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Toelichting 

Realisatie van een syntaxcontrole

programma als basis voor een 

simulatieprogramma voor de vijf

assige freesbewerking. 
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W.P.A. Rapport 1412 

Het controleren van NC-programma's voor een vijf-assige 
freesmachine was tot nu toe aIleen mogelijk door middel van 
een test-run aan de machine. Omdat dit ten koste gaat van 
bewerkingstijd is het wenseIijk de programma's off-line te 
controleren en te simuleren op een PC of werkstation. Bij 
het ontwikkelen van een simulatieprogramma voor de vijf
assige freesbewerking dient ruim aandacht te worden ge
schonken aan botsingscontrole en aan een nauwkeurige weer
gave van de werkstukgeometrie. Voordat echter met de simu
latie kan worden begonnen dient het NC-programma te worden 
gecontroleerd op syntaxfouten. Di t gebeurt door een zoge
naamde syntax-checker. 
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Onderwerp 

ToeltchUng 

: Simulatie van NC-programma's voor 5-asslg bestuurde bewerklngscentra. 

Het bewerken van dubbel gekrornde oppervlakken en onder een willekeurige hoek gelegen vlakken kan op 

een 5-assig bewerkingscentrum op een efficiente wilze gebeuren. Het genereren van NC-programma's is 
echter een moeizame zaak. De controle van de NC-programma's is in feite aileen mogelijk aan de machine 

met een test-run. Aangelien dit veel tljd vergt van de machine is het zinvol deze programma's off-line fe 
controleren en simuleren op een PC of werkstation. 

Opdracht 

Formuleer de randvoorwaarden die worden gesteld vanull de machine (MAHO 7OOS) en door de 
programmeur om een NC-programma voor het 5-assig bewerken Ie controleren en simuleren. Schenk daarbij 

ruim aandacht aan de volgende aspecten: syntax-controle. technologle. gereedschappen, botsingen en 
visualisatie. 

Geef de structuur aan van het Ie ontwikkelen programma, hierbij moet duidelijk worden aangegeven ull welke 
basis elementen (objects) het programma wordt opgebouwd. Met name de visuatitatie stell hoge eisen aan 

de Ie gebruiken computer, bestudeer welke computer en/of laal geschikt is voor dit programma. 

De basis voor de simulatie vormt hel syntax controle programma. Ontwikkel dlt deel van het programma op 
een zodanlge wijze dat iedere regel van het NC-programma wordt gelezen en de inhood daarvan wordt 
opgeslagen in een NC-line-contents object. 

Dit object is het uitgangspunt voor de het omzetlen van de NC operatie. ladere NC-operatie kan bestaan ull 

een of meerdere NC sub-operatles, welke de basis vormen voor de Ie simuleren bewegingen van de 
NC-machine. Geet aan welke sub-opera ties gedefinieerd moeten worden. 

~ .. 
. JAW H k Ir. • . . IIIn 

hA ~ IINv IV N.fJ 
prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf 



samenvatting 

In dit verslag wordt weergegeven hoe een simulatieprogramma 
voor de vijf-assige freesbewerking ontwikkeld kan worden. 
Daarnaast wordt de realisatie van het eerste deel van dit 
simulatieprogramma, het syntaxcontroleprogramma, behandeld. 
In het eerste hoofdstuk wordt een korte omschrijving gege
ven van het proces van vijf-assig frezen. Vervolgens wordt 
in hoofdstuk 2 uitgelegd wat simulatie inhoudt en welke 
verschillende simulatietechnieken er bestaan. Voor het 
vijf-assig frezen blijkt de grafische simulatie het meest 
geschikt. De structuur van het grafisch simulatiesysteem 
wordt behandeld in hoofdstuk 3. Van het te ontwikkelen 
simulatiesysteem wordt nu als eerste een syntaxcontrolepro
gramma ontwikkeld. Dit programma controleert NC-programma's 
op (programmeer)fouten. In hoofdstuk 4 is te vinden hoe de 
hier ontwikkelde syntax-checker te werk gaat bij het con
troleren van een NC-programma en hoe een syntaxcontrolepro
gramma in elkaar zit. Hoofdstuk 5 behandelt de realisatie 
van de syntax-checker in Turbo Pascal. Hoe enkele bestu
ringsspecifieke operaties verwerkt kunnen worden wordt 
weergegeven in hoofdstuk 6. Tenslotte volgen in hoofdstuk 7 
de conclusies en aanbevelingen. 
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Boofdstuk 1: Inleiding 

Bij de fabric age van produkten kunnen verschillende bewer
kingsmethoden worden toegepast. Een veel vuldig toegepaste 
methode is de verspanende bewerking tegenwoordig meestal 
uitgevoerd door numeriek gestuurde gereedschapwerktuigen 
(NC-machines). Onder verspanende bewerkingen verstaan we 
onder andere het draaien, boren, slijpen en het frezen van 
werkstukken. We zullen ons hier verder beperken tot het 
frezen en in het bijzonder tot het proces van het vijf
assig frezen. 
Wat is nu precies vijf-assig frezen? Welnu, de vijf-assige 
freesbewerking is een proces waarbij zowel de positie van 
de frees als de richting van de frees-as, relatief ten 
opzichte van het werkstuk, continu, simultaan en gestuurd 
veranderd kunnen worden (figuur 1.1). De vijf onafhankelijk 
te besturen assen zijn in het algemeen drie translatie- en 
twee rotatie-assen [5]. We beperken ons hier verder tot de 
MAHO 700 S waarbij de twee rotatie assen in de opspantafel 
gelegen zijn (figuur 1.2). 
Het gevolg van het continu en gestuurd kunnen varieren van 
de positie en orientatie van de frees is dat het mogelijk 
wordt zeer complexe produkten te vervaardigen die niet of 
nauwelijks door een drie-assige machine te maken zijn. 
Hierbij kunnen we denken aan werkstukken waarin dubbel 
gekromde oppervlakken voorkomen. ook kunnen veel complexe 
produkten die eerder drie-assig werden gefreesd vaak snel
ler en nauwkeuriger op een vijf-assige machine worden 
vervaardigd. Als gevolg van de te varieren orientatie van 
het gereedschap is namelijk een betere freesbaanbedekking 
mogelijk. Het zal duidelijk zijn dat het gereedschap zeer 
complexe bewegingen zal ui tvoeren. Een NC-programma voor 
het vijf-assig frezen zal daarom vele malen groter en 
complexer zijn dan een gemiddeld programma voor drie-assig 

frezen. Een handmatige controle van het NC-programma en van 
de materiaalafname tijdens het frezen wordt hierdoor prak-
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tisch onmogelijk. Bovendien kunnen bij het vijf-assig 

frezen vrij snel botsingen optreden tussen de verschillende 

delen van de machine en het werkstuk. Er dient derhalve te 

worden gezocht naar een andere mogelijkheid om een NC

programma voor het vijf-assig frezen te controleren. Het 

meest voor de hand liggende is simulatie van de in het NC

programma beschreven bewerkingen. 

werkstuk 

werkstukco~rdinaten

systeem 

richting frees-as 
/freespunt 

freesbaan 

Figuur 1.1. Continue verandering van de positie 

en de orientatie van de frees. 
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Figuur 1.2 De ligging van de translatie- en rotatie

assen bij de MAHO 700 S. 
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Hoofdstuk 2 : Simulatie van de vijf-assige freesbewerking 

2.1 wat is simulatie? 

Om te weten wat simulatie nu precies inhoudt geven we hier 

een definitie van het begrip simulatie [3]: 

Simulatie is het proces om van een reeel systeem een simu
latiemodel te ontwikkelen en met dat model experimenten uit 
te voeren om zodoende inzicht te krijgen in het (toekom
stig) gedrag van dat systeem onder verschillende omstandig
heden. 

In ons geval houdt simulatie het nabootsen van de bewegin

gen in, die door een vijf-assige freesmachine zullen worden 

ui tgevoerd. De bewegingen vinden plaats op grond van een 

bepaald NC-werkstukprogramma. Door simulatie krijgen we 

inzicht in het functioneren van een NC-programma voordat 

het door de machine zal worden ui tgevoerd. Hierbi j dient 
ruim aandacht te worden geschonken aan het signaleren van 
het optreden van botsingen en aan het controleren van de 
geometrie van het werkstuk. 

2.2 Doel van de simulatie 

Door de huidige trend naar vervaardiging van kleine series 

verschillende produkten zijn de eisen die gesteld worden 
aan moderne gereedschapwerktuigen sterk veranderd. De vraag 
naar flexibele vervaardigingssystemen, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van werkstukprogrammering, neemt door deze 

trend dan ook toe. Een probleem bij het gebruik van derge

lijke flexibele vervaardigingssystemen is dat ze als gevolg 

van kleine seriegroottes vaak moeten worden omgeprogram

meerd. Bovendien zijn de werkstukprogramma's vaak vrij 

groot en complex en daardoor zeer onoverzichtelijk. Dit is 
met name bij het vijf-assig frezen. 
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Voordat met het vervaardigen van een nieuw produkt kan 
worden begonnen dient het werkstukprogramma zorgvuldig te 
worden gecontroleerd daar fouten in de programmering desas
treuze gevolgen kunnen hebben (indien bijvoorbeeld een 
gereedschap in ijlgang door het werkstuk en/of door de 
opspaneenheid beweegt, treedt er aanzienlijke schade op aan 
het gereedschap en aan de opspaneenheid. Bovendien is de 
kans groot dat de gehele constructie van de machine ver
vormd zal zijn) [1]. De controle dient te bestaan uit 
controle op programmeerfouten, controle op geometrische en 
technologische fouten en het signaleren van eventuele 
botsingen tussen machine en gereedschap. Onder geometrische 
fouten worden verstaan afwijkingen in de afmetingen van het 
uiteindelijke produkt. Onder technologische fouten valt 
onder andere het gebruik van ontoelaatbare aanzetsnelheden 
en snijsnelheden. Door middel van simulatie van de gepro
grammeerde bewerkingen kunnen fouten in het werkstukpro
gramma worden ontdekt en worden gecorrigeerd. 

