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12-verslag

Postprocessoren en programma's voor
automatische snedeopdeling t.b.v.
Numeriek Bestuurde draaibanken.

door R.T.C. Knops, december 1985



SAMENVATTING

Dit verslag handelt over een programma voor automatische snedeop
deling en twee Postprocessoren voor de besturingen van de Weiler
Mate-TG en de Gildemeister Mate-L.

Het programmeersysteem Microapt bestaat uit twee delen : een ver
werkingsprogramma (Processor-fase) en een aanpassingsprogramma
(Postprocessor-fase).

Aan de hand van een werkstuktekening wordt een werkstukprogramma
gemaakt, dat door de Processor-fase wordt verwerkt. In het werkstuk
programma komen achtereenvolgens te staan : de geometrische elemen
ten van het werkstuk, de bewegingsinstructies om de gewenste contour
te krijgen en de technologische gegevens.
Het resultaat van de verwerking in de Processor-fase, wordt in een
gestandaardiseerde CL-file gezet.

De invoer van de Postprocessor-fase is de CL-file. In de Postproces
sor-fase worden de gegevens uit de CL-file gebruikt, om een voor de
NuBe-machine te begrijpen programma te maken, het z.g.n. NuBe
programma. De Postprocessor-fase bestaat uit twee delen : de eigen
lijke Postprocessor en het programma Proseg, dat voor de lay-out van
de uitvoer zorgt. Globaal gezien is de structuur van de beide Post
processoren hetzelfde. Toch zijn er, met betrekking tot de uitvoer
enkele grote verschillen : verschillen in het aantal mogelijke cycli
van de besturing, verschillen in de structuur van het NuBe-program
rna en verschillen in de NuBe-programmeercodes.

De besturing voor de Gildemeister bezit geen automatisehe eye Ius
voor snedeopdeling. De Gildemeister-Postprocessor zal zelf de banen
van het gereedschap moe ten bepalen en in het NuBe-programma zetten.
De Postprocessor maakt gebruik van het programma voor automatisehe
snedeopdeling. Het programma bestaat uit twee delen : het eerste
deel, dat de contour uit de CL-file haalt en in een verkorte vorm
opslaat en het tweede deel dat, aan de hand van de contour in
verkorte vorm, de banen van het gereedschap berekent. De contour,
die bewerkt wordt, kan tamelijk complex zijn.
Het eerste deel kan beschouwd worden als koppeling tussen Microapt
en het echte snedeopdelingsprogramma.
In de Processor gebouwd is de uitvoer van het programma een grafi
sche uitvoer, in de Postprocessor voor de Gildemeister gebouwd is
de uitvoer een reeks NUBe-programmeercodes.

Door de mogelijkheid van het programma om complexe contouren te
maken m.b.v. snedeopdeling, kan het ook als basis dienen voor het
z.g.n. kamerfrezen bij freesbewerkingen. Enkele zaken moeten rlan
nog worden aangepast.



VOORWOORD

Het eindstudieverslag is geschreven volgens de nieuwe richtlijnen
van de vakgroep Produktietechnologie en Automatisering.
Deze houden in dat het verslag uit twee delen moet bestaan:
een algemeen en een specifiek deel.

In het algemene deel wordt de context aangegeven, waarin de op
dracht kan worden geplaatst. Na het geven van de context wardt de
opdracht in het kart beschreven en worden enkele conclusies getrak
ken. In dit deel zal steeds verwezen worden naar de literatuurlijst
en het specifieke deel in het verslag.

In het specifieke deel staat de opdracht uitgewerkt in de hoofdstuk
ken Postprocessor-fase en automatische snedeopdeling.
In het hoofdstuk Postprocessor-fase worden de twee gemaakte Post
processoren naast elkaar beschreven; eventuele verschillen worden
naar voren gehaald. Het hoofdstuk automatische snedeopdeling wordt
besloten met een uitgebreide evaluatie.
Voor eventueel meer informatie ove.r de snedeopdelingsroutine en de
beide Postprocessoren, zal steeds verwezen worden naar de litera
tuurlijst in het algemene deel, waarin ook de gebruikershandleidin
gen, de systeemdocumentaties en de programmatuur zijn vermeld.

In het documentatiesysteem W. wordt aIleen het eerste deel, het al
gemene ~eel, ondergebracht. Het tweede deel kan bij de heer Hijink
verkregen worden.

Het uitwerken van de opdracht is, voor het grootste deel van de af
studeerperiode, bij het Philips-onderdeel Corporate CAD-centre ver
richt. Ik zou dan ook langs deze weg die afdeling en met name de
Microapt-groep willen bedanken voor hun adviezen en prettige samen
werking.
Ook de mensen op de TH, zou ik langs deze weg willen bedanken voor
hun goede begeleiding.

Rene Knops, december 1985
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1 OPDRACHT

onderwerp

Binnen de vakgroep WPB heeft men de beschikking over een aantal
Numeriek Bestuurde (NuBe) machines, de MAH0400P, MAH0500C,
Gildemeister NEF280 en de Weiler-Commodor NC.
De NuBe-programma's voor deze machines kunnen rechtstreeks aan de
machine worden ingegeven of via een van de programmeersystemen,
te weten RWT-1561 of Microapt.

Om Microapt in de praktijk te kunnen gebruiken, moeten er een
tweetal Postprocessoren worden geschreven voor de besturingen van
de Gildemeister en de Weiler. Bovendien is het noodzakelijk dat de
programmeur binnen Microapt over een snedeopdelingsroutine beschikt.

opdracht :

1. Schrijf voor de besturingen van de Gildemeister (de Mate-L) en
de Weiler (de Mate-TG) een Postprocessor. Deze Postprocessoren
moeten elkaar zoveel mogelijk 5QAten aanvullen.

2. Ontwerp een routine waarmee binnen Microapt een snedeopdeling
wordt gegenereerd, zo mogelijk ook voor teruglopende contouren.
Ga bij de opzet van deze snedeopdeling uit van de wijze waarop
bij de Weiler de snedeopdeling wordt verzorgd, dit mede om gra
fische simulatie van deze besturing te krijgen.

3. Implementeer de beide Postprocessoren en het snedeopdelingspro
gramma in het Microapt-systeem.

4. Installeer het geheel op de Stride computer van WPB.

september 1985

ir. J.A.W. Hijink



- 2 -

2 INLEIDING

Op de konventionele WIJze wordt een werkstuk gemaakt door de
operator (machinebediende), die de werkstuktekening leest en daar
na aan de hand van die tekening het werkstuk maakt. Telkens worden
voor ieder werkstuk de maten en bewerkingsinformatie opnieuw op de
machine ingesteld.
Dit instellen kost tijd en er kunnen bovendien zowel lees- als in
stelfouten optreden. De grootte van deze eventuele fouten hangt af
van de vaardigheden en ervaring van de operator. De maten van een
werkstuk varieren van operator tot operator of van dag tot dag door
vermoeidheid, verveling, etc.

Bij gecompliceerde werkstukken wordt de kans op het maken van fouten
nog groter, dit is een van de redenen waarom de Numeriek Bestuurde
machines (NuBe-machines) zijn ontwikkeld.
De nauwkeurigheid van een werkstuk hangt niet langer van de operator
en machine af, doch is slechts grotendeels afhankelijk van de nauw
keurigheid van de machine.

Diverse handinstelmogelijkheden zijn vervangen door motoren en de
handelingen worden niet door de machinebediende uitgevoerd, maar
door een elektronisch besturingssysteem. In plaats van de gewenste
machinebewegingen van een werkstuktekening af te lezen en de ver
plaatsingen in te stellen, plaatst de machinebediende een informa
tiedrager in het besturingssysteem van de machine. Deze informatie
drager bevat gecodeerde informatie.
De informatie voor een specifieke beweging wordt door het bestu
ringssysteem als uitgangssignalen naar de aandrijfmotor van het
desbetreffende machinedeel gestuurd. De aandrijfmotor zal nu de
slede verplaatsen. De verplaatsing wordt gecontroleerd via een
meetsysteem, die deze informatie terugkoppeld naar het besturings
systeem.
Ook andere funkties kunnen door het besturingssysteem geregeld wor
den, zoals b.v. het aanzetten van de koeleenheid en het wisselen van
gereedschappen.

