen nodig en een S(mall) gereed

schap slechts een. 

Reservation, (R, ): Nadat een order naar de Maho is ge

stuurd worden de gereedschappen die voor die order ge
bruikt worden gereserveerd (R). 

- Material: het materiaal dat met het gereedschap bewerkt 
kan worden in maximaal 20 tekens. 

- Cooling: Het te gebruiken koelmiddel (max. 20 tekens). 
- Max.Cuttingdepth: de maximale snedediepte in mm/stap. 

- Z: Het aantal tanden van het gereedschap. 
- Alfa: 

- Rr: 

- Rtol+, Rtol-: De radiustoleranties 

- Ltol+, Ltol-: De lengtetoleranties 
- Lcode, (M, W, N): De code die aangeeft wat de actuele 

lokatie van het gereedschap is. Hierbij staat de M voor 
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Mahomagazijn, de W voor Werkplaatsmagazijn en de N voor 

de gereedschappen die niet zijn samengesteld maar weI 
samengesteld kunnen worden. 

- Preference, (1, 2, 3): De code die de mate van voorkeur 

aangeeft van het gereedschap. Er wordt onderscheidt 

gemaakt naar drie soorten voorkeur: 

1) gereedschappen die zich aItijd in de Maho bevinden; 

2) gereedschappen die aItijd zijn samengesteld en zich of 

in de Maho of in het werkplaatsmagazijn bevinden. 

3) gereedschappen die samengesteld kunnen worden. 

- V: 

- Ft: voeding per tand 

- Frot: voeding per omwenteling 
- F: voeding in mm/omw 

- S: spindeItoerental 

Deze gegevens zijn terug te vinden in figuur 14 op pagina 

28. 
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Bijlage 5 stroomschema's van het programma 

! fStart 

Error Message Box 

Maln Menu Status Information Mallo 

~ Exit 

Insert New Tool 1 
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r=T'--ooI"7.M"'-e-n-u' !v~ Displav AIiTools 1 1Chanae Toollnfol 

~ Display Workshoptools 1 

Display Mahotools 1 

).NewOrder 

I\\~_~,/ / ___ ~ Display Order 
Orders K 
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'\' Delete Order 

'1 Change Priority 

I 

I 

List finished orders I 
1 Finished Orders Display Finished Order I 

1 Delet9 Finished Order I 

Figuur 1 Menu-overzicht van het programma 
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New Tao! 

Figuur 2 Stroomschema van "Insert New Tool" 

51 



nee 

js 

nee 
verander gegevens 

End 

Figuur 3 Stroomschema van "Change toolinfo" 
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Figuur 4 Stroomschema van "Exchange Tools" 
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Figuur 5 Stroomschema van "Delete Tool" 
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DIspose ENDI------1 lnvaerscherm 1----' 

Figuur 6 Stroomschema van "New Order" 
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Figuur 7 Stroomschema van "Change priority" 
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Bijlage 6 De procedure "SortOrder" 

Hieronder wordt de procedure "SortOrder" weergegeven. De 
be1angrijkste variabelen met hun betekenis zijn: 

- NumberOfOrders: het totaa1 aanta1 orders dat gesorteerd 

moet worden; 

- NumberOfPOrders: het aanta1 orders met prioriteit; 

- OrderRec.n: het aanta1 niet samengeste1de gereedschappen 
van een bepaa1de order; 

- OrderRec.w: het aanta1 gereedschappen van een bepaa1de 

order dat zich in het werkp1aatsmagazijn bevindt; 

PROCEDURE SortOrder; 
VAR x, q, NumberOfPOrders 

He1pOrderRec : Order; 
Integer; 

BEGIN 
x:= 1; 
NumberOfPOrders:= 0; 

{scheidt de orders met en zander prioriteit} 

WHILE (x <= NumberOfOrders) DO BEGIN 
Seek(OrderFi1e, x); 
Read (OrderFi1e, OrderRec); 
WITH OrderRec DO BEGIN 

IF (Priority = 'P') THEN BEGIN 
X:= x + 1; 
NumberOfPOrders:= NumberOfPOrders + 1 

END 
ELSE BEGIN 

He1pOrderRec:= OrderRec; 
q:= Xi 
IF (q < NumberOfOrders) THEN BEGIN 

REPEAT 
q:= q + 1; 
Seek(OrderFi1e, q); 
Read (OrderFi1e, OrderRec) 

UNTIL (Priority = 'P') OR (q = NumberOfOrders); 
IF (q = NumberOfOrders) AND (Priority <> 'P') 
THEN BEGIN END 
ELSE BEGIN 

Seek (OrderFi1e, x); 
Write (OrderFi1e, OrderRec); 
Seek (OrderFi1e, q); 
Write(OrderFi1e, He1pOrderRec); 
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NumberOfPOrders:= NumberOfPOrders + 1 
END 

END; 
x:= 

END 
END 

END; 

x + 1 

,. 