2.3 Simulatiemethoden 

Het vijf-assig frezen van een werkstuk kan op verschillende 
manieren worden gesimuleerd [1]: 
- Men kan de machine "droog" laten lopen, dat wil zeggen 
de machine de geprogrammeerde bewegingen laten ui tvoeren 
zonder dat er werkstukmateriaal is ingespannen, zonder dat 
de spindel roteert en op bijvoorbeeld de helft van de 
bewerkingssnelheid (de zogenaamde test-run). Hierdoor 
kunnen botsingen tussen bijvoorbeeld gereedschap en opspan
tafel tijdig worden gesignaleerd. Een nadeel is echter dat 

men niet kan zien of de vorm en afmetingen van het eindpro
dukt correct zullen zijn, iets dat bij het vijf-assig 
frezen toch van groot belang is. Met andere woorden, geome
trische en technologische fouten kunnen niet worden gesig
naleerd. Bovendien gaat hierbij de controle ten koste van 
bewerkingstijd waardoor deze methode uit economisch oogpunt 
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niet erg aantrekkelijk is. 
-Het bewerken van een stuk kunststof of, kunsthars. Deze 
methode heeft als voordeel dat de eindvorm van het gepro
grammeerde werkstuk eenvoudig gecontroleerd kan worden. 
Doordat de kunststof zachter is dan het materiaal waarvan 
het werkstuk uiteindelijk vervaardigd zal zijn, treden er 
geen beschadigingen aan het gereedschap of gereedschapwerk

tuig op indien het gereedschap in ijlgang in het werkstuk 
beweegt. WeI moet er t bij bewerking van kunststof, goed op 
worden gelet of er geen botsingen op gaan treden tussen 
werkstuk en delen van de machine. Dit levert niet al te 
veel problemen op daar door de geringe hardheid van het 
materiaal het mogelijk is de bewerkingen op lagere snelhe
den uit te voeren waardoor een mogelijke botsing tijdig 
gesignaleerd kan worden. Nadelen bij deze methode zijn dat 
technologische fouten (verkeerde aanzet of voeding) niet of 
moeilijk tijdens de bewerking van de kunststof geconsta
teerd kunnen worden en dat ook deze methode ten koste gaat 
van bewerkingstijd. 
-De laatste mogelijkheid is de grafische simulatie. Deze 
methode heeft als voordeel dat het niet aan de bewerkings
machine hoeft plaats te vinden. Een ander groot voordeel is 
dat door bemating van het gegenereerde beeld van het werk
stuk de werkstukgeometrie eenvoudig kan worden gecontro
leerd. Bij de grafische simulatie dient uiteraard ook 
rekening te worden gehouden met het optreden van botsingen. 
Het is van groot belang dat het simulatiesysteem in staat 
is weer te geven waar en wanneer een botsing plaats zal 
vinden indien het NC-programma door de machine zal worden 
ui tgevoerd. Bovendien is, door het ui tvoeren van enkele 
berekeningen, eenvoudig te controleren of de technologische 

gegevens toelaatbaar zijn bij een gegeven uitgangsmateri
aal. 
Het zal duidelijk zijn dat de laatste van deze drie moge
lijkheden de voorkeur geniet. Bij grafische simulatie is 
het namelijk vrij eenvoudig na te gaan waar in het program-
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ma eventuele fouten optreden. Bovendien is het eenvoudig om 
het effect van veranderingen in het werkstukprogramma weer 
te geven. Daar bovendien bij deze methode de simulatie niet 
aan de gereedschapsmachine plaats hoeft te vinden maar in 
de programmeerruimte aan een computer kan gebeuren neemt 
deze methode geen bewerkingstijd in beslag. Hierdoor zal 
het de meest economische oplossing zijn van de drie behan
delde simulatietechnieken. 
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Hoofdstuk 3 : Het grafisch simu1atiesysteem 

3.1 De structuur van een grafisch simulatiesysteem 

Om een grafisch simulatiesysteem te kunnen ontwikkelen 
dient er eerst te worden nagegaan wat de structuur van een 
dergelijk systeem is. Met andere woorden, uit welke onder

delen bestaat een grafisch simulatiesysteem en wat zijn de 

functies van de afzonderlijke onderdelen. 

Structureel gezien zal het te ontwikkelen grafisch simula

tiesysteem uit de volgende vijf onderdelen bestaan [4,7]: 

1 De verwerking van de invoergegevens. 
2 Het decoderen en interpoleren van het NC-programma. 
3 Het actualiseren van het werkstuk. 
4 Het herkennen en signa1eren van botsingen. 

5 De grafische weergave van het bewerkingsproces. 

De structuur van het simu1atiesysteem is ter verduidelij

king weergegeven in figuur 3.1.1. Het eerste gedeelte van 

de structuur van het grafisch simulatiesysteem is afhanke

lijk van de besturing (hier de Philips CNC-432) en onafhan
kelijk van de te gebruiken freesmachine. Het tweede gedeel
te is universeel te gebruiken. 

3.1.1 Het verwerken van de invoergegevens 

Onder het verwerken van de invoergegevens verstaan we het 

controleren en vertalen van het door een programmeersysteem 

of programmeur geschreven NC-programma in een NC-programma 
volgens DIN 66025. Deze verwerking dient te gebeuren voor
dat er met de eigenlijke simulatie begonnen wordt, dit om 

rekentijd tijdens het simuleren te besparen. Hiervoor 
dienen de invoergegevens (het NC-programma) een aantal 

bewerkingen te ondergaan. Hierbij dient rekening te worden 

gehouden met specifieke machine-data. De uit te voeren 

bewerkingen zijn [4,7]: 

- het controleren van de syntax van iedere NC-regel 
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DIN 88025 

II 

werkstuk 

d8cxxIef8n van de data 

anin18rpOlatie 

actualNl1Ml van werkstuk
gaamatrle& 
botslngscontro/e 

graflsche weergave van 
hat door hat warkatuk
pI1V1Imm8 I:8schI'8V8n 
"......,(ngspraces 

m 

• o 
h 
I 
n ., 
d 

• 
t 

• 

figuur 3.1.1. De structuur van een grafisch simulatie
systeem 
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- het gebruiksklaar maken van de standaardcycli, 
- programmeren van de contour die moet worden 

vervaardigd, 
- berekenen van de gereedschapcorrecties. 

Het belangrijkste onderdeel van de verwerking van de in
voergegevens is de zogenaamde syntax-checker. Deze syntax
checker controleert iedere Nc-regel op programmeerfouten. 
De syntax-checker is te gebruiken voor de controle van NC
programma's die zijn geschreven voor een bepaalde type 
besturing (in dit geval de CNC 432 besturing van Philips) 
en is derhalve onafhankelijk van het type freesbank waarmee 
wordt gewerkt. 
Vervolgens vindt het genereren van het NC-programma volgens 
DIN 66025 plaats. Hierbij worden de standaardcycli ge
bruiksklaar gemaakt. Dit houdt in dat een uit te voeren 
cyclus, gedefinieerd in een NC-regel, moet worden ontbonden 
in afzonderlijke bewerkingscommando's. ZO bestaat bijvoor
beeld het kamerfrezen uit een aantal GO-, Gl- ,G2- en G3-

commando's. Ook worden radiuscorrecties hier verrekend. Dat 
wil zeggen dat alle posities van het gereedschap een radi
uscorrectie ondergaan. De hierui t verkregen gegevens wor
den vervolgens naar de decoder gestuurd. 

3.1.2 Het decoderen van het NC-proqramma en de interpolatie 

De taak van de decoder is het vertalen van het NC-programma 
in data waarmee het simulatiesysteem, een computerprogram
ma, kan werken. Hierna splitst de decoder de data in geome
trische en technologische data. Onder geometrische data 
wordt verstaan alle informatie over de door het gereed
schap, relatief ten opzichte van het werkstuk, af te leggen 
weg waardoor uiteindelijk de gewenste geometrie van het 
werkstuk ontstaat. Technologische data zijn de zogenaamde 
schakelfuncties voor bijvoorbeeld de aanzetsnelheid, het 
spindeltoerental, een gereedschapwissel, koelmiddel aan of 
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uit. Met de op deze wijze door de decoder gegenereerde data 
kunnen de te simuleren bewegingen door het simulatiepro
gramma worden bepaald en kunnen overige berekeningen zoals 

botsingscontrole worden uitgevoerd. 
De interpolator bepaalt hoe nauwkeurig een geprogrammeerde 

baan weergegeven dient te worden. Oat wil zeggen, de inter

polator bepaal t de combinatie van bewegingen in de ver

schillende as-richtingen die samen (een benadering van) de 
gewenste baan vormen. 
De volgende stap zal zijn het actualiseren van de geometrie 
van het werkstuk nadat er een verandering van de positie 

van het gereedschap is opgetreden. 

3.1.3 Het actualiseren van het werkstuk 

Met het actualiseren van het werkstuk wordt bedoeld het 

bepalen van de (nieuwe) afmetingen van het werkstuk na het 
uitvoeren van een of meerdere NC-operaties en de weergave 
van deze (nieuwe) vorm. Dit zogenaamde actualiseren kan op 

drie manieren plaatsvinden [7]: 

- weergave van uitgangsmateriaal en eindprodukt 

zonder tussenstappen, 

- weergave van de actuele vorm van het werkstuk 

na iedere NC-regel en 
- continue weergave van het werkstuk gedurende 

het verspaningsproces. 
Bij aIle drie de manieren wordt het werkstukmodel voortdu

rend door de computer opnieuw berekend. In de eerste twee 

gevallen kan worden volstaan met actualiseren van het model 

na iedere NC-regel. Bij de laatste methode moeten binnen 

een NC-regel tussenstappen worden toegevoegd. 

Het actualiseren vindt uiteraard aIleen plaats indien er 

verwijdering van werkstukmateriaal wordt gesimuleerd. Bij 
grafische simulatie wil dat zeggen dat de contour van het 
werkstuk aIleen dan opnieuw wordt bepaald indien er een 

overlapping van werkstukvolume en gereedschapvolume heeft 
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plaatsgevonden. Daar het gereedschap vrij complexe bewegin

gen uitvoert zal het niet mogelijk zijn om bij het actuali

seren van het werkstuk te werken met solids dat wil zeggen 

de nieuwe werkstukcontour te bepalen door het totale volume 

van het werkstuk dat gedurende een bepaalde periode, bij

voorbeeld tijdens het uitvoeren van een NC-regel, is over

lapt door het gereedschap af te trekken van het totale 

werkstukvolume (het te verwijderen werkstukvolume, en 

derhalve ook het werkstukvolume, is door de complexe ge

reedschapbewegingen niet of nauwelijks te ontbinden in 

eenvoudige lichamen zoals bijvoorbeeld bollen, kubussen, 

cilinders of torussen). Het bepalen van de actuele contour 

van een werkstuk kan derhalve het beste als voIgt geschie

den: per tijdseenheid (afhankelijk van de gewenste nauwkeu

righeid) wordt de momentane positie van het gereedschap 

bepaald. Hierna wordt gekeken welk gedeelte van het werk

stuk door het gereedschap wordt overlapt. Dit gedeelte 

wordt afgetrokken van de werkstukcontour waardoor de momen

tane contour van het werkstuk bekend is. De actuele contour 

van het werkstuk is dus op ieder tijdstip bekend. Hierdoor 

is het mogelijk om de verandering van de werkstukcontour 

als een min of meer continu proces weer te geven. 