Voor het maken van meerdere gelijke produkten kan steeds dezelfde
informatie worden gebruikt. Oit geeft garantie voor een hoge mate
van reproduceerbaarheid.
De tendens is dat steeds meer informatie en/of technologie in de
besturing wordt opgenomen, zadat de in te geven informatie steeds
minder en eenvoudiger wordt ; de besturing krijgt een hogere auto
matiseringsgraad.
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3 DE NUBE-MACRINE

3.1 Inleiding

Voor de toepassing van de NuBe-machine kan gekeken worden naar twee
punten :

- de seriegrootte
- de gecompliceerdheid van het werk

Wanneer de seriegrootte in ogenschouw wordt genomen, moet onder
scheid gemaakt worden tussen klein en groot werk. Ret is n.l. zo
dat het kleine werk, in het bijzonder het draaiwerk, al tientallen
jaren op mechanisch bestuurde draaimachines (draaiautomaten) wordt
vervaardigd.
Wanneer een automaat goed is afgesteld is uitval hier ook uitgeslo
ten, afgezien van breuk en slijtage aan het snijgereedschap. Een
nadeel bij dit soort draaiautomaten zijn de hoge instelkosten. Voor
kleine series is een NuBe-machine beter op zijn plaats. Door de
steeds betere prijs/prestatie verhouding zal het gebruik van NuBe
machines ook bij grotere series steeds vaker economisch verantwoord
worden.

De eenmalige voorbereidingskosten zlJn bij NuBe-machines gewoonlijk
hoger dan bij konventionele machines door de gedetailleerde bewer
kingsbeschrijving. In dit verband zal de konventionele bewerkings
methode economisch meer verantwoord zijn (figuur 1).
Naarmate het uit te voeren werk ingewikkelder is, wordt een NuBe
machine al economisch verantwoorder bij kleinere series. Zo kan al
voor enkele werkstukken, soms zelfs voor een produkt, overgegaan
worden naar de NuBe-machine als deze werkstukken zeer ingewikkeld
zijn.

1
seriegrootte

/
dr;rcll-

ttomaten

nurneriek bestuurde
machines

gecompliceerdh ei d
van het werk -

fig 1 toepassingsgebied voor Numerieke Besturing
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3.2 Informatieverwerking

Evenals bij konventionele werkmethoden wordt ook door NuBe, tussen
het ontvangen van een opdracht en het afleveren van een produkt,
informatie verwerkt.
Binnen de kontext van Numerieke Besturing kan onderscheid gemaakt
worden tussen:

- Externe informatieverwerking.
Dit is het proces voor het verwerken van het totale pakket van
gegevens, richtlijnen en de benodigde kennis die aan de combi
natie man/machine moet worden toegevoegd om de fabricage van
een bepaald produkt te realiseren.
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen

De geometrische informatie.
Deze informatie wordt uit de werkstuktekening gehaald.
Het zijn verplaatsingen, die het gereedschap (de slede)
moet afleggen op het gereedschapswerktuig om het produkt
te vervaardigen.
Voor het goed kunnen bepalen van die verplaatsingen is
volledige bekendheid vereist m.b.t. de geometrische ken
merken van de machine en het gereedschap.
De bekendheid met de NuBe-programmeercode van een machine
mag minder zijn , wanneer gebruik gemaakt wordt van een
z.g.n. Programmeersysteem. Hierop wordt in een van de vol
gende paragrafen ingegaan.

De technologische informatie.
Deze informatie omvat aIle gegevens betreffende de wijze
waarop de produktiemiddelen gebruikt moe ten worden om een
bepaaid produkt te realiseren. Dit zijn b.v. de gereed
schapskeuze en de aanzetsnelheid bij een draaibank.

- Interne informatieverwerking
Dit is het proces voor het verwerken van de aangeboden externe
informatie door de NuBe-machine.

3.2.1 De externe informatieverwerking

De externe informatie kan op verschiIIende manieren worden
aangeboden aan de besturing van de NuBe-machine t.w. :

- handingave
Met het toetsenbord op het bedieningspaneel van de NuBe-machine
kan de vakman een geschreven programma overdragen aan de
besturing. Hand-ingave is goed bruikbaar voor eenvoudige
werkstukken en om wijzigingen aan te brengen.
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- informatiedragers
De benodigde informatie in code voor het besturen van een NuBe
machine kan op een informatiedrager worden opgeslagen.
Enkele mogelijke informatiedragers zijn : ponsband, magneet
band en floppy-disc.

- telefoonlijn
Vanuit de besturing kan de NuBe-informatie worden ingelezen
via een telefoonlijn, welk een verbinding heeft met een centra
le computer waar de informatie is opgeslagen (Direct Numerical
Control).

De externe informatie moet in een voor de machine te begrijpen taal,
de zogenaamde NuBe-programmeercode, gezet worden.
De eerste NuBe-machines hebben ieder hun eigen type NuBe-programma.
~anneer er meerdere NuBe-machines in een werkplaats staan, kan dit
problemen geven. De programmeur moet diverse typen NuBe-program
meercodes kennen en de kans op fouten maken neemt toe.
Om het bezwaar van het aantal verschillende NuBe-programmeercodes
tegemoet te komen zijn de z.g.n. programmeersystemen ontwikkeld, die
in een van de volgende paragrafen worden besproken.
Aan de andere kant is aan een standaardisatie van deze NuBe-program
meercodes gewerkt.

De NuBe-progammeercode bestaat, in de standaardisatie, uit een aan
tal funkties.
Om bij de Numerieke Besturing het proces (het maken van een werk
stuk) automatisch te laten verlopen, moeten bewegingen, aanzetten,
toerentallen, etc. worden geprogrammeerd. De programmering van deze
diverse grootheden gebeurt met behulp van funkties.
Een voorbeeld van een funktie is :

X300 met X
300

beweging in X-richting
verplaatsing van 300 eenheden

Een funktie is te splitsen in twee onderdelen, t.w. het adres en de
inhoud, in bovenstaand voorbeeld X resp. 300.

Enkele voorbeelden van adressen zijn:

regelnummering ofweI bloknummering
voorbereidingsfunktie met b.v. GOO

GOI
G04

N
G

X
Y
Z
F
S
T
M

x-beweging
y-beweging
z-beweging
aanzetsnelheid
spindelsnelheid
gereedschapsfunktie
hulpfunktie met b.v. MOO

M03
M04

ijlgang
lineaire interpolatie
wachttijd

programmastop
spil aan, met klok mee
spil aan, tegen klok in
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3.2.2 Interne informatieverwerking

Nadat de externe informatie is gerealiseerd en ter beschikking
staat in een informatiedrager (b.v in een ponsband) of in het
geheugen van de Numerieke Besturing (bij handingave of bij een tele
foonlijn), kan de besturing beginnen met de interne informatie
verwerking.
Bij het lezen van informatie wordt de inhoud doorgegeven aan de
control-unit. De unit decodeert deze signalen en splitst ze in
geometrische en technologische informatie.
De technologische gegevens worden direct aan de machine doorgegeven.
De geometrische gegevens worden versterkt tot het juiste elektrische
vermogen. Deze impulsen zorgen voor het juiste aantal omwentelingen
van de aandrijfmotoren aan de sleden, die dan over de vereiste
afstand en op het juiste tijdstip worden verplaatst. Hierbij wordt
de verplaatsing van de slede gecontroleerd.