{sorteer de orders met prioriteit op het aantal niet 
samengestelde gereedschappen} 

IF (NumberOfPOrders > 1) THEN BEGIN 
FOR x:= 1 TO NumberOfPOrders - 1 DO 

END; 

FOR q:= NumberOfPOrders DOWNTO x DO BEGIN 
Seek(OrderFi1e, x); 
Read(OrderFi1e, OrderRec); 
Seek(OrderFi1e, q); 
Read(OrderFi1e, He1pOrderRec); 
IF (OrderRec.n > He1pOrderRec.n) THEN BEGIN 

Seek(OrderFi1e, q); 
Write(OrderFi1e, OrderRec); 
Seek(OrderFi1e, x); 
Write(OrderFi1e, He1pOrderRec) 

END 
END 

{sorteer de orders zonder prioriteit op het aantal niet 
samengestelde gereedschappen} 

IF (NumberOfOrders - NumberOfPOrders > 1) THEN BEGIN 
FOR x:= NumberOfPOrders + 1 TO NumberOfOrders - 1 DO 

END; 

FOR q:= NumberOfOrders DOWNTO x DO BEGIN 
Seek(OrderFi1e, x); 
Read(OrderFi1e, OrderRec); 
Seek(OrderFi1e, q); 
Read(OrderFi1e, He1pOrderRec); 
IF (OrderRec.n > HelpOrderRec.n) THEN BEGIN 

Seek(OrderFi1e, q); 
Write(OrderFi1e, OrderRec); 
Seek(OrderFi1e, x); 
write (OrderFi1e, He1pOrderRec) 

END 
END 

{sorteer de orders met prioriteit en een gelijk aantal 
niet samengestelde gereedschappen op het aantal gereed
schappen dat zich in het werkplaatsmagazijn bevindt} 

IF (NumberOfPOrders > 1) THEN BEGIN 
FOR x:= 1 TO NumberOfPOrders - 1 DO 

FOR q:= NumberOfPOrders DOWNTO x DO BEGIN 
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END; 

Seek(OrderFile, xl; 
Read(OrderFile, OrderRecl; 
Seek(OrderFile, q); 
Read(OrderFile, HelpOrderRec); 
IF (OrderRec.n = HelpOrderRec.nl THEN BEGIN 

IF (OrderRec.w > HelpOrderRec.w) THEN BEGIN 
Seek(OrderFile, q); 
Write(OrderFile, OrderRec); 
Seek(OrderFile, xl; 
write(OrderFile, HelpOrderRec) 

END 
END 

END 

{sorteer de orders zonder prioriteit en een gelijk aantal 
niet samengestelde gereedscbappen op bet aantal gereed
scbappen dat zicb in bet werkplaatsmagazijn bevindt} 

IF (NumberOfOrders - NumberOfPOrders > 1) THEN BEGIN 
FOR x:= NumberOfPOrders + 1 TO NumberOfOrders - 1 DO 

FOR q:= NumberOfOrders DOWNTO x DO BEGIN 
Seek(OrderFile, x); 

END 
END 

Read (OrderFile, OrderRec); 
Seek(OrderFile, q); 
Read{OrderFile, HelpOrderRec); 
IF (OrderRec.n = HelpOrderRec.n) THEN BEGIN 

IF (OrderRec.n > HelpOrderRec.n) THEN BEGIN 
Seek(OrderFile, q); 
write (OrderFile, OrderRec); 
Seek{OrderFile, x); 
Write (OrderFile, HelpOrderRec) 

END 
END 

END; {SortOrder} 
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Bijlage 7 De opdracht 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

Faculteit Werktuigbouwkunde 

Vakgroep WPA April 1992 

: J.H.G. Boerkamp Eindstudieopdracht van 
Afstudeer hoogleraar 
Begeleiders 

prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf 
: ir J.A.W. Hijink 

Onderwerp 

Toelichting 

ing. H.W.P. van der Schoot 

:Het realiseren van dat deel van een programma- en ge
reedschappenbeheersysteem voor de MAHO 700S dat de 
orders en gereedschappen bijhoudt en regelt. 

Bij een beheersysteem vormen de orders de basis voor het verloop van 
het gehele produktieproces. Zij bepalen welke produkten op een bepaald 
tijdstip gereed moeten zijn. Voor het maken van de produkten zijn 
machines, programma's en gereedschappen nodig. Om de machines en 
gereedschappen op een economische wijze te gebruiken is het noodzake
lijk de NC-programma's in een bepaalde volgorde af te werken. 

Opdracht 
Realiseer een software pakket dat binnen komende orders op een ge
schikte w~Jze afwerkt. Factoren die de verwerkings volgorde kunnen 
beYnvloeden zijn: 

aantal NC-programma's binnen een order, 
beschikbare gereedschappen, " 
in de machine aanwezige gereedschappen, 
urgentie van de order. 

Het programma NCSIM is in staat de geprogrammeerde gereedschappen 
binnen een NC-programma te selecteren. NCSIM dient echter te worden 
aangepast op een aantal plaatsen te weten: 

gereedschapsnummers van 7 cijfers, 
bewerkingstijd per gereedschap, 
genereren van een data-file met de gereedschapsgegevens per 

NC-programma. 

Met behulp van de gegevens uit NCSIM kunnen de gereedschapsgegevens 
worden doorgegeven aan dat deel van het software pakket dat de orders 
afhandelt, en naar het gereedschappen beheersysteem. 

Het gehee1 moet nauw aansluiten aan de tot nu toe ontwikkelde software. 
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