3.1.4 Het herkennen en signaleren van botsingen 

Bij een vijf-assige machine vinden, zoals gezegd, meer 

bewegingen tegelijkertijd plaats dan bij een drie-assige 

machine. Hierdoor zal de kans op een botsing tussen delen 

van de machine en werkstuk vele malen groter zijn dan bij 

een drie-assige machine. Omdat een botsing meestal een 

relatief grote schade tot gevolg heeft, is de aanwezigheid 

van een botsingscontrole 

groot belang. In principe 

aIle bewegende delen van 

binnen het simulatieproces van 

kunnen botsingen optreden tussen 

de bewerkingsmachine en aIle 

objecten die zich binnen de bewerkingsruimte bevinden 

(inclusief andere delen van de machine). Botsingen kunnen 
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worden verdeeld in twee groepen: 
botsingen tussen gereedschap en werkstuk (inclu
sief klemmen om het werkstuk te fixeren en op
spantafel) en 
botsingen tussen andere delen van de machine 
onder ling en tussen andere delen van de machine 
en werkstuk. 

Botsingscontrole kan op drie manieren plaatsvinden [6]: 
visueel. Onder visuele botsingscontrole wordt 
verstaan het controleren op het optreden van 
botsingen door het simpelweg kijken naar de 
grafische weergave van het werkstuk, het gereed
schap en hun omgeving. Hoewel dit het eenvoudigst 
is, is het zeker niet de snelste en nauwkeurigste 
(en derhalve ook niet de veiligste) manier. 
Door bewaking van de toegestane bewerkingsruimte. 
Hierbij worden ruimten gedefinieerd die tijdens 
de bewerking niet door het gereedschap en spindel 
mogen worden verlaten. Zodra het gereedschap of 
de spindel deze ruimte verlaat wordt het pro
gramma onderbroken en wordt er een foutmelding 

gegeven. 
De laatste methode is gebaseerd op het berekenen 
van elkaar snijdende lichamen. Hierbij worden 
objecten gedefinieerd die elkaar tijdens de 
bewerking niet mogen raken en dus ook niet mogen 
snijden. Na iedere berekening van de machineposi 
ties worden de objecten op botsing gecontroleerd 
door vergelijking van de posities van aIle facet 

ten van het ene object met die van het andere 
object. Indien er overlapping optreedt wordt er 
een waarschuwing gegeven dat er een botsing op
treedt en wordt het programma gestopt. 

Bij botsingscontrole moet er ook op worden gelet dat con
tact tussen gereedschap en werkstuk aIleen plaats mag 
vinden bij een bepaalde voeding en niet indien het gereed-
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schap in ijlgang beweegt. Een ander probleem is het optre
den van botsingen met een bepaalde voeding (niet gewenst 
verspanen). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het ge
reedschap zich niet ver genoeg boven het werkstuk bevindt 
bij een verplaatsing naar een andere positie boven het 
werkstuk (niet in ijlgang). Bet gereedschap zal door die 
delen van het werkstuk heen bewegen die het op zijn weg 
tegenkomt. Doordat de beweging niet in ijlgang plaatsvindt 
zal deze ongewilde verspaning niet als botsing worden 
herkend. De meest voor de hand liggende oplossing voor dit 
probleem is visuele controle bij de grafische simulatie. 
Dat wil zeggen controleren of de vorm van het gerealiseerde 
produkt overeenkomt met de gewenste vorm. 

3.1.5 De grafische weergave 

Bet is van belang dat bij de grafische simulatie het pro
dukt in wording zo duidelijk mogelijk wordt weergegeven. De 
nauwkeurigheid waarmee het werkstuk (en het gereedschap) op 
het scherm zijn werkelijke baan benadert is afhankelijk van 
de kwaliteit van de gebruikte interpolator. V~~r controle 
van de geometrie is het wenselijk dat het weergegeven 
produkt bema at kan worden waardoor de gewenste vorm verge
leken kan worden met de werkelijke vorm. Voor de duide
lijkheid is het ook nodig dat het produkt in verschillende 
aanzichten op het beeldscherm kan worden weergegeven en dat 
de mogelijkheid bestaat om verschillende doorsneden van het 
produkt weer te geven. Berekening en weergave van details 
(zoom-functie) kunnen hierbij ook van zeer groot nut zijn 
[ 7 ] • 

Daar het herkennen van botsingen een belangrijk deel uit
maakt van de grafische simulatie moet het mogelijk zijn om 
deze op het beeldscherm weer te geven. Oat wil zeggen dat 
het simulatiesysteem niet aIleen moet constateren dat er 
een botsing plaatsvindt maar ook weer moet geven waar die 
botsing plaatsvindt. Bierdoor zou het, voor wat betreft het 
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signaleren van botsingen, het meest overzichtelijk zijn om 
bij de simulatie de totale bewerkingsruimte, met aIle daar 
in aanwezige componenten, weer te geven. Hieronder vallen 
onder andere het gereedschap, de spindel, het werkstuk en 
de opspantafel inclusief de klemmen om het werkstuk te 
fixeren. 
Er zijn nu drie manieren om de bewegingen van werkstuk en 
gereedschap te simuleren. Als eerste noemen we de methode 
waarbij het werkstuk stilstaat en het gereedschap (de 
frees) beweegt. Hoewel dit slechts bij een klein deel van 
de vijf-assige freesmachines het geval is en niet bij de 
MAHO 700 S, heeft deze methode als voordeel dat het produkt 
centraal staat en eenvoudig kan worden gecontroleerd of de 
gerealiseerde vorm van het werkstuk in overeenstemming is 
met de gewenste vorm. Een nadeel hierbij is dat er (visu
eel) geen aandacht wordt geschonken aan de werkelijke 
bewegingen van de machine waardoor het lokaliseren en 
corrigeren van optredende botsingen moeilijk wordt. Met het 
oog op de botsingscontrole is het derhalve beter de bewe
gingen van werkstuk en machine zo weer te geven als ze ook 
werkelijk plaatsvinden. Bovendien zou in het geval van de 
MAHO 700 S bij de eerste methode de hele machine vrij 
ingewikkelde bewegingen om het werkstuk heen maken. Bij de 

MAHO 700 S met de configuratie van drie translatie-assen en 
twee rotatie-assen (beide in de opspantafel) vindt de 
werkelijke beweging (en dus ook de te simuleren beweging) 
als voIgt plaats: De opspantafel met daarop het werkstuk 
kan in x-, Y-, A- en B-richting langs het gereedschap 
bewegen. AIleen de Z-as verplaatst ten opzichte van het 
werkstuk en opspantafel. Dat wil zeggen dat het gereedschap 
aIleen in Z-richting kan verplaatsen en de opspantafel met 
werkstuk de beweging in de overige richtingen dient uit te 
voeren (figuur 1.2). De bewegingen van het werkstuk en 
gereedschap zullen derhalve op deze manier grafisch moeten 
worden weergegeven daar het anders al snel onduidelijk zal 
worden hoe de bewegingen in werkelijkheid verlopen. 
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De derde manier om het verspaningsproces weer te geven is 
een combinatie van de voorgaande methoden. Hierbij wordt de 
weergave van de tweede methode als voIgt vereenvoudigd: het 
werkstuk, opspantafel en klemmen voeren de rotaties uit en 
het gereedschap voert de translatiebewegingen uit in X, Y 
en Z-richting. Het voordeel van deze methode is dat de 
bewegingen van werkstuk en gereedschap toch, min of meer, 
worden weergegeven zoals ze in werkelijkheid plaatsvinden 
(wanneer we immers naar het naar het werkelijke verspa
ningspoces kijken is het werkstuk ook steeds het middelpunt 
van ons gezichtsveld. We bewegen als het ware mee met de 
translaties). Het werkstuk blijft bij deze methode centraal 
staan waardoor controle van de geometrie eenvoudig is. Ook 
het lokaliseren en corrigeren van botsingen zal bij deze 
methode, in vergelijking met de eerste methode, een stuk 
eenvoudiger zijn. 

3.1.6 De weergave op het beeldscherm 

Daar werkstukken, die op een vijf-assige freesmachine ver
vaardigd worden, vrij complexe vormen kunnen aannemen is 
het wenselijk dat de contour van het werkstuk zo nauwkeurig 
mogelijk wordt weergegeven op het beeldscherm. Hoe nauwkeu
rig het werkstuk kan worden weergegeven is afhankelijk van 
de resolutie van het beeldscherm en van de grootte van het 
werkgeheugen van de gebruikte computer. De grootte van de 
resolutie bepaalt de hoeveelheid werkgeheugen die door de 
grafische weergave in beslag wordt genomen. De hoeveelheid 
benodigd werkgeheugen bepaalt vervolgens welk type computer 
gebruikt zal moeten worden voor de simulatie (de grafische 
representatie neemt immers het grootste deel van het werk
geheugen in beslag). In onderstaande tabel is de maximaal 
benodigde geheugenruimte voor het opslaan van de werkstuk
geometrie weergegeven bij gebruik van een verschillende 
grafische standaarden. 
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grafische 
standaard 

EGA 
EGA+ 
VGA 
Super VGA 

resolutie 
(pixels) 

640*350 
640*480 
640*480 
800*600 

werkstuk
matrix 

200*200*200 
300*300*300 
300*300*300 
450*450*450 

benodigde 
geheugen 

8 MByte 
27 MByte 
27 MByte 
91 MByte 

Hierbij worden de zijden van de kubus welke de ruimte voor
stelt waarin het werkstuk zich bevindt gedigitaliseerd en 
opgeslagen in een l*l*l-matrix, waarbij 1 de lengte van de 
zijden van de kubus is in pixels. De afmetingen van de 
kubus (in pixels" 3) is weergegeven in de kolom "werkstuk
matrix". Op ieder element van de matrix wordt een Boolse 
variabele gedefinieerd. De variabele is geldig wanneer 
materiaal aanwezig is en niet geldig indien er geen materi
aal aanwezig is. Een Boolse variabele neemt 1 byte geheu
genruimte in beslag, het opslaan van de ruimte waarin het 
werkstuk zich bevindt 1*1*1 byte. 
Bij de grafische weergave is ervan uitgegaan dat er naast 
de weergave van het werkstuk ook een menu aanwezig is. 
Derhalve zijn de zijden van het grondvlak van de kubus 
kleiner dan de totale breedte van het scherm. 
Indien het uitgangsmateriaal geen kubus is, dit zal in de 
meestal het geval zijn, worden die elementen van de kubus 
waar geen materiaal aanwezig is nul gesteld. 
Aan de hand van de waarden van de benodigde hoeveelheden 
werkgeheugen is meteen te zien dat een PC-AT in dit geval 
zeker niet zal voldoen (het werkgeheugen van een PC-AT is 
640 kByte). De grafische simulatie dient derhalve plaats te 
vinden op een werkstation of microcomputer. Tenslotte moet 
nog worden opgemerkt dat de in de tabel gegeven hoeveel
heden benodigd werkgeheugen een maximum is, geldt bij een 
zo groot mogelijke resolutie. 
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Boofdstuk 4 : De syntax-checker 

4.1 Bet doel van de syntax-controle 
Een eerste vereiste om een NC-programma te kunnen simuleren 
is dat het vrij is van programmeerfouten. Ais immers pas 
tijdens het grafisch simuleren van het NC-programma fouten 
worden ontdekt leidt correctie van deze fouten tot onnodig 
veel tijdverlies. Er dient derhalve, voordat met de eigen
lijke simulatie begonnen kan worden, een controle van het 
NC-programma plaats te vinden op programmeerfouten. V~~r 

het uitvoeren van deze controle is door mij een zogenaamde 
syntax-checker ontwikkeld. Deze syntax-checker controleert 
iedere regel van het werkstukprogramma op fouten in de 
genormeerde zinsbouw (syntaxfouten). Boe deze syntax-chec
ker werkt wordt hieronder uiteengezet. 