Wanneer de besturing de mogelijkheid heeft voor bepaalde cycli,
zoals b.v. boorcycli bij frezen of draadsnijden en automatische
snedeopdeling bij draaien, dan is het omzetten van de NuBe-program
meercode naar sledebewegingen niet direkt mogelijk. Het besturings- /
systeem moet de hele reeks sledebewegingen eerst uitrekenen.~

Als dit soort cycli in de besturing niet mogelijk zijn, kan de
gereedschapsbaan door een z.g.n. programmeersysteem worden bepaald.
Het programmeersysteem zet het gewenste statement, b.v. snedeopde
ling, om in een reeks van bewegingen in de vorm van NuBe-program
meercode voor een besturing. Een nadeel is dat het NuBe-programma
uit een groot aantal regels gaat bestaan.
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4 Programmeersystemen

4.1 inleiding

Voor de meeste programmeersystemen geldt dat ze als uitgangspunt
een werkstuktekening hebben. Een uitzondering hierop vormen de sys
temen die hun gegevens krijgen uit Solid Modellers [9]. Met behulp
van een programmeertaal wordt de werkstuktekening vertaald naar een
werkstukprogramma. Dit programma, dat aIle gegevens bevat die nodig
zijn om het produkt te maken, wordt vervolgens op een computer door
een programmeersysteem verwerkt.
Wanneer het NuBe-programma goed is, zal een pons band (of een ander
medium b.v. cassette) worden gemaakt, dat samen met de tekening en
andere informatie, naar de operator van de NuBe-machines gaat.
Een andere mogelijkheid is de directe verbinding van de
programmeerplaats met de NuBe-machine (Direct Numerical Control).

Er is een grote verscheidenheid aan programmeersystemen. Program
meersystemen voor Numerieke Besturing kunnen globaal in twee groepen
worden verdeeld n.l.

- De systemen met behulp waarvan een groot skala van verschil
lende soorten NuBe-machines geprogrammeerd kunnen worden (de
NuBe-machine onafhankelijke systemen), zoals freesbanken,
draaibanken, draadvonkerosie-machines, plotters, fotoplotters,
boorbanken, etc .. De dimensies waarin deze systemen kunnen
opereren varieren van 20, via 2~D tot 5D.
De dimensie 2~D betekenent dat geometrische elementen in een
vlak liggen en dat het niveau (de derde as) nog opgegeven kan
worden.

- De systemen met behulp waarvan slechts een type NuBe-machine
geprogrammeerd kan worden.
Bij Philips zijn de programmeersystemen LAMA en PROFIL derge
lijke systemen, uitsluitend bruikbaar bij resp. Agie- en
Charmilles-draadvonkmachines.

Als in een werkplaats slechts een soort NuBe-machine wordt gebruikt
en dit verandert in de toekomst niet, dan is het logisch dat een
programmeersysteem gekozen wordt dat zo goed mogelijk past bij deze
NuBe-machine. Het is dan mogelijk om erg snel en direkt te program
meren.
Is er in een werkplaats een grote diversiteit aan NuBe-machines, dan
dan zal een programmeersysteem gekozen worden dat voor de meeste,
liefst aIle NuBe-machines kan worden gebruikt.
Twee belangrijke voordelen zijn :

- Als een werkstukprQgramma voor een bepaalde NuBe-machine is
geschreven dan kan, wanneer deze b.v. defect is, dit werkstuk
programma na enkele wijzigingen, voar een andere NuBe-machine
geschikt worden gemaakt.
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- De programmeur moet slechts een programmeertaal kennen dit
verkleint de kans op het maken van programmeerfouten.

Een nadeel is dat de meeste algemene programmeersystemen toch hun
specifiek bewerkingsgebied hebben. Een systeem is meer geschikt
voor b.v. draaien dan voor b.v. frezen ; bij een ander systeem is
het juist andersom.
Het programmeersysteem Microapt is in de eerste plaats ontwikkeld
voor frezen en draadvonken, voor draaien is het naderhand geschikt
gemaakt. Dit is de reden, dat de toepassing voornamelijk op het
gebied van frezen en draadvonken ligt.

4.2 De NuBe-machine onafhankelijke systemen

Deze systemen zijn in het algemeen opgebouwd uit twee delen :

- Een verwerkingsprogramma (processor-fase), die het werkstuk om
zet in een machine onafhankelijke vorm, de CLDATA (= Cutter
Lokation DATA).

- Een aanpassingsprogamma (Postprocessor-fase), dat het machine
afhankelijke stuk in het systeem vertegenwoordigt. In de Post
processor-fase wordt de CLDATA omgezet naar een voor de NuBe
machine te begrijpen taal, de NuBe- of NC-programmeercode.

Er zijn ook programmeersystemen die geen CLDATA genereren. Bij dit
soort systemen is eveneens onderscheid te maken tussen een machine
onafhankelijk en een machine-afhankelijk stuk.

Bij de programmeersystemen zijn diverse typen te onderscheiden [1]:

- APT of APT-subsets
- APT-achtige
- Symbolische talen
- Overige

APT (Automatically Programmed Tools) is een universeel programmeer
systeem met c.a. 300 woorden, waarvan de ontwikkeling in het begin
van de jaren zestig in de Verenigde Staten is begonnen. Het systeem
bezit geen Technologieverwerking. AIle technologie moet door de
programmeur worden opgegeven.

Programmeersystemen worden APT-achtig genoemd als de op te geven
woorden weI verschillen, maar de structuur van het systeem toch
overeenkomsten vertoont. In de praktijk is het zo dat de verschillen
liggen in de verkorte woorden en de mogelijkheid van het systeem min
of meer automatisch technologie op te geven.
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Bij symbolische programmeersystemen worden in plaats van woorden
codes gebruikt. De codes bestaan uit een combinatie van alfanume
rieke tekens.

Onder overige programmeersystemen vallen de systemen die uitsluitend
geschikt zijn voor b.v. draaien of frezen of vonkeroderen.

4.3 Microapt

Twee programmeersystemen die op de TH Eindhoven worden gebruikt
zijn RWT en Microapt.

Het RWT systeem kan niet direkt bij een van vier typen programmeer
systemen uit de voorgaande paragraaf worden ingedeeld.
In dialoog met het systeem moet de programmeur de geometrische en
technologische gegevens opgeven. Dit gebeurt in de vorm van stan
daard programmeercodes. Enkele technologische gegevens worden
automatisch bepaald zoals b.v. bij draaien de aanzetsnelheid na
opgave van materiaal en snedediepte. RWT genereert geen standaard
CLDATA.

werkstu ktekening IWERKSTUK I technoloqische QeQevens
I p MA r

PROCESSOR
--------------- (MICROAPT)

....L. ......L....... 1"1""""-1 I" I .....•.. "" J """" J• - -
• control- Cl- filee I file

.J
""""- J "" J

1 T ----
I I

POSTPROCESSOR - POSTPROCESSOR --
FASE FASE

I ........ I ....
1"1 ...... , I .....

J oJ
lVerificatie- NUBe- erificatie1 -

liJst lijst NuBe-
Inrogram- Inrogram-

"" rna J ..... rna oJ... T

NUBE-MACHINE 1 NUBE-MACHINE 2

r-,
I
I

-~ ..t I
"....._-
~(ontour

Iverkort
.. vorrn..._,. .

fig 2 het Microapt-systeem
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Het Microapt systeem is een subset van APT. Dat het APT-systeem een
goed doordacht systeem is, blijkt uit de vele APT-achtige systemen,
die zijn ontwikkeld. Dit zijn b.v. EXAPT, ADAPT en binnen Philips
Microapt.
Het APT-systeem is een groot systeem ; het kan aIleen draaien op
een computer met een grote geheugencapaciteit. Het was in de tijd
dat Microapt werd ontwikkeld niet mogelijk het APT-systeem op een
mini- of microcomputer te draaien. Bovendien zijn in het APT-systeem
vee1 computer-afhankelijke zaken ingebouwd waardoor het implemente
ren op een andere computer zeer veel omzettingen vereist.
Een reden om een programmeersysteem als Microapt te ontwikkelen was
de verschuiving van het werken op een grote computer naar kleinere
computers.

In het Microapt-systeem is een Processor- en Postprocessor-fase te
onderscheiden (figuur 2). De opbouw van deze fasen wordt in de vol
gende paragrafen beschreven.

4.3.1 De Processor

De drie belangrijkste verschillen tussen APT en Microapt zijn

- APT heeft 3D contouring mogelijkheden terwijl Microapt enkel
2~D contouring mogelijkheid heeft.

- Microapt heeft minder definitiemogelijkheden (mogelijke woor
den) dan APT.

Het Microapt-systeem kan draaien op een mini- en microcomputer.

Evenals bij andere programmeersystemen moet er bij APT en Micoapt
een onderscheid gemaakt worden tussen het systeem en de taal.
Het werkstukprogramma wordt gemaakt m.b.v. de programmeertaal, die
gebruik maakt van Engelse termen. De programmeertaal is in dat ver
band redelijk goed leesbaar, ook voor mensen die niet gespeciali
seerd zijn in het programmeren met APT of Microapt.
Het uitvoeren van het programma gebeurt door het Microapt-systeem.

Bij de grafisch/interaktieve versie van Microapt kan de geometrie
m.b.v. van een menu worden ingevoerd. Het systeem geeft ieder
statement, na controle hiervan, grafisch weer.

De basis voor het schrijven van het werkstukprogramma is een werk
stuktekening. Een dergelijke tekening bestaat lIit lijnen.cirkels
en punten voorzien van de juiste bemating.
Het werkstukprogramma wordt daarna opgebouwd uit drie delen :

- geometrische elementen
Met behllip van Microapt kan de programmeur deze geometrische
elementen op een eenduidige wijze vastleggen ; de programmeur
staat een breed skala aan geometrische definities ter beschik
king, die in de menu's zijn ondergebracht (zie deel 2 van het
verslag, bijlage ~).

~

~



-11

- bewegingsinstructies
Na het vastleggen van de geometrie wordt de vorm van het werk
stuk bepaald door de baan van het gereedschap te beschrijven.
Dit gebeurt met eenvoudige bewegingsinstructies, die ook in de
menu's zijn andergebracht.

- technologische gegevens
Hier moeten zaken opgegeven worden zoals b.v. spindelsnelheid,
en gereedschap.

Microapt bezit nog enige algemene instructies, zoals b.v. INTOL en
OUTTOL waarmee de tolerantieband van een cirkelbeweging wordt vast
gelegd, instructies vaar rekenkundige bewerkingen en enkele speciale
commando's zoals b.v. de COPY-instructie en de MACRO-instructies.

Door de Processor wordt een serie punten uitgerekend, die binnen een
opgegeven tolerantie liggen en die de gereedschapsmiddelpuntsbaan
beschrijven. De coordinaten van deze uitgerekende punten worden ver
zameld in de z.g.n. CL-file (Cutter-Locatian-file). Voor meer infor
matie over de CL-file zie het tweede deel van het verslag.

I
werkstukprogr amma

I MICROAPT,
TRANSLATOR

I I

I control - fil e I I CLDATA I
I

GEOMETRIE - FASE

Icontrol -file I I CLDAT~ I
I

EX£CUTIE COMPLEX

Icontrol-file I I, CLOATA I

CL-EDITOR

- _....
r """"I r ~

"- ~ " J

contrOl- -
file CL-file

"- .J "- ~- -

fig 3 de vier fasen in microapt
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De CL-file is gestandaardiseerd, wat het kenmerk is van aIle
APT-achtige systemen. Op de CL-file staan behalve de uitgerekende
coordinaten, die het gereedschap moet bezoeken, ook enkele machine
afhankelijke zaken (de z.g.n. Postprocessor-woorden, zie bijlage 2
in het tweede dee I van het verslag), die specifiek voor een bepaal
de Postprocessor zijn.

In de control-file staan fouten, die eventueel in Microapt zlJn
opgetreden. De Postprocessor kan aan de control-file zien of de
Postprocessor-fase nog doorlopen moet worden.

De Processor van het Microapt-systeem bestaat uit vier
verschillende fasen (figuur 3), namelijk :

- Translator

Deze fase verzorgt de syntax-checking en maakt tabellen die
door de volgende fase worden verwerkt.
De commando's die de programmeur gebruikt om zijn werkstuk
te beschrijven moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, d.w.z.
ze moeten worden gebruikt volgens een voorgeschreven regel.
De translator controleert of aan de regels is voldaan.
B.v een bepaalde punt-definitie luidt:

PUNT1 = POINT/O,O,O

Door een type-fout staat er b.v.:

PUNT1 = PONT/O,O,O

Nu voldoet de punt-definitie niet meer aan de regel die is
voorgeschreven en zal de tranlator een foutmelding drukken.

- Geometriefase

Deze fase voIgt op de translator-fase en berekent en contro
leert of de geometrische elementen mogelijk zijn b.v.

L1 = LINE/O,O,l,O
L2 = LINE/O,l,l,l
PUNT2 = POINTIINTOF, L1, L2

Hoewel bovenstaande definities toch goed bevonden ZlJn door de
translator, zal de geometriefase een foutopmerking geven, omdat
het punt PUNT2 nooit kan worden berekend als snijpunt van de
lijnen L1 en L2, aangezien deze evenwijdig lopen.
In de geometriefase worden tevens macro's, pattern's en het
"loop" mechanisme verwerkt.
Met behulp van het pattern-statement kan een groep punten ge
definieerd worden en wOldt een naam toegekend aan deze groep.
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Het "loop" mechanisme dient voor het herhaald uitvoeren van
een aantal opdrachten, waarbij meestal een verandering optreedt
in de getallen die bij deze opdrachten behoren.
Een macro is een groep statements waaraan een naam is toe
gekend. Deze statements kunnen worden gebruikt door naar deze
naam te refereren.

- Executie complex

Deze fase berekent de gereedschapsmiddelpuntsbaan, zoals be
schreven door de programmeur. Oak hier kunnen fouten optreden:

Ll = LINE/(POINT/O,O,O),ATANGL,45
Ll = LINE/(POINT/lO,O,O),ATANGL,135
XAS = LINE/O,O,l,O
PS = PLANE/O,O,l,O
FROM/O,-lO,O
GO/ON,Ll,PS,ON,XAS
GORGT/Ll,ON,L2
GOLFT/L2,ON,XAS

Hoewel aIle bovenstaande commando's de Translator en Geometrie
fase zonder foutopmerkingen zijn gepasseerd, wordt door het
executie complex het laatste commando fout bevonden, omdat XAS
nooit wordt bereikt. In plaats van GOLFT had GORGT geprogram
meerd moeten worden.

- CL-editor

In deze fase wordt de Cl-file uitgevoerd.
Deze fase verzorgt op verzoek, door het commando CLPRNT, een
lijst van de berekende middelpuntsbaan. Tevens worden door deze
fase de speciale commando's TRACUT en COpy verwerkt. Met behulp
van het COPY-commando kunnen de al berekende cutter-locations
een of meerdere malen worden gecopieerd en met behulp van het
TRACUT-commando (Transformation Cutter) is het mogelijk de cut
ter-locations te veranderen.
Oak in deze fase kunnen nog fouten worden opgemerkt, b.v.

Ll = LINE/(POINT/O,O,O),ATANGL,45
Ll = LINE/(POINT/lO,O,O),ATANGL,135
XAS = LINE/O,O,l,O
PS = PLANE/O,O,l,O
FROM/O,-lO,O
GO/ON,Ll,PS,ON,XAS
INDEX/I
GORGT/Ll,ON,L2
GORGT/L2,ON,XAS
COPY/l,TRANSL,lOO,O,O,-3

Omdat het aantal copy's met een negatief nummer wordt opgegeven
zal een foutopmerking volgen.
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4.3.2 De Postprocessor-fase

De Processor genereert bij uitvoering van elk programma een
CL-file. Zoals reeds vermeld zijn deze Processoren machine-onafhan
kelijk. De afhankelijkheid wordt ingebracht door de Postprocessor
voor een bepaalde NuBe-machine,die tot gevolg heeft dat uiteindelijk
een bepaalde NuBe-programmeercode in de pons band komt te staan.

Iedere NuBe-machine d.w.z. de besturing, heeft zijn eigen specifieke
NuBe-codering (G,F,M,T, enz. code's). De standaard code's die
tegenwoordig op veeI besturingen voorkomen, zijn de bewegingsin
structies GOO,G01,G02 en G03 . Die code's kunnen dus automatisch
worden gegenereerd. AIle andere code's moeten worden gegenereerd
wanneer bepaalde woorden, Postprocessor-woorden, worden geprogram
meerd. Deze Postprocessor-woorden staan in het werkstukprogramma
op die plaatsen waar uiteindelijk een specifieke code wordt
verlangd. Enkele Postprocessor-woorden zijn :

- FEDRAT
Dit woord genereert meestal een F-code waarmee de aanzet van
een NuBe-machine wordt geprogrammeerd.