4.2 De NC-code 

Om een syntax-checker te kunnen ontwikkelen wordt eerst 
nagegaan wat de structuur van een NC-programma is. Immers, 
aIleen als we precies weten hoe een dergelijk programma 
eruit behoort te zien is het mogelijk om afwijkingen (fou
ten) te constateren. Biervoor moeten we ons allereerst 
realiseren wat een NC-programma eigenlijk is. De gecodeerde 
instructies waardoor numeriek gestuurde gereedschapwerk
tuigen worden bestuurd, worden aan de besturing ingegeven 
in de vorm van een werkstukprogramma (NC-programma). Een 
NC-programma bevat, in gecodeerde vorm, naast geometrische 
informatie ook technologische informatie (hieronder vallen 
bijvoorbeeld aanzetten en toerentallen) en schakelinforma
tie (bijvoorbeeld koeling aan of uit, spil linksom of 
rechtsom roteren). Voorts is een NC-programma opgebouwd uit 
een serie eenduidige instructies welke NC-blokken worden 
genoemd. Een NC-blok zullen we voor de duidelijkheid hier 
verder aanduiden als NC-regel. Een NC-regel is opgebouwd 
vOlgens een bepaalde syntax (genormeerde zinsbouw) volgens 
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de DIN-norm 66025. Iedere regel bevat een regelnununer en 
een of meerdere instructies. Een instructie bestaat uit een 
adres, in het algemeen een letter I met daarachter een 
getal, de waarde die aan het adres wordt toegekend [ 10] • 
V~~r de vijf-assige freesmachine ziet een NC-regel er in 

principe als voIgt uit: 

N •• G •• x •• Y •• Z •• A •• B •• F •• M ••• 

Waarbij het getal dat aan N wordt toegekend het regelnununer 
is, het adres G een bewegingsinstructie voorstelt, X, Y en 
Z de verplaatsingen in de richtingen van de drie trans la
tie-assen, A en B de verplaatsingen in de richtingen van de 

twee rotatie-assen, F de voeding en M een machinefunctie 
aanroept. De totale lijst van toegestane adressen voor de 
Philips CNC-432 besturing van de MAHO 700 S is te vinden in 
bijlage 1. 

4.3 De syntax-controle 

De syntax-controle heeft, zoals gezegd, als doel een NC
programma te controleren op programmeerfouten. Indien 

tijdens het controleren van de syntax van een NC-regel een 
fout wordt ontdekt wordt er een syntaxfoutmelding gegeven. 
Dit kan het geval zijn wanneer er een karakter in een NC
regel voorkomt dat niet tot de NC-code behoort. Een ander 
voorbeeld van een syntaxfout is wanneer in een regel, bij 
een bepaalde G-functie, niet de noodzakelijke, of foutieve, 
adressen aanwezig z~Jn. Bijvoorbeeld indien er bij GI4 
(definieren van een sprong in het programma) geen NI (regel 

waarnaar gesprongen dient te worden) in de regel aanwezig 
is. 
Een andere taak van de syntax-checker is controleren of de 
waarde die aan een adres wordt toegekend binnen het toege
stane bereik valt. Welke adressen gebruikt mogen worden is 
afhankelijk van de besturing die aanwezig is (in ons geval 
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een Philips CNC-432 besturing}. De waarden die aan de 

adressen mogen worden toegekend zijn voornamelijk afhanke

lijk van het type freesbank (in ons geval de MABO 700 S met 

een A- en een B-as). 

4.4 Specifieke adressen bi; de Philips CNC 432 besturinq. 

De vijf-assige machinebesturing CNC 432 van de MADO 700 S 

kent een aantal specifieke adressen. Dit zijn adressen die 

niet zijn gedefinieerd in de norm DIN 66025. De totale 

lijst van adressen, G- en M-functies die gebruikt kunnen 

worden bij de CNC 432 besturing is te vinden in bijlage 1. 

Bieronder zullen een aantal opmerkelijke adressen kort 

worden besproken. Als eerste nemen we de adressen A40 en 

B40. V~~r het bepalen van de aanzet in de rotatie-assen A 

en B kan de afstand tussen rotatiemiddelpunt van de tafel 

en gereedschap geprogrammeerd worden met A40= en B40=. De 

waarde voor deze adressen moeten positief zijn. De adressen 

zijn modaal, opheffen gebeurt door ze de waarde nul te 

geven [12]. 

De CNC-besturing van de MARO 700 S bezit ook de mogelijk 

van drie-dimensionale gereedschap-correctie. Zonder deze 

3D-gereedschap-correctie moet bij het uitvoeren van een NC

programma de afmetingen van het gereedschap precies gelijk 

zijn aan de afmetingen van het geprogrammeerde gereedschap. 

De 3D-gereedschap-correctie biedt nu de mogelijkheid om 

rekening te houden met de afwijkingen tussen het geprogram

meerde gereedschap en het gebruikte gereedschap. De functie 

G141 kan echter niet worden gebruikt bij het vijf-assig 

frezen daar de gereedschapcorrecties aIleen in de drie 

translatie-assen worden doorberekend. De twee rotatie-assen 

kunnen bij actieve 3D-gereedschapcorrectie dus niet worden 

gebruikt.De 3D-gereedschap-correctie wordt geactiveerd door 

G141. Boe deze functie precies in elkaar zit is te vinden 

in bijlage 2. Verder kunnen we hier nog een aantal speci

fieke G-functies noemen welke verder uitvoerig worden 
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beschreven in bijlage 2: 
GIl, programmeren van de aard van de te trekken con
tour (afronding of fase tussen twee snijdende lijnen). 

G28, definieren van positioneerfuncties. 

G29, sprongbevel in een programma dat allen wordt 

uitgevoerd indien aan een bepaalde voorwaarde is 
voldaan. 

G74, het in ijlgang verplaatsen naar een ten opzichte 
van het referentie punt gedefinieerde positie. 
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Hoofdstuk 5 : Implementatie in Turbo Pascal 

5.1 De structuur van de ontwikkelde syntax-checker 

De syntax-checker is in ons geval een computerprogramma in 
Turbo Pascal dat opgebouwd is uit verschillende units. Een 
unit be vat procedures en functies. De in een unit verzamel
de functies en procedures hebben, globaal gezien, dezelfde 
functie. De unit tmgCommands bevat bijvoorbeeld procedures 
en functies die iedere regel waarin een G-, T- en/of M
adres voorkomt controleert op fouten in de zinsbouw. Dat 
wil zeggen er wordt gekeken of de overige adressen die in 
de NC-regel worden gebruikt zijn toegestaan in combinatie 
met het gebruikte G-, T- of M-adres. Een andere belangrijke 
unit is de unit found. Hierin worden aIle procedures en 
functies beschreven die worden doorlopen indien een bepaald 
adres in een regel wordt aangetroffen (controleren of het 
adres aIleen uit een letter bestaat of uit een letter en 
een getal zoals A40= •• ). In bijlage 3 is een beschrijving 
te vinden van aIle in het programma aanwezige units. 

5.2 De universaliteit van het ontwikkelde syntaxcontrole
programma 

Door de syntaxcontrole los van de rest van het simulatie
programma te ontwikkelen wordt een zekere mate van univer
saliteit verkregen. De syntaxcontrole vindt immers plaats 
voor NC-programma' s die zijn geschreven voor de CNC 432 
besturing van Philips. De machine die aan deze besturing is 
gekoppeld zou bij de syntaxcontrole in principe nog niet 
bekend hoeven te zijn. 
Indien we echter, in ons geval, een syntaxcontrole willen 
uitvoeren op een NC-programma dat geschreven is voor het 
frezen op een andere vijf-assige machine met dezelfde 
besturing, moeten er toch enige kleine veranderingen worden 
aangebracht in het programma van de syntax-checker. Deze 
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veranderingen kunnen z1Jn: aanpassing van de grenzen van de 
adressen die de bewegingen in de verschillende as-richtin
gen definHiren (als gevolg van verschil in bereik van de 
machine-assen) en het veranderen van de naam van een rota
tie-as (indien er bijvoorbeeld een C-as aanwezig is in 

plaats van een B-as). 
Een ander gevolg van het maken van een "losse It syntax
checker is dat de rest van het simulatieprogramma in een 
andere taal geschreven kan worden dan het hier gebruikte 
Turbo Pascal. Di t zal ook zeker moeten gebeuren daar het 
grafisch gedeelte zoveel geheugenruimte in beslag zal nemen 
dat het niet meer mogelijk zal zijn om de simulatie plaats 
te laten vinden op een PC maar dat er gebruik gemaakt zal 

moeten worden van een werkstation. Bij ontwikkeling van de 
rest van het simulatieprogramma zal de output van het 
syntax-controleprogramma, een array van NC-line-contents 
records, de input zijn van het volgende deel van het pro
gramma. 