- TOOLNO
Dit woord genereert meestal een T-code waarmee een gereedschap
wordt geprogrammeerd.

- CYCLE
Dit woord met de bijbehorende parameters genereert meestal een
code in de range van G80 tim G89. De bijbehorende parameters
zijn bepalend voor de juiste code.
Bij de Gildemeister- en Ueiler-Postprocessoren wordt bij
CYCLE/ROUGH een snedeopdeling gevraagd van een bepaalde con
tour. Bij de Weiler-Postprocessor wordt een NuBe-programmeer
code gegenereerd (SRC = stock removal cycle), terwijl bij de
Gildemeister-Postprocessor een apart snedeopdelingsprogramma
wordt aangesproken, dat de gewenste baan van het gereedschap
berekend. In deel 2 van het verslag staat dit uitgewerkt.

Welke effecten de diverse Postprocessor-woorden op de NuBe-program
meercode hebben, staat in de gebruikershandleidingen [4].

De Postprocessor-fase bestaat globaal gezien uit twee delen
Een NuBe-machine afhankelijk en onafhankelijk stuk, beide geschreven
in Fortran 77 [3].
Het NuBe-machine afhankelijke stuk is de eigenlijke Postprocessor ;
deze leest de CL-file en verwerkt deze, waarna de resultaten in de
z.g.n. Segment-Buffer-file gezet worden.
Het NuBe-machine onafhankelijke stuk is het programma PROSEG, dat
tesamen met de initialisatie-tabel voor een correcte lay-out van de
verificatielijst en het NuBe-programma zorgen (figuur 4).
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-r """"'I , """"'I
~ ~ ~ .J

con~- -
CL-file

'- file ~ '- .J POSTPROCESSOR-FASE"""T"""" "T

t ,
POSTPROCESSOR

..J.
r I .....
~ .J

segmen ~-
~ufl~~r~

T
PROSEG : initlallsatietabel I

I-, """"'I
~ .J

verlflcatle-lijst NUBe-
program-
""'- ina ~

fig 4 de Postprocessor-fase

4.3.3 Overeenkomsten en verschillen tllssen de Veiler- en Gildemeister
Postprocessor

De beide Postprocessoren hebben dezelfde structuur. De verschil
len zitten in de invulling van die structuur. In deze paragraaf
worden de structuur en de belangrijkste verschillen beschreven.

In de globale structuur kunnen vier fasen (zie figllur 5) onder
scheiden worden :

- de initialisatie-fase
Hierin wordt de Postprocessor voorbereid op de verwerking van
de CL-file.

- de invoer-fase
Hierin wordt een stuk (een record) van de CL-file gelezen.

- de verwerkingsfase
Hierin worden de geometrische gegevens, b.v. cirkels en lijnen,
en de technologische gegevens verwerkt.
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- de uitvoer-fase
Hierin worden de resultaten, die in de verwerkingsfase ZlJn
verkregen, in de vorm van Segment-Buffer-Records uitgevoerd.
De Segment-Buffer-Records vormen de invoer voor het programma
PROSEG. - -, ....... r """"I

"""
~ ""- ~- -

control- CL-file
file

...... ~ """
.J POSTPRI""" --

L.., INITIALISATIE - FASE

INVOER-FASE -

VERWERKINGSFASE

UITVOER-FASE

-r .......

""'- ~

segment-
buffer-

\". f..!l:.. ..J

OCESSOR

fig 5 de structuur van de Postprocessor

N~ volgen de belangrijkste verschillen tussen de beide Postproces
soren.

a) Verschillen in de structuur van het NuBe-programma voor de Ueiler
en Gildemeister besturing.

Bij het maken van de beide Postprocessoren is uitgegaan van het
feit dat een werkstukprogramma voor de Gildemeister tevens ge
schikt moet zijn voor de Ueiler en andersom. AIleen de naam van
de gewenste Postprocessor moet in het werkstukprogramma worden
aangepast.
De structuur van het NuBe-programma verschilt echter bij beide
besturingen. In de structuur van het NuBe-programma van de
Weiler kunnen twee stukken worden onderscheiden

het stuk waarin de contourgegevens staan
het stuk waarin de technologische gegevens staan
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In het NuBe-programma voor de Gildemeister besturing is eenzelfde
opdeling in twee stukken niet aanwezig. De verwerking van het
NuBe-programma gebeurt regel voor regel, hierdoor moeten geome
trische en technologische gegevens ook chronologisch geprogram
meerd worden.
Om eenzelfde structuur als in het NUBe-programma voor de Weiler
te krijgen, komt in een van de eerste regels van het NuBe-pro
gramma van de Gildemeister een sprongopdracht te staan naar
regel honderd. De contourbeschrijving komt nu in de eerste
honderd regels; hier kan automatisch naar toe worden gesprongen
bij eventuele eyeli in het tweede stuk.
De opdeling in geometrisehe en teehnologisehe gegevens is dus
geforeeerd.

b) Versehillen in het aantal mogelijke eyeli bij beide besturingen.

De Weiler-besturing bezit een aantal automatisehe eycli weI die
de Gildemeister besturing niet bezit. Enkele van deze cycli zijn:

- een uitgebreide snedeopdelingseyelus met langs- of dwars
draaien

- een snedeopdelingseyelus met patroonherhaling (parallelle
contour versehuiving)

- een uitgebreide sehroefdraadeyelus waarbij sehroefdraad op
eonisehe delen kan worden gemaakt.

In de Gildemeister-Postproeessor kan een snedeopdelingscyelus met
patroonherhaling toch worden verwerkt. In de Postprocessor wordt
de baan van het gereedschap niet steeds opnieuw berekend (betrok
ken op het gewenste contour dat met patroonherhaling moet worden
verkregen) maar wordt, alvorens teruggesprongen wordt naar de
contour in het eerste stuk, de gereedsehapscorrectie inerementeel
veranderd (figuur 6).

NuBe-programmeercode voar de Gildemeister

Ni20 G92
Ni2! IX -5000
N122 1Z -2500
NI23 POOS013
N124 G92
Ni2S IX 2000
N126 IZ 1000
Ni27 POOSOl3
NI28 G92
N129 IX 2000
N130 1Z 1000
N13! POOSOl3

NOOS Gt
N006 X 0
N007 z 7000
NOaa x 6000
N009 Z 3000
NOlO X 12000
NOll Z 0
NOl2 EX 20000
N013 EZ 12000

code ~oo~ Jereed5chapscorrect~e

lnc~ementele ~erplaatslng

x- resp. z-rlchtlng
sprong naar regel 5,
oa regel 13 return
1n l]lgang oaar een ~unt

IX en I Z

POOSDl)

EX en EZ

m~t G92

z
120

I

---
---

l~;\\"
rr~===~~ \ \\\ \ \

r------'\ \ \\ \ \
\ \ \

\ \

\\\\
\ \ \ \--- '\\\- - -- _\ \ \ \

------ \ \ \--- -\ \ \- - - \ \
-------~6

---

x

30
-4--- - ..' --....."".

t/>60

fig 6 snedeopdeling met patroonherhaling
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Voor de snedeopdelingscyclus met langs- of dwarsdraaien is een
apart programma gemaakt. Dit programma wordt door de Gildemeister
Postprocessor aangesproken. Ret berekent de baan die het gereed
schap moet afleggen om de gewenste contour te krijgen. Ret pro
gramma wordt uitgebreid in deel 2 van dit verslag besproken.

Bet programma berekent de baan volgens het automatische snede
opdelingsprincipe van de Weiler [5] en heeft als extra mogelijk
heid het berekenen van de gereedschapsbaan bij teruglopende
contouren (figuur 7).

Enkele kenmerken bij het snedeopdelingsprincipe van de Weiler
bes turing zij n :

- De snedeopdeling wordt betrokken op een verschoven contour;
deze verschuiving geschiedt in x- en z-richting.

- Een snedecyclus is "blokvormig", d.w.z. het insteken en
terugtrekken gebeurt loodrecht op de snijbaan.

- De richting van de snijbaan en de manier van bewerken, dwars
of langsdraaien, is afhankelijk van de richting van de con
tourbeschrijving.

Nadat de verschoven contour bewerkt is, wordt deze nog
grof nagedraaid. Ret fijn nadraaien van de nominale contour
gebeurt met een andere cyclus (FC = Finishing Cycle).

- ----- - - -------.1 -- -- - -,.,--
z

I
I

.J

I ,,~

" "I
" " I

~/ 1 /,
'

:

'I' ,, I ,, ' ,
........,;~~--J J I

, I

teruglopende
contouren

--------.';1
.-------:::::....:::==..o...;:;:,~:=,.:=..-=:_==_='-=--=-=-=--=:.......::....---....::..,q-------,II

- ... ---_ - II
---~ - ............ II

I ';::....:-=-:-:...:-:...-=--=-:..;:-::.;-=-=..--=--=-:....:-=-=.-=--='---=-=--=---=--=":~-~:::::";;;;-~~;;"";:"':""-""""'o:---II-fl"
"'---:"-:::-..::.:-:::.::_ ...... ,.... II

- -=--. .... It-------------------------------------
x

fig 7 automatische snedeopdeling met langs- en dwarsdraaien
gegenereert door de snedeopdelingsroutine.
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Aangezien de berekende baan van het gereedschap op die van de
Veiler lijkt, kan het programma tevens voor grafische weergave
in Microapt worden gebruikt.

Het programma voor de automatische snedeopdeling bestaat uit
twee delen :

- Het deel dat aIle gewenste stukken contour uit de CL-file
haalt en in een verkorte vorm opslaat.

- Het dee I dat deze verkorte vorm van contouropslag gebruikt
om daarmee de baan van het gereedschap te berekenen.

In Microapt zijn beide delen ingebouwd en de uitvoer, van het
deel dat de baan berekent, is een grafische uitvoer (figuur Sa).
In de Gildemeister-Postprocessor is aIleen het deel, dat de baan
berekent ingebouwd en wordt voor de gewenste contour de verkorte
vorm uit Microapt gebruikt (figuur Sb). Microapt genereert name
lijk naast de CL-file en de control-file ook deze verkorte vorm
(figuur 2).

CL-EDITOR IN MICROAPT

Cl- fIle -OEEL 1:

CONTOUROPSlAG
.......

" I ......
1"00.. ~

co"JWr in
verkorte

""'- vorlTl ~- I"""

DEEl 2:
BAANBEREKENING

graflsche uitvoer

GIlDEMEISTER POSTPROCESSOR

-" ......
""- .J

p,n""f:our in
verkorte
'- wrm......"

DEEl2: I
BAANBEREKENING

NuBe - programmeercodes

fig Sa het automatische snede- fig 8b
opdelingsprogramma in
Microapt

; het automatische snede
opdelingsprogramma in de

Gildemeister-Postprocessor

c) De verschillen in de NuBe-progammeercode

De NuBe-programmeercode van de Gildemeister lijkt op de standaard
NuBe-programmeercode. De Postprocessor maakt gebruik van het
programma Proseg, dat voor de lay-out van de NuBe-programmeercode
van de Gilemeister besturing zorgt.
De NuBe-programmeercode van de Veilerbesturing wijkt in zijn
geheel af van de standaard programmeercode. Dit is de reden dat
het programma Proseg slechts gedeeltelijk gebruikt kan worden.
Het wordt slechts gebruikt voor het genereren van de veri fica
tielijst en het NuBe-programma; de lay-out van het programma
wordt verzorgd door de Postprocessor zelf.
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5 CONCLUSIE

De beide Postprocessoren voar de Gildemeister- en Weiler- besturing,
voldoen aan de specificaties in de beide gebruikershandleidingen.
Bij de eerste testen blijkt dat beiden voldoen. In de praktijk
kunnen aanpassingen nodig blijken i.v.m. andere wensen.
De Postprocessoren zijn beide aan het Microapt-systeem toegevoegd en
op de Stride computer gelmplementeerd.

Ret snedeopdelingsprogramma is in Microapt en de Postprocessor van
de Gildemeister gebouwd.
Ret programma is tevens geschikt bij teruglopende contouren; dit
betekent een uitbreiding t.o.v. de snedeopdelingscyclus van de
Weiler-besturing.
De snelheid van het programma is, ondanks de modulaire structuur,
vrij hoog. Door die modulaire structuur is het programma vrij over
zichtelijk gebleven.

Ret snedeopdelingsprogramma is in principe niet machine-onafhanke
lijk, d.w.z. het tekent de banen altijd blokvormig ; het terugtrek
ken en insteken gebeurt loodrecht op de snijbaan van het gereed
schap.
Bij het opgeven van de snedeopdeling zouden, naast de al bestaande
parameters, nog enige opties kunnen worden opgegeven. Enkele voor
beelden van opties zijn : terugtrekken en insteken onder 45 graden
met de snijbaan, terugtrekken en insteken onder het volgen van de
contour. Bij dit laatste kan het nadraaien van de verschoven con
tour achterwege gelaten worden.

Een andere specificatie van de Weiler is dat de manier van bewerken
dwars- of langsdraaien, afhankelijk is van de richting van de con
tour. Bij veel besturingen is de manier van bewerken onafhankelijk
van de richting en kan de bewerkingswijze, in de vorm van een be
paalde NuBe-code, kenbaar worden gemaakt.
De wijze van bewerken, afhankelijk van de richting of apart opgeven,
zou via bepaalde opties ingebracht kunnen worden.

Door de modulaire structuur van het programma zijn deze uitbreidin
gen betrekkelijk gemakkelijk in te passen.

Ret snedeopdelingsprogramma is za algemeen geworden dat het een
basis kan vormen voor het z.g.n. pocket- of kamerfrezen.
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1. DE POSTPROCESSORFASE

1.1 Inleiding

In de Postprocessor-fase worden specifieke data, afkomstig van een
Processor (een programmeersysteem zoals b.v. Microapt) omgezet naar
programmeercode voor een numeriek bestuurde (NuBe) machine.
De Postprocessor-fase in het algemeen bestaat globaal gezien uit
twee delen.

Het eerste deel is de eigenlijke Postprocessor en is NuBe-machine
afhankelijk. Dit dee1 leest de control-file en beslist of
voortzetting van het postprocessen nog nut heeft. De control-file
bevat gegevens over verwerking van het werkstukprogramma door de
Processor.
Het eerste deel controleert tevens of de juiste Postprocessor
voor een bepaalde machine is genomen.
Zijn de voorgaande controles juist gebleken dan wordt de Cutter
Lokation-file (CL-file) gelezen en verwerkt.
De uitvoer is een file die de Segment-Buffer-records bevat.

~ DiN-N~tv\
Het tweede deel is het programma Proseg; dit is NuBe-machine
onafhankelijk. De invoer voor Proseg is de Segment-Buffer-file en
een initialisatie-tabel.
Deze initialisatie-tabel is nodig voor een correcte lay-out van
de verificatie-lijst en het NuBe-programma. De initialisatie-tabel
is NuBe-machine afhankelijk.
De output van Proseg is de verificatie-lijst en het NuBe-programma

In de volgende paragrafen worden de diverse onderdelen van de
Postprocessor-fase uiteengezet.
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Aan de hand van het onderstaande werkstuk zullen de diverse fasen
van de Postprocessor duidelijk gemaakt worden (de figuren 2 en 3) .