5.3 De werking van het syntax-controleprogramma. 

De werkwijze van het syntax-controleprogramma is als voIgt: 
Het NC-programma wordt aan het syntax-controleprogramma 
aangeboden in de vorm van een textfile. Het NC-programma 
wordt regel voor regel ingelezen (unit textFileProcedures). 
Nadat een regel is ingelezen wordt er met de controle 
begonnen (unit scanning). De controle begint bij het eerste 
karakter. Dit moet een "N" zijn met daarachter het regel
nummer. Indien dit niet het geval is wordt er een foutmel
ding gegeven. Indien het adres "N" aanwezig is krijgt de 
Boolse variabele "nFlg" de waarde true en wordt aan de 
variabele "n" de waarde van het regelnummer toegekend (de 
procedure nFound van de unit found). Vervolgens wordt 
gekeken wat het volgende adres is, wordt de waarde van dit 
adres gelezen en krijgt de bij het adres behorende "vlag" 
de waarde true. De bij het adres behorende variabele krijgt 
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de waarde die aan het adres is toegekend. Een probleem dat 
hierbij optreedt is dat sommige adressen niet aIleen uit 
een letter bestaan maar uit een letter en een getal (A7, 
A40, Bl, B2 , B7, B40 etc.). Dit is als voIgt opgelost. 
Indien de syntax-checker bijvoorbeeld het karakter "A" 
tegenkomt wordt het getal dat achter het karakter staat 
gelezen (procedure aFound). Als de waarde van dit getal, in 
di t geval, zeven of veertig is, wordt er gekeken of het 
gevolgd wordt door een =-teken (function a7Found of a40-
Found). Indien dit het geval is wordt het getal achter het 
=-teken gelezen en aan het adres A7 respectievelijk A40 
toegekend. Is er geen =-teken aanwezig, dan wordt de waarde 
zeven of veertig aan het adres A toegekend. Welke adressen 
uit een letter en een getal bestaan is te vinden in bijlage 

1 • In bi j lage 6 is een stroomdiagram van de procedure 
bFound gegeven. Het lezen van de adressen met hun waarden 
wordt herhaald tot het eind van de regel is bereikt. De 
waarde van de vlaggen en van de variabelen waaraan de 
adreswaarde wordt toegekend worden opgeslagen in een re
cord, het NC-line-contents-record. Uiteraard wordt er een 
foutmelding gegeven wanneer een adres wordt aangetroffen 

dat niet tot de NC-code behoort (bijvoorbeeld de letter Q). 
Nadat aIle adressen zijn gel.dentificeerd wordt er gekeken 
of de waarde van elk adres correct is (A60 is bijvoorbeeld 
bier niet toegestaan. Deze procedures zijn te vinden in de 
unit checkLegalFunctions). Als dit is gebeurd wordt gecon
troleerd of de comb ina tie van de in de NC-regel aanwezige 
adressen toelaatbaar is. Dit houdt in dat er wordt gekeken 
of de overige adressen gebruikt mogen worden in combinatie 
met de in de NC-regel aanwezige, of actieve wanneer het om 

een modale functie gaat, G- en/of M-functie (unit tmgCom
mands). V~~r praktisch iedere G-functie is een procedure 
gescbreven die kijkt of de in de NC-regel gebruikte adres
sen zijn toegestaan in combinatie met die bepaalde G-func
tie (procedure g •• Command). Indien door het gebruik van een 
bepaalde G-functie de toegestane waarde van een bepaald 
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adres verandert, wordt deze adreswaarde nogmaals gecontro

leerd (Dit is bijvoorbeeld het geval bij de boorcyclus G8l. 

Hierbij moet de waarde van het adres Z kleiner zijn dan nul 

terwijl normaal voor Z geldt dat het tussen -600 en +600 

moet liggen). Deze controle vindt plaats binnen de procedu

re g •• Command. Indien in een NC-regel modale parameters 

worden gebruikt, worden de waarden van die modale parame

ters opgeslagen in een modal-parameters-record. Bij het 

analyseren van een NC-regel wordt ui teraard ook rekening 

gehouden met het actief zijn van eerder gebruikte modale 

parameters (Indien bijvoorbeeld Gl4l actief is mogen, onder 

andere, G02 en G03 niet worden gebruikt. Indien ,bij actie

ve Gl4l, GOO of GOl wordt geprogrammeerd mogen hierbij 

aIleen de adressen X, Y, 

Bovendien wordt er bij 

Z , I , J en K worden gebruikt). 

het oproepen van een standaard 

machinecyclus gekeken of er inderdaad in een van de voor

gaande regels een cyclus is gedefinieerd (bij het defini

eren van een cyclus krijgt de Boolse variabele cycleFlg, 

uiteraard een modale parameter, de waarde true) • Indien er 

tijdens het analyseren een fout wordt ontdekt, wordt er een 

foutmelding gegeven met daarbij het regelnummer waarin de 

fout optreedt. Hierbij worden drie soorten fouten onder

scheiden: 

zuivere syntax-fouten (syntax error), 

gebruik van een ontoelaatbare waarde van een 

bepaald adres (out of range error) en 

een waarschuwing (warning). 

Als de analyse van de NC-regel klaar is wordt de volgende 

regel ingelezen. Hierbij worden de gegevens van de gecon

troleerde NC-regel opgeslagen in een array van line-con

tents-records. Het in een regel aanwezige commentaar wordt 

hierbij weggelaten (commentaar wordt altijd weergegeven 

tussen dergelijke haken: ( ». Als de gegevens van een NC

regel zijn opgeslagen wordt er een nieuw line-contents

record geYnitieerd (door de procedure initLineContents) 

waarna met de analyse van de nieuwe regel begonnen kan 
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worden. De waarde van de modale parameters blijven opgesla
gen in het modal-parameters record totdat een andere waarde 
aan hen wordt toegekend. De array van line-contents records 
wordt opgeslagen in een file. 
Ter verduidelijking van de werking van de syntax-checker is 
de structuur weergegeven in bijlage 4. In bijlage 6 is de 
werking van twee van de meest kenmerkende procedures in de 
vorm van stroomdiagrammen weergegeven. 
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Hoofdstuk 6 : Het verwerken van niet genormeerde RC-opera
ties 

6.1 De array van NC-line-contents records 

De array van NC-line-contents records I waarin de gegevens 

van de NC-regels staan die samen het werkstukprogramma 

vormen, is de basis voor de simulatie van de in het NC
programma gedefinieerde bewegingen. Voordat de gegevens van 
de NC-regels gesimuleerd kunnen worden dienen bepaalde, 

besturingsafhankelijke, NC-operaties te worden onderver

deeld in een aantal ( genormeerde) NC- (sub) -operaties. Boe 

dat, bij de ontwikkeling van een volgend deel van het 

simulatieprogramma, dient te gebeuren wordt hieronder 

verder uiteengezet. 

6.2 De verwerking van besturingsafhankeliike operaties 

De CNC-432 besturing van de MAHO 700 S heeft de beschikking 

over een aantal specifieke NC-operaties. Bieronder vallen 

onder andere het gebruik van de zogenaamde E-parameters en 

van enkele specifieke G-functies. 

6.2.1 Het gebruik van E-parameters 
Bij de CNC-432 besturing is het mogelijk om aan een adres 

een waarde toe te kennen via een parameter. Boe di t kan 

gebeuren is te vinden in bijlage S. Voordat er gesimuleerd 

kan worden dienen de in het programma voorkomende E-parame

ters te worden vervangen door de numerieke waarde van de 

betreffende parameters en dienen de eventueel aanwezige 

rekenkundige bewerkingen op de door de E-parameters gere
presenteerde getallen te worden uitgevoerd. 
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6.2.2 Het vereenvoudigen van besturingsafhankelijke opera
ties 
Een andere bewerking die het NC-programma dient te onder

gaan is het splitsen van bepaalde NC-operaties (G-functies) 
in NC-sub-operaties. Met andere woorden, er dient een ver
eenvoudiging plaats te vinden van een aantal gecompliceer
de, besturingsafhankelijke, operaties. Deze operaties 
dienen te worden ontbonden in genormeerde operaties volgens 
DIN 66025. Als voorbeeld kunnen we het verwerken van de 
sprongbevelen G14 en G29 geven. Hierbij wordt het gedeelte 

van het programma dat herhaald moet worden (of waarnaar toe 
"gesprongen" moet worden) toegevoegd aan het programma en 
wel op die plaats waar het sprongbevel werd gegeven (het 
sprongbevel zelf wordt hierbij uiteraard gewist). Ook het 
eerder genoemde gebruiksklaar maken van de standaard machi
necycli (G77, G8l en G83-G89) valt hieronder. Hierbij 
worden, zoals reeds gezegd de cycli ontbonden in genor
meerde G-functies zoals Gl, G2 en G3. Een complete lijst 

van (te vereenvoudigen) besturingsafhankelijke operaties is 
te vinden in bijlage 5. 
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Hoofdstuk 7 : Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 
Het vijf-assig frezen is, gezien de complexe bewegingen die 
door de gereedschap kunnen worden uitgevoerd, een nogal 
ingewikkeld bewerkingsproces. Hierdoor en door het feit dat 
het vijf-assig frezen steeds vaker, beter en goedkoper kan 
worden toegepast wordt de vraag naar een simulatiesysteem 
steeds groter. Door simulatie kan op eenvoudige wijze 
inzicht worden verkregen in het proces van vijf-assig 
frezen waardoor fouten kunnen worden onderkend en worden 
gecorrigeerd voordat er met de eigenlijke bewerking wordt 
begonnen. Simulatie begint met een controle van het uit te 
voeren werkstukprogramma. Deze controle gebeurt met behulp 
van een syntaxcontroleprogramma. 
Het doel van het schrijven van het syntaxcontroleprogramma 
was derhalve het leggen van een basis v~~r de ontwikkeling 
van een compleet simulatieprogramma voor de vijf-assige 
freesbewerking. 
Het syntaxcontroleprogramma is geschreven voor de Philips 
CNC-432 besturing die, in dit geval, gekoppeld is aan de 
vijf-assige freesmachine MAHO 700 S met twee rotatie-assen 
in de opspantafel (de A- en B-as). Door enkele kleine 
aanpassingen is het syntax-controleprogramma ook te ge
bruiken voor het controleren van NC-programma' s die zijn 
geschreven voor een ander type vijf-assige freesmachine. 
Voorwaarde hierbij is echter weI dat de machine is uitge
rust met de CNC 432 besturing. Het ontwikkelde syntax
controleprogramma is dus onafhankelijk van het type frees
machine en dus universeel toepasbaar (mits de machine over 
de CNC 432 besturing beschikt). 
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7.2 Aanbevelingen voor de ontwikkeling van de overige delen 
van het simulatiesysteem 

Het simulatieprogramma is zo ontwikkeld dat het mogelijk 
moet zijn om met de resultaten van de syntaxcontrole, een 
array van NC-line-contents records, verder te werken. Een 
foutloos werkstukprogramma is namelijk een eerste vereiste 
om grafisch te kunnen simuleren. De volgende stap in de 
ontwikkeling van het simulatieprogramma is het bepalen van 
de vorm van het produkt na het uitvoeren van een NC-opera
tie en het controleren of er een botsing optreedt bij het 
uitvoeren van die NC-operatie. Hierna kan met het grafisch 
gedeelte worden begonnen. Dit zal het meest omvangrijke 
gedeelte van het simulatiesysteem zijn. 
Ondanks dat het programma voor de syntax-controle geschre
ven is in Turbo Pascal hoeft de rest van het simulatie
programma niet in deze taal te worden geschreven. Dit is 
het gevolg van het feit dat de syntax-checker als los 

onderdeel van her totale simulatiesysteem is ontwikkeld. De 
output van de syntax-controle (een file met de array van 
NC-line-contents records) dient als input van het volgende 
gedeelte van het simulatieprogramma te worden gebruikt. 