40
120

x

•z

fig 2 de werkstuktekening

,r.O:·!/SETP

PARTNOj'KNOPS , PROEF'
MACHIN/(WEILER of GILDEMEISTER}
$$
PPWORD/TMARK,21005,SPINDL,21031,SPINOL,21031,FEDRAT,21009
PPWORD/AUXFUN,21022,TOOLNO,2102S
PPWORDjCONST,64,NORM,l11,MAXRPM,79,MMPM,315,MMPR,316
PPWORD/ROUGH,178,RAPTO,177,REPEAT,404,FINE,224,ZAXIS,86
PPWORD/TPM,221,ANGLE,252,BEVEL,408
$$
UNITS/MM
INTOL/O .01
OUTTOL/O . a1
CUTTER/3
$$
PS=PLANEjO,O,l,O
xax=LINEjO.OOOo,O.OOOO,l.OQOO,o.OOOO
yax:LINEjO.OOOO,O.OOOO,O.OOOO,l.OOOO
setp=POINTj50.0000,80.0000
pO=POI~T/O.OOOO,70.0000

pl=POINT/20.0000,60.0000
p2=POINTj40.0000,20.0000
LQ=LINE/PO,ATANGL,-60.0000
Ll=LINE/Pl,ATANGL,O.OOOO
L2=LINEiPl,ATANGL,90.0000
L3=LINE/P2,AT~NGL,-30.0000

L~=LI~E/P2,ATANGL,90,OOOO
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Q32
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035
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037
033
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on
Cl :I. 2
04.3
o-!.J.
045
0-16
0-17

0"'
0' 9
050
051
052
053
CS-i
055
05G
057
053

:;0, c:·;. 'f ;.,;.:

30LFT'l;";<.TO,L'J
SOLFT/LO,TO,Ll
GOLFT/Ll,PAST,L2
r:1';F.K/99

$ I
fROM/sETP

II
THARK/3
GO/TO,L2,oN,pS,rO,Ll
~OLfT/L2.TANTO,Cl

GOFWD/Cl,T;"NTO,L3
GOFHD/L3,P.:!I,.ST,L..f
GORGT L-!.ON,XAX
T:-!AP.K, 'H
1$
SEQNO/IOO
TOOL,~O ;1

SPINDLi 300
GOTO/SETF
FEDRAT/Ni1PR, 0.3
CiCLE/ROUGH, 3,1.0,1
SPIXDL/~OO

fROl-l;SETP
fEDRAT/~;~·:PR.O.l

CYCLE> fINE,.3
::NC'

fig 3 het werkstukprogramma
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1.2 De Cutter Location file

De CL-file, waarin de z.g.n. CLDATA staan (Cutter Location data)
wordt gebruikt als invoer voor de Postprocessor. De CLDATA wordt
door een Processor gegenereerd, in dit geval Microapt; De CLDATA
voldoen aan een vastgelegde norm [7].
Het NuBe-machine afhankelijke stuk, de Postprocessor, zorgt voor het
omzetten van de CLDATA in een voor de NuBe-machine te begrijpen taal,
de z.g.n. NuBe-programmeercode

In de CL-file staat de baan die het gereedschap moet volgen.
Tevens staan hierin enkele machineafhankelijke zaken, die de pro
cessor niet verder verwerkt maar rechtstreeks in de CL-file zet.
Enkele voorbeelden zijn gereedschapskeuze, spindelsnelheid en aanzet
snelheid. De meeste cycle-statements worden eveneens niet verwerkt;
enkele echter vormen hierop een uitzondering. Hierop wordt in het
hoofdstuk "automatische snedeopdelingen" verder ingegaan.

Iedere CL-file bestaat uit een aantal records (voor een voorbeeld zie
figuur 4 ). In een record kunnen twee groepen woorden onderscheiden
worden:

De eerste Groep, waarin drie woorden van het type integer
staan. De eerste twee geven het recordnummer en het record
type aan, terwijl het derde woord een nadere informatie over
het record type geeft. Als voorbeeld kan dienen record type 2000
(Postprocessorwoorden), met als nadere informatie het des
betreffende Postprocessorwoord.

De tweede groep bestaat uit woorden die afhangen van het
record type. De woorden kunnen van het type dubbele precisie,
integer of alfanumeriek zijn.
Hier staan b.v. de co6rdinaten van een punt of, in het geval
van een postprocessorwoord in de eerste groep, de eventuele
parameters achter het Postprocessorwoord.

Een record bestaat uit minstens twee en maximaal 47 woorden.

De opbouw van een record en de betekenis van de woorden:

Recordtype 1000

Oit record bevat het Part-programma regelnummer en alfanumerieke
informatie, die in de betreffende regel op de kolommen 73 tim 80
staat. De alfanumerieke informatie wordt in Microapt leeggelaten.

woord 1
woord 2
woord 3
woord 4
woord 5

record nummer
1000
regelnummer in het werkstukprogramma
alfanumeriek woord voor deelprogramma (leeg)
alfanumeriek woord voor deelprogramma (leeg)
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Recordtype 2000

Machineafhankelijke commando's ofweI Postprocessor commando's

woord 1
woord 2
woord 3

woord 4
etc.

Record type 3000

record nummer
2000
subtype
Hier komt de integercode van een Postprocessorwoord
te staan. Een groot aantal Postprocessorwoorden heb
een voorgeschreven code en staan als major-woorden
in bijlage 2
In dit woord en de daarop volgende woorden staan
de eventuele argumenten van dit Postprocessor woord.
Dit kunnen hulpwoorden en dubbele precisie
getallen zijn. Een aantal mogelijke hulpwoorden
(minor-woorden)staan met hun voorgeschreven code in
bijlage 2.
Alfanumerieke informatie wordt in de zes eerste
karakters van een woord gezet. Deze alfanumerieke
informatie kan voorkomen na de major woorden :
PARTNO, PPRINT en INSERT.

Dit record bevat gegevens over geometrische elementen;
type, gebruik, en naam.

woord 1
woord 2
woord 3

woord 4

woord 5
woord 6
woord 7
woord 8
woord 9
woord 10
woord 11
woord 12
woord 13
woord 14
woord 15

record nummer
3000
Integer-informatie over de geometrische elementen
die gebruikt zijn, b.v. part surface, drive surface
of checksurface.

-(niet van belang voor de Postprocessor)
De benadering van het gereedschap aan het oppervlak,
b.v. to, past, on, tanto.
(niet van be lang voor de Postprocessor)
geometrie type (b.v. 4 = cirkel)
aantal woorden dat nog voIgt (b.v. 9 voor cirkel)
symbolische naam voor het oppervlak (alfanumeriek).
e.v.t. subscript (index) ; ° indien geen subscript.
X-waarde van het middelpunt van de cirkel
Y-waarde van het middelpunt van de cirkel
Z-waarde van het middelpunt van de cirkel

I
I componenten v~n eenheidsvector voor assenrich-
I ting ; in Microapt (0,0,1)

straal van de cirkel
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Recordtype 5000

Dit record bevat bewegingsinformatie.

= Z-coordinaat van het 15. punt

punt
punt
punt
punt
punt

eerste
eerste
tweede
tweede
tweede

record nummer
5000
3 voor FROM
4 voor GODLTA
5 voor andere bewegingstypen
(bv. GOTO)
alfanumerieke naam van het punt waar eventueel naar
toe wordt bewogen.
index
X-coordinaat van het eerste punt
(dit en de hierop volgende woorden zijn Dubbele
Precisie)
Y-coordinaat van het
Z-coordinaat van het
X-coordinaat van het
Y-coordinaat van het
Z-coordinaat van het

woord 1
woord 2
woord 3

woord 4

woord 5
woord 6

woord 7
woord 8
woord 9
woord 10
woord 11

woord 49

Indien bewogen wordt naar een punt, dan bevat dit 5000 record slechts
een (x,y,z) triple.
Indien bewogen wordt langs een circel, dan bevat het 5000 record
meerdere (x,y,z) tripletten. Het aantal is afhankelijk van de opgege
ven tolerantie in het werkstukprogramma.