7.3 Aanbevelingen voor wat betreft de bi; de simulatie te 
gebruiken hardware 

Bij grafische simulatie van de vijf-assige freesbewerking 
kan niet meer worden volstaan met een PC-AT. Di t is het 
gevolg van het feit dat een nauwkeurige grafische weergave 
meer dan B megaByte werkgeheugen in beslag neemt (zelfs tot 
91 MByte bij het gebruik van een VGA super-beeldscherm). 
Een nauwkeurige grafische weergave is, gezien de complexe 
vormen die bij het vijf-assig frezen kunnen worden vervaar
digd, bij de simulatie van groot belang. Daar het werkge
heugen van een PC-AT (640 kB) hiervoor te klein is, is het 
gebruik van een microcomputer of werkstation dan ook nood-
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zakelijk. Het gevolg hiervan is dat er niet meer in Turbo 
Pascal geprogrammeerd kan worden. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 De He-code 

1.1 De genoraeerde adressen. 

De volgende adressen zijn toegestaan (DIN 66025): 
A hoekverdraail.ng om de X-as 
B hoekverdraail.ng om de Y-as 
C hoekverdraail.ng om de Z-as 
D hoekverdraail.ng om toegevoegde as 

baar 

E hoekverdraail.ng om toegevoegde as 
baar 

F voeding 
G wegvoorwaarde 
H gereedschapslengtecorrectie 
I hulpparameter cirkelinterpolatie 

richting 
J hulpparameter cirkelinterpolatie 

richting 
K hulpparameter cirkelinterpolatie 

richting 
L vrij beschikbaar 
M machinefunctie 
N regelnummer 

o vrij beschikbaar 

P derde beweging in X-richting 

Q derde beweging in Y-richting 

R derde beweging in Z-richting 
S spindeltoerental 
T gereedschapnummer 
u tweede beweging in X-richting 
V tweede beweging in Y-richting 
W tweede beweging in Z-richting 

X beweging in X-richting 

40 

of vrij 

of vrij 

of spoed 

of spoed 

of spoed 

beschik-

beschik-

in X-

in Y-

in Z-



Y beweging in Y-richting 
Z beweging in Z-richting 

1.2 Bereik van de adressen voor de Philips CRC 432 bestu
ring van de MAHO 700 S. 

A · <-20 •. 50> • 
A7 · <~20 •• 50> · 
A40 • <-20 •• 50> • 
B <-10000 •• 10000> 

B1 • <-10000 •• 10000> · 
B2 <-10000 •• 10000> 

B7 · <-10000 •• 10000> · 
B40 · <-10000 •• 10000> · 
D [0 •• 360] 

E · [0 •• 99] · 
F [0 •• 4000] 

F1 · [0 •• 4000] · 
F2 · [0 •• 4000] · 
G [0 •• 182] 

I • [-700 •• 700] · 
13 [-700 •• 700] 

14 [-700 •. 700] 

15 [-700 •. 700] 

J [-500 .• 500] 

K · [-600 •• 600] · 
Kl [-600 •• 600] 

L · [0 •• 700] · 
Ll · [0 •• 700] • 
L2 [0 •• 700] 

M • [0 •• 77] · 
N [1. .8999] 

Nl · [1. .8999] · 
N2 · [1 •• 8999J · 
p [0.99] 

R · [0 •• 10000> · 
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Rl : [0 •• 10000> 
S • [20 •• 6300] • 
T · [0 •• 99] · 
TO · geen waarde · 
X [-700 •• 700] 
Xl · [-700 •• 700] · 
X7 · [-700 •• 700] • 
Y : [-500 •• 500] 
Yl [-500 •• 500] 
Y7 · [-500 •• 500] · 
Z • [-600 •• 600] · 
Zl [-600 •• 600] 
Z7 [-600 •• 600] 

1.3 De G-instructies. 

De volgende G-instructies kunnen voor het vijf-assig frezen 
op de MAHO 700 S met Philips CNC-432 besturing worden 

geprogrammeerd. 

GOO · · 
GOI · • 
G02 

G03 · · 
G04 · · 
GIl · • 
G14 • · 
G17 · · 
G18 : 

Gl9 
G22 · · 
G23 · · 
G2S · · 
G26 

In ijlgang naar de gewenste positie.* 
Naar de gewenste positie via een rechte baan.* 
Circulaire interpolatie met negatieve bewegings

richting (met de klok mee).* 
Circulaire interpolatie met positieve bewegings

richting (tegen de klok in).* 

Pauze (0.1-983 seconden). 
Programmering van een te trekken contour. 
Herhaling van een deel van het programma. 
Keuze van het bewerkingsvlak XY.* 
Keuze van het bewerkingsvlak XZ.* 
Keuze van het bewerkingsvlak YZ. 
Oproep van een onderprogramma. 
Oproep van een hoofdprogramma. 

Aanzet-override actief.* 
Aanzet-override niet actief.* 
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G27 
G2B 
G29 
G40 
G41 

: 

• · 
: 

· · 
· · 

positioneerfuncties wissen.* 
positioneerfunctie.* 
Voorwaardelijke sprong in het programma. 
Geen gereedschapradiuscorrectie.* 
Radiuscorrectie links.* 

G42 Radiuscorrectie rechts.* 
G43 Radiuscorrectie positief.* 
G44 
G45 
G46 
G49 
G50 
G51 
G52 
G53 

G54 
G55 

· · 
· · 
: 

: 

· · 
· • 

· · 
· · 
· · 
· · 

Radiuscorrectie negatief.* 
Puntmeetcyclus. 
Cirkelmeetcyclus. 
Vergelijking van de toleranties. 
Verwerken van de meetwaarden. 
Opheffen van de Reset Axis verschuiving.* 
Activeren van de Reset Axis verschuiving.* 
Geen nulpuntsverschuiving, lokaliseren is 
machinenulpunt.* 
Activeren nulpuntsverschuiving G54.* 
Activeren nulpuntsverschuiving G55.* 

G56 Activeren nulpuntsverschuiving G56.* 
G57 

G5B 
G59 
G63 
G64 
G70 

· · 
· · 
: 

· · 

Activeren nulpuntsverschuiving G57.* 

Activeren nulpuntsverschuiving G5B.* 
Activeren nulpuntsverschuiving G59.* 
Geometrieprocessor niet actief.* 
Activeren van de geometrieprocessor.* 
Maatgeving in Inch.* 

G7l Maatgeving metrisch.* 
G72 Opheffen spiegelingen en maatfactoren.* 
G73 
G74 · · 

G77 : 
G7B : 
G79 
GBI 
GB3 

· · 

Oefinieren van spiegelassen en maatfactoren.* 
In ijlgang naar een positie gaan dat gedefinieerd 
is ten opzichte van het referentiepunt van de 
machine (R). 
Gaten-cirkel-boorcyclus. 
Puntdefinitie. 
Oproepen van een eerder gedefinieerde cyclus. 
Boorcyclus.* 
oiepboorcyclus.* 
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G84 

G8S 
G86 

G87 

G88 

G89 
G90 
G91 
G92 

G93 

G94 

G9S 

G98 

G99 
G141 
G14S : 

: 

· · 
: 

· · 
· · 
: 

· · 
: 

: 

· · 
: 

· · 

G148 : 

G149 : 

GlS0 : 

G180 : 
G182 

Cyclus voor het tappen van schroefdraad.* 

Cyclus voor het ruimen van gaten.* 

Cyclus voor het uitboren van gaten.* 

Cyclus voor het frezen van rechthoekige kamers.* 

Spiebaanfreescyclus.* 

Cyclus voor het frezen van ronde kamers.* 
Absolute programmering van de coordinaten.* 
Incrementele programmering van de coordinaten.* 
Incrementele nulpuntsverschuiving.* 

Absolute nulpuntsverschuiving.* 

Aanzet in mm/min (Inch/min).* 

Aanzet in mm/uur (Inch/uur).* 

Definitie grafisch venster. 

Grafische definitie van het uitgangsmateriaal. 
3D-gereedschapscorrectie.* 
Lineaire meetbeweging. 
Opvragen van de status van de meettaster. 

Opvragen van de gegevens van een gereedschap of 

van een nulpuntsverschuiving. 

Wijzigen van degegevens van een gereedschap of 

van een nulpuntsverschuiving. 

Gebruik van het basis-coordinatensysteem.* 
Gebruik van het cilinder-coordinaten systeem.* 

De met een * gemarkeerde functies zijn modaal. Een modale 

G-functie blijft zolang actief totdat ze door een G-functie 

uit dezelfde groep wordt overschreven. Een niet-modale G

functie is aIleen actief in de regel waarin deze wordt 

aangeroepen. 
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1.4 De M-functies. 

De volgende M-functies kunnen voor de Philips CNC-432 

besturing van de MARO 700 S worden geprogrammeerd: 

MOO 

M03 

M04 

MOS 
MOG 

M07 

M08 

M09 

: 

: 

: 

· · 
: 

· · 
: 

· · 

Programmastop (1). 
Rechtsom draaien van de hoofdspindel (v).* 

Linksom draaien van de hoofdspindel (v).* 

Spindelstop (1).* 
Gereedschapwissel op vaste positie (v). 
Koelmiddel 2 aan (v).* 
Koelmiddel I aan (v).* 
Koelmiddel uit (1).* 

MIO Klemming van de vierde as dicht (1).* 
MIl Klemming van de vierde as open (v).* 

MI3 Rechtsom draaien van de hoofdspindel en koeling 

aan (v).* 
MI4 Linksom draaien van de hoofdspindel en koeling 

aan (v).* 
MIG 

MI7 

MI8 

M19 

M20 

M21 

M22 

M23 

M24 

M2S 

M2G 

M27 

M28 

M29 
M30 

M41 

M42 

· · 
· · 
· · 
· · 
· · 
· · 

: 

: 

· · 
: 

· · 
· · 

Wegspoelen van de spanen uit (1).* 
Wegspoelen van de spanen aan (v).* 
Reinigen van het werkstuk (v).* 

Georienteerde spindelstop (1). 

Extra machinespecifieke functie (v). 
Reduceren van de gereedschapwisselsnelheid (v). 
Klemming van de vijfde as dicht (1).* 
Klemming van de vijfde as open (v).* 
Activeren van de meetdoos (v).* 
Gereedschap meten met de vaste taster (v). 
Kalibreren van de meettaster (v). 

Activeren van de meettaster (v).* 
Deactiveren van de meettaster (1).* 
Blaaslucht van de meettaster aan (v). 
Programmaeinde (1). 
Overbrenging nummer 1 (v).* 
Overbrenging nummer 2 (v).* 
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M43 

M44 

M46 

M53 

M54 

M60 

M61 

M62 

· · 
: 

: 

· · 
· • 
: 

: 

· · 
M66 : 

M67 

M68 

M70 

M75 

M76 

M77 

: 

· · 
· • 

: 

: 

· · 

Overbrenging nummer 3 (v).* 
Overbrenging nummer 4 (v).* 
Automatische gereedschapwissel op een willekeu

rige positie (v). 
Oeactiveren van de verticale freeskop (v). 