Recordtype 9000

Dit record wordt gebruikt voor het invoeren van eenheden.

woord 1
woord 2
woord 3
woord 4

record nummer
9000
9 geeft UNITS aan
integer codenummer voor MM, CM, INCH, FEET

Recordtype 14000

Dit record geeft het einde van het programma aan.

woord 1
woord 2
woord 3

record nummer
14000
o
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ICL(l, 14
ICL(2) 5000
ICL (3) 3
CL( 1 ) 0.845260+03 SETP
CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 3 ) 0.500000+02
CL( 4 ) 0.800000+02
CL( 5 ) 0.000000+00

ICL(l) 15
ICL(2) 1000
ICL(3) 30
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 16
ICL(2) 2000
ICL(3) 1005
CL( 11 = 0.100000+01

ICL(l) 17 CL( 0.000000+00

ICL(2) 1000 CL( 2 ) 0.339080-19

ICL (3) 31
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19 ICL(l) 23

ICL(2) 5000

NUN,vRO 5 ICL(3) 5

ICLil) 19 CL( 1 ) 0.185650-09 LO

ICL(2) 5000 CL( 2 ) 0.000000+00

ICL(3) 5 CL( 3 ) 0.663950+01

CLi 1 ) 0.339260+01 "{AX CL( 4 ) 0.615000+02

CLi 2 ) 0.000000+00 CL( 5 ) 0.000000+00

CLi 31 0.000000+00
CLi 4 ) 0.800000+02
CL( 5 ) 0.000000+00 ICL(l) 24

ICL(2) 1000
ICL(3) 34

ICL(l) 20 CL( 1 ) 0.000000+00

ICL(21 1000 CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(3) 32
CL( 1 } 0.000000+00
CL( 2 1 = 0.339080-19 ICL(l) 25

ICL(2) 5000
ICL(3) 5

ICL(l) 21 CL( 1 ) 0.742600-09 Ll

ICL(2) 5000 CL( 2 ) 0.000000+00

ICL(3) 5 CLi 3 ) 0.215000+02

CLI 1 ) 0.339260+01 YAX CL( 4 ) 0.615000+02

CLI 21 0.000000+00 CL( 5 ) 0.000000+00

CLi 3 1 0.000000+00
CLI 4 ) 0.730000+02
CLI 5 ) 0.000000+00 ICL(1) 26

ICL(2) 1000
ICL(3) 35

ICL(l! 22 CLi 1 ) 0.000000+00

ICL(2l 1000 CLI 2 ) = 0.339080-19

ICL(3) 33

ICL(l) 27
ICL(2) 2000
ICL(3) 1005
CL( 1 ) = 0.990000+02

fig 4 een fragment uit de CL-file (regel 29 tim 35
uit het werkstukprogramma)
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1.3 De Postprocessor

De Postprocessoren zijn geschreven in standaard Fortran 77 [3]. In
deze paragraaf wordt de structuur van de twee Postprocessoren voor
de Gildemeister en de Ueiler beschreven (figuur 5). Deze Postproces
soren hebben beiden dezelfde structuur. De verschillen treden op bij
de uitvoer van de bewegingsinstructies en de verwerking en uitvoer
van de Postprocessor woorden.

In de Postprocessor zijn vier fasen te onderscheiden

- de initialisatie
- de invoer (CL-file)
- de verwerking van de CL-file
- de uitvoer (Segment Buffer file)

f IN ITIALISATIE -FASE

I OPEN FILES I
I INITIALISATIE ICOMMON-BLOCKS

control-file I CHECK I1 CONTROL-FILE

CL-ftle
J ~JR~ii~~ ;8F JUISTrOZI II TPR SS R IS GEK EN

INVOER -FASE

I VUL DE ICOMMON - BLOCKS
r---

CL-file J INVOER II

VERWERKlNGSFASE

I I-ERSCHRIJVEN l-Irll~nll AIRE-DATA

I VERWERKING VAN DE I I VERWERKING VAN DE IE£WEGINGSINSTRUCTIES P

UITVOER-FASE

I UITVOER I I--

Segment-Buffer-file

fig 5 de structuur van de Postprocessor
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1.3.1 Initialisatie-fase

In de initialisatie-fase worden achtereenvolgens enkele files
geopend, de commonblocks geinitialiseerd, de controle file gelezen
en verwerkt en het machine-statement gezocht en gecontroleerd op
juistheid.
Deze fase is in principe NuBe-machine onafhankelijk en is voor beide
Postprocessoren nagenoeg hetzelfde.
De initialisatie fase wordt slechts een keer doorlopen.

De files die geopend worden zijn

de controle file
de invoer file (CL-data)
de uitvoer file (CL-file in leesbaar formaat)
de uitvoer file (segment-buffer-data)

. de uitvoer file (segment-buffer-data in leesbaar formaat)

Voor de Gildemeister Postprocessor worden nog twee files meer ge
opend (figuur 6), deze zijn nodig voor de automatische snedeopdeling.

de contourdata-file. Hierin ZlJn de contouren opgeslagen die
d.m.v. snedeopdeling moeten worden verkregen.
de contourindex-file. Hierin zijn de begin- en eindpointers op
geslagen van de in Microapt beschreven contouren, die in de
contourdata-file zijn opgeborgen

CONTOUR INDEX fILE

BEGINPOINTER EINDPOINTER

TMARK/l
TMARK/3

WERKSTUKPROGRAMMA CONTOUR DATA FILE

0.400000+02 0.430940+02 0.18500D+02

SS
TMARK/l
GO/ON,1AX
GOLFT/YAX,TO,LO
GOLFT/Ll,PAST,L2
TMARK/99
SS
FROM/SETP
SS
GO/TO,L2,ONPS,TO,Ll
GOLfT/L2,TANTO,Cl
GOFWD/Cl,TANTO,L3
GCFWD/L3,PAST,L4
GORGT/L4,ON,XAX
T:1';RK/99
S $

TYPE XENDP

0.000000+00
0.000000+00
0.66395D+01
0.215000+02
0.215000+02
0.215000+02
0.307500+02
0.415000+02
0.41500D+02

YENDP

0.800000+02
0.730000+02
0.615000+02
0.615000+02
0.615000+02
0.430940+02
0.270730+02
0.208660+02
0.000000+00

XMIDP YMIDP STRAAL

fig 6 de contourindex- en de contourdata-file
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De common blocks, de gemeenschappelijke geheugenplaatsen, ZlJn stuk
ken geheugen die in iedere subroutine hlDnen worden aangesproken.

De control-file is een file waarin enkele logische variabelen staan,
die aangeven of in Microapt fouten zijn opgetreden. De Postprocessor
kan aan de hand van de gegevens in de control-file beslissen of de
Postprocessor nog doorlopen moet worden.

Bij de batch versie wordt het werkstuk-programma compleet geschreven.
Pas dan vindt de verwerking plaats door Microapt en de postprocessor.
Indien in het werkstuk programma fouten optreden wordt dit in de
control-file gezet, zodat de postprocessor dan niet doorlopen hoeft
te worden.
Dit in tegenstelling tot de interactieve/grafische versie van Micro
apt. Deze verwerkt het werkstuk-programma regel voor regel; eventu
ele fouten kunnen direct worden verbeterd.

Het zoeken naar het machine--statement gebeurt in de hele CL-file.
Na het vinden van het machine-statement wordt gecontroleerd of dit
het juiste is, en kan de Postprocessor verder worden doorlopen.

1.3.2 Invoer-fase

Voordat met de invoer wordt begonnen, worden de gemeenschappelijke
geheugenplaatsen gevuld. Dit stuk programma wordt slechts een keer
doorlopen.

De mogelijke postprocessor woorden en hulpwoorden worden opgeslagen.
(resp. major- en minorwoorden, zie bijlage 2)
Dit is nodig am ze straks met data van de CL-file te vergelijken.

Enkele begrenzingen worden opgeslagen, zoals bijvoorbeeld :
maximale spindel snelheid, maximaal gereedschapsnummer, maximale en
minimale aanzetsnelheid.
Deze begrenzingen worden gebruikt bij het vergelijken met de via het
werkstukprogramma geprogrammeerde waarden. Ligt de geprogrammeerde
waarde buiten de begrenzing, dan wordt de grenswaarde aangenomen.
Teves wordt dan de fout gemeld.

In de invoer-fase wordt een record van de CL-file gelezen. Het
record wordt tevens in een leesbaar formaat op een uitvoer-file ge
schreven.
Is het record van het type 1000 dan wordt de informatie die daarin
staat opgeslagen en wordt het volgende record opgehaald.
Is het record van een ander type dan wordt naar de verwerkingsfase
gegaan. Na de verwerkingsfase en de uitvoerfase wordt het volgende
record van de CL-file gelezen.
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1.3.3 Verwerkingsfase

In de verwerkingsfase kan afhankelijk van het record type gesprongen
worden naar een van de volgende subroutines :

verwerking Postprocessorwoorden (type 2000)
verwerking