Activeren van de verticale freeskop (v). 
Palletwissel (v). 
Verwisselen van het linker pallet (v). 
Verwisselen van het rechter pallet (v). 
Handmatige gereedschapwissel op een geprogram
meerde positie (v). 
Activeren van de gereedschapscorrectie (v). 

Gebruik van het bovenste gereedschapsmagazijn 
(v) • 

Gebruik van het onderste gereedschapsmagazijn 
(v) • 

Reddingsfunctie palletwissel (v). 
Reddingsfunctie van de zwenkkop (v). 
Reddingsfunctie van de gereedschapwisselaar (v). 

Een * wil hierbij zeggen dat de functie modaal is: een 
modale M-functie is werkzaam totdat deze wordt veranderd. 

De letter "v" wil zeggen dat het om een vroeg-werkende M
functie gaat. Oat wil zeggen dat de M-functie wordt uitge
voerd voordat de rest van de opdrachten in een regel worden 
uitgevoerd. 
De letter "1" wil zeggen dat het om een laat-werkende M
functie gaat, de M-functie wordt pas actief na het uitvoe
ren van de rest van de opdrachten in een regel. 
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Bijlage 2 Beschrijving van een aantal bijzondere G-functies 

Hieronder volgen de beschrijvingen van een aantal G-func
ties die specifiek zijn voor de vijf-assige besturing van 

de MAHO 700 s. 

GIl : Proqrammeren van een te trekken contour. 

Deze functie zorgt ervoor dat twee lijnen met elkaar worden 

verbonden door een afronding of een fase. De syntax van de 

regel waarin GIl voorkomt is afhankelijk van het coordi

naatsysteem waarmee gewerkt wordt. 

GIl bij gebruik van carthesische coordinaten. De 

eindpunten van be ide rechten moeten bekend zijn: 

N •• Gll X •• Y •• z •• R •• K •• 

V~~r het programmeren van de eerste rechte worden 

bovenstaande adressen gebruikt, voor de tweede 

rechte wordt ieder adres met het cijfer een 

voorzien (XI= •• Yl= •• etc.). Indien Gl7 actief is 
mogen aIleen X en Y (respectieveIijk XI= en Yl=) 

worden gebruikt, indien GIS actief is aIleen X en 

Z (Xl= en Zl=) en wanneer Gl9 actief is aIleen Y 

en Z (YI= en Zl=). R wordt geprogrammeerd indien 

de lijnen door middel van een cirkelboog met el

kaar verbonden moeten worden, K indien dit door 

middel van een fase moet gebeuren. Indien Rl of 

Kl geprogrammeerd is heeft dit betrekking op de 
verbinding tussen de tweede rechte en een volgen 

de rechte. 

GIl bij gebruik van poolcoordinaten. 

Hierbij moeten de lengten en de hoeken van beide 

rechten bekend zijn: 

N •• Gll B •• L •• R •• K •• 

Ook hier geldt dat voor de eerste rechte boven

staande adressen worden gebruikt en dat voor de 
tweede rechte aan aIle adressen het cijfer een 

wordt toegevoegd. De hoek B (Bl) dient als voIgt 
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te worden opgegeven: indien Gl7 of GIS actief 
zijn is B (Bl) de hoek die de rechte maakt met de 
positieve X-as. Indien Gl9 actief is, is B (Bl) 
de hoek die de rechte maakt met de negatieve z
as. L (LI) is hierbij de lengte van de rechte. 
Voor R en K geldt uiteraard hetzelfde als bij het 
vorige. 

GIl bij gebruik van carthesische- en poolcoordi

naten. Hierbij moet van beide rechten de hoeken 
bekend zijn en van de tweede bovendien de carthe
sische coordinaten van het eindpunt: 
H •• Gll X •• Y •• Z •. B .• R •• K •• 

Van de eerste rechte wordt aIleen de hoek B 
gegeven, uiteraard op dezelfde wijze als beschre 

ven is bij de vorige methode. Van de tweede 
rechte worden de carthesische coordinaten van het 

eindpunt gegeven (X en Y bij G17, X en Z bij GIS 
en Y en Z bij G19) en de hoek van de rechte 
(Bl=). V~~r R, Rl ,K en Kl geldt uiteraard het
zelfde als bij het eerste geval. 
GIl voor programmering van een rechte in de 
ruimte met aansluiting op de volgende rechte met 
gebruik van carthesische coordinaten: 

H •• Gll X •. Y •• Z •• R •• K •• 

V~~r de coordinaten van het eindpunt van de lijn 
in het platte vlak worden de volgende adressen 
gebruikt: x en Y wanneer GI7 actief is, X en Z 
bij GIS en Y en Z bij G19. Voor de coordinaten 
van het eindpunt van de rechte in de richting van 
de gereedschapsas worden de volgende adressen 
gebruikt: Z bij G17, Y bij GIS en X bij G19. 
Uiteraard betekenen de adressen R en K hetzelfde 

als bij de voorgaande gevallen. 
Gll voor de programmering van een rechte in de 
ruimte met aansluiting op de volgende rechte bij 
gebruik van poolcoordinaten en een carthesische 
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coordinaat: 
H •• Gll X •• Y •• Z •• B •• L •• R •• K •• 

De hoek B is hetzelfde gedefinieerd als eerder. L 
is wederom de lengte van de rechte. V~~r de 
weergave van de carthesische coordinaat van het 
eindpunt van de rechte in de richting van de as 

van het gereedschap geldt: Z bij G17, Y bij Gl8 
en X bij G19. R en K spreken voor zich. 

Zoals te zien is, is het gebruik van GIl nogal gecompli
ceerd. Het is derhalve ook niet verwonderlijke dat deze 
functie praktisch niet wordt toegepast. 

G28 : Positioneerfuncties. 
Bij beweging zal de momentane positie van het gereedschap 
niet gelijk zijn aan de door de CNC berekende positie. De 
grootte van de afwijking is afhankelijk van de eigenschap
pen van de machine. Met G28 kunnen verschillende soorten 
positioneringen, in ijlgang en bij een aanzet, worden 
bereikt. De syntax van een regel met G28 kan er als voIgt 
uitzien: 

H •• G28 

H •• G28 13= •• 

H •• G28 13- •• 14= •• 

H •• G2a 13- •• 14-•• 15- •• 

Indien een regel aIleen G28 bevat wil dat zeggen dat GI, G2 
en G3 zonder in-positie worden uitgevoerd. Indien I3=O 
worden GI, G2 en G3 zonder in-positie uitgevoerd, als I3=1 
gebeurt dit met in-positie. I4=O wil zeggen dat GO met in
positie wordt uitgevoerd, I4=1 wil zeggen zonder. 
Onder "met in-positie tl wordt nu verstaan dat pas met de 
volgende regel wordt begonnen wanneer de bereikte positie 
gelijk is aan de geprogrammeerde positie. Hierdoor treedt 
er een stilstand op tussen twee regels."Zonder in-positie' 
wil zeggen dat er met de volgende regel wordt begonnen 
wanneer de berekende positie gelijk is aan de geprogram
meerde positie. Er treedt hierbij geen stilstand op tussen 
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de regels. 
Met het adres 15= kan de zogenaamde positioneerlogica 
worden uitgeschakeld. Deze positioneerlogica legt de volg
orde van de bewegingen van de assen in ijlgang vast. 15=0 
wil zeggen dat GOO met positioneerlogica wordt uitgevoerd, 

15=1 wil zeggen zonder. G28, 13=, 14= en 15= zijn modaal ze 

kunnen worden opgeheven door G27 indien dit gebeurt worden 

aIle regels met G1, G2 en G3 zonder in-positie uitgevoerd. 

G29 : Voorwaardelijke sprong. 
Door G29 wordt een sprong naar een bepaald punt binnen het 
programma gedefinieerd indien aan een bepaalde voorwaarde 
is voldaan. De syntax van de regel waarin G29 wordt ge-
bruikt is als voIgt: ~. 

H •• G29 K •• E •• H= •• 

Hierbij is K de waarde die van de waarde van E wordt afge
trokken. Indien K niet geprogrammeerd is wordt voor K de 
waarde een genomen. Indien de actuele waarde van E (dat wil 
zeggen na het verminderen van de waarde van E met de waarde 
van K) groter dan nul is, vindt er een sprong in het pro
gramma plaats naar het regelnummer gegeven bij N= ••• Indien 

de actuele waarde van E nul is of kleiner dan nul, vindt er 

geen sprong in het programma plaats. 

G74 : Het in i;lgang naar een positie, gedefinieerd ten 
opzichte van het referentiepunt, bewegen. 
In een NC-programma wordt het machinenulpunt door een 
nulpuntsverschui ving in het lokaliseren gelegd. Hierdoor 
worden de posities van het gereedschap geprogrammeerd ten 

opzichte van het lokaliseren. Het wordt hierdoor lastig om 

naar een bepaalde absolute positie binnen de bewerkings

ruimte te gaan, zeker wanneer er meerdere nulpuntverschui
vingen in het werkstukprogramma worden aangeroepen of na 
rotatie van het coordinatensysteem. Om toch een bepaalde, 
ten opzichte van het referentiepunt gedefinieerde, positie 
in ijlgang te kunnen bereiken is de functie G74 te program-
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meren. Het referentie punt ligt aan de rand van de bewer
kingsruimte in positieve richting van de drie lineaire 
assen X, Y, Z, en in positieve richting van de twee rota
tieassen A en B. De syntax van de regel waarin G74 wordt 
gebruikt ziet er als volgt uit: 

R •• 074 x •. Y •• Z •• B •• A •• K •• L •• 

Hierbij zijn X, Y ,Z, B, en A de coordinaten ten opzichte 

van het referentiepunt van de positie waar naar toe moet 
worden gegaan in ijlgang. Met K en L kunnen voorwaarden 
worden gesteld aan de beweging. K en L kunnen de waarde nul 
of een krijgen. KO wil zeggen dat het laatste deel van de 
beweging vertraagd plaatsvindt, Kl wil zeggen dat de bewe
ging bij het bereiken van de geprogrammeerde positie meteen 

stopt. LO wil zeggen dat de gereedschaplengte-CJOrrectie 
actief is, Ll wil zeggen dat deze niet actief is. Indien K 

en/of L niet geprogrammeerd zijn krijgen ze de waarde nul. 

G141 : Activeren van de 3D-gereedschapscorrectie. 
Door G141 wordt de drie-dimensionale gereedschapscorrectie 
actief. Uiteraard is G141 modaal werkzaam. G141 kan worden 
opgeheven door G40. De volgende functies mogen geprogram
meerd worden indien G141 actief is: 

GOO I GOl , G04 I G40 , G90 I G9l , Gl41 IF, s. 
Bij gebruik van GOO en GOl mogen alleen de volgende adres

sen worden gebruikt : X, Y, Z : coordinaten van de lineaire 
assen en 

I, J, K : componenten van de normaal 
vectoren van het vlak. 

De 3D-correctie is derhalve niet toepasbaar bij het echte 

vijf-assig frezen (de A- en de B-as mogen immers niet 
worden gebruikt). De 3D-correctie is onafhankelijk van het 

vlak waarin gewerkt wordt (G17, GIS of G19). 
In de regel waarin G141 wordt gebruikt kunnen de nominale 
maten van het gereedschap worden geprogrammeerd. Dit ge
beurt als volgt: 

R •• 0141 R •• R1- ••. 
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Hierbij is R de nominale gereedschapradius en Rl= de nomi
nale hoekradius van het gereedschap. Indien deze niet 
worden geprogrammeerd krijgen ze de waarde nUl. Indien G141 
wordt geactiveerd worden de radiuscorrecties in het platte 
vlak gedeactiveerd (G41-G44). 
Indien G141 actief is mogen de volgende functie niet worden 
gebruikt: 

G64 , G73 I G182 I puntdefinities IE-parameters, 
gebruik van poolcoordinaten en het programmeren 
van rotatie-assen. 
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Bijlage 3 Beschrijving van de units die het syntax-contro
leprogramma vormen 

Van iedere unit wordt een omschrijving gegeven. Bovendien 
worden de belangrijkste, in een unit aanwezige, procedures 
en functions genoemd. 

initDefinitions 

Bier vindt de initialisatie plaats. De verschillende 
variabelen, zoals modale parameters, worden hier 
voordat met de syntax controle wordt begonnen gedefi
nieerd en krijgen hier hun beginwaarde. 
Ook worden de niet-modale parameters hier na het 
controleren van een regel gereset. 

textFileProcedures 

Deze unit voert operaties uit op textfiles. 
- openTextFile 
- readTextFilelntoTextArray 

scanning 
De unit scanning analyseert een NC-regel. Dat wil 
zeggen dat er wordt gekeken welke adressen er in een 
regel voorkomen. 

- readLineNumber 
- scanLine 

checkLegalFunctions 
Hier wordt gecontroleerd of de aan de adressen toege
kende waarden zijn toegestaan. 

- checkLegalGFunction 
- checkLegalMFunction 
- checkLegalAdresses 
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found 
Hierin worden de procedures en functies beschreven die 
worden doorlopen indien een bepaald adres bij het 
scannen van een regel is aangetroffen. 

eProcedures 
Deze unit zorgt voor de eventueel aanwezige E-parame
ters. 
- eDefinition 
- fillEstring 
- eDefinition 
- onlyOneEpar 

- eParFound 
- checkEdefinition 
- checkEpar 

fillingProcedures 
Hier wordt gekeken of er een getal bij een adres 
aanwezig is en indien dit zo is wordt de string 

die een getal voorstelt gelezen. 
- fillReal 
- fillInteger 

tmgCoDllB8nds 
Controleert of de syntax van een regel correct is voor 
de gebruikte T-, M- en/of G-functies. 
- tCommand 
- mCommand 

- gCommand 

error 
Initialiseert een foutenlijst van fouten aangetroffen 
in het gecontroleerde NC-programma. 
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Bijlage 4 De structuur van het syntax-controle programma 

Op de volgende twee bladzijden is de structuur van het 

syntaxcontroleprogramma grafisch weergegeven. 
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open t8XtfIle 

ja 
,..--------1 

A 

Inlezen volg" 
regel 

ja 

regelnummer 
lezen 

Identfficat1e van 
88M voIgend adres 

ja 
B 

nee 

D 
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A B 

Iezanvende 
.... w ... 

ja 

elndeV.,de 
syntax·con1rOIe 

c D 
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Bijlage 5 Besturingsafhankelijke HC-operaties 

5.1 Het gebruik van E-parameters 

Bij de CNC-432 besturing is het mogelijk om aan een adres 
een waarde toe te kennen via een parameter. Dit gebeurt als 
voIgt: 

X=El het adres X krijgt de waarde van parameter EI. 
X-=El: het adres X krijgt de negatieve waarde van El. 

Voordat aan een adres de waarde van een parameter toegekend 
kan worden dient de parameter te worden gedefinieerd. Dit 
kan op drie manieren gebeuren: 

De 

door direct aan de parameter een waarde toe te 
kennen, 

bijvoorbeeld El=17.56 
de waarde van de E-parameter ontstaat door het 
uitvoeren van een rekenkundige bewerking door een 
getal op een eerder gedefinieerde E-parameter, 

bijvoorbeeld E2=El*12.56 
de waarde ontstaat door een rekenoperatie tussen 
twee eerder gedefinieerde E-parameters, 

bijvoorbeeld E3=El:E2 
volgende functies zijn hierbij toegestaan: 

optellen + arctangens atan( ) 
aftrekken constante pi pi 
vermenigvuldigen * exponent e 
delen : integer int( ) 
haakjes () decimaalgraden deg 
radialen rad absolutewaarde abs( ) 
machtsverheffen " gelijk aan = 
worteltrekken sqrt( ) ongelijk aan <> 
sinus sine ) groter dan > 
cosinus cos () kleiner dan < 
tangens tan( ) groter of gelijk >= 
arcsinus asin ( ) kleiner of gelijk <= 
arccosinus acos{) 
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5.2 Lijst met besturinqsafhankelijke G-functies 

De hieronder gegeven G-functies Z1]n specifiek voor de CNC-
432 besturing van de MARO 700 S dat wil zeggen niet gedefi
nieerd in de DIN-norm 66025. 

GIl 

G14 

G22 

G23 
G25 

G26 

· · 
: 

· · 
• · 
· · 
· · 

Programmeren van de verbinding 
tussen twee lijnen. 
Herhalen van een deel van het 
programma. 
Oproepen van een onderprogramma 
Oproepen van een hoofdprogramma 

aanzet-override werkzaam 

aanzet-override niet werkzaam 
G27 wissen van positioneerfunctie 
G2B 
G29 
G45 

G46 

G49 

G50 

G51 

G52 

G72 

G73 

G77 
G7B 
G79 

GBl* 
GB3* 

GB4* 
GB5* 

· · 
· · 
: 

: 

· · 
· · 

· · 
· · 

· · 
· · 

· · 
· • 

positioneerfuncties 
voorwaardelijke sprong 
puntmeetcyclus 
cirkelmeetcyclus 

vergelijking van toleranties 
verwerken van de meetgegevens 

opheffen van reset axis verschui
ving 
activeren van reset axis verschui
ving 
opheffen van spiegelingen en 
maatfactoren 

definiiren van spiegelassen en 
vermenigvuldigingsfactoren 

gatencirkel-boorcyclus 
puntdefinitie 
oproepen van een eerder gedefi
nieerde cyclus 
boorcyclus 

diepboorcyclus 

draadtapcyclus 
ruimcyclus 
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G86* 
G87* 

G88* : 
G89* : 

G98 

G99 

· · 

· · 
G141 
GI45 : 
G148 : 

G149 : 

G150 : 

G180 : 

G182 : 

uitboorcyclus 
cyclus voor het frezen van recht
hoekige kamers 
spiebaanfreescyclus 
cyclus voor het frezen van ronde 
kamers 
definH~ren van het grafisch ven
ster 
grafische definitie van het uit

gangsmateriaal 
3D-gereedschapscorrectie 
lineaire meetbeweging 
opvragen van de status van de 
meettaster 
opvragen van de gereedschaps- of 
nulpuntverschuivingswaarden 
wijzigen van de gereedschaps- of 
nulpuntverschuivingswaarden 
gebruik van het basis-coordinaten

systeem 
gebruik van cilindercoordinaten 

De met een * aangeduide bewerkingscycli zijn in de DIN-norm 
slechts aan geduid als "bewerkingscyclus". Voor welk soort 
bewerkingscycli de G-functies worden gebruikt is afhanke
lijk van de keuze van de fabrikant van het besturingssys
teem. 

5.3 Lijst met besturingsafhankelijke M-functies 

De hieronder gegeven M-functies zijn specifiek voor de CNC-
432 besturing van de MARO 700 S dat wil zeggen niet gedefi
nieerd in de DIN-norm 66025. 

M13 : 
MI4 : 

spindel rechtsom, koelmiddel aan 
spindel linksom, koelmiddel aan 

MI6 afspoelen spanen actief 
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MI7 

MIS 

M20 
M21 

M22 
M23 

• · 
: 

: 

: 

afspoelen spanen in-actief 
werkstukreiniging aan 
extra machinespecifieke functie 
reduceren van de gereedschapwis
seisnelheid 
klemming vijfde as dicht 
klemming vijfde as open 

M24 activeren van de meetdoos 
M25 : 
M26 : 
M27 

M28 
M29 · • 
M41-M44 

M46 : 

M53 
M54 
M66 

· · 
· · 
· · 

gereedschap met vaste taster meten 
kalibreren van de meet taster 
activeren van de meettaster 
deactiveren van de meettaster 
blaaslucht van de meettaster aan 

gebruik van de verschillende 
overbrengingen 

automatische gereedschapswissel op 

een willekeurige positie 
verticale freeskop in rust 
verticale freeskop in werkpositie 
handmatige gereedschapswissel 

M67 gereedschapscorrectie activeren 
M68 gebruik bovenste gereedschapmaga

zijn 

M70 gebruik onderste gereedschapmaga

zijn 
M76 
M77 

· · 
· · 

reddingsfunctie zwenkfreeskop 
reddingsfunctie gereedschapwisse
laar 
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Bijlage 6 De structuur van een aantal Turbo Pascal procedu 
res 

Hieronder worden enkele stroomdiagrammen gegeven van de 
belangrijkste procedures van het syntax-controleprogramma. 
Doordat de procedures voor het lezen van de waarden van de 
een aangetroffen adressen hetzelfde zijn geven we hier het 
stroomdiagram voor de meest uitgebreide procedure (dit is 
de procedure bFound. Ais er namelijk een B wordt aangetrof
fen bestaat namelijk nog de mogelijkheid dat het niet om 
het adres B gaat maar om bijvoorbeeld het adres B7 of B40). 
Andere belangrijke procedures zijn de procedures die con
troleren of aIle in de regel aanwezige adressen gebruikt 
mogen worden bij de gedefinieerde G-functie. Ais voorbeeld 
nemen we hier GIl waarvan de syntax reeds is beschreven in 
bijlage 2. 
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ken de waarde 
van het getaI 
Ban het adres B 

De procedure bFound 

la 
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ja 

ken de waarc» 
van het getaI 1:08 
&an gebrulkte ~res 



De procedure gllCommand 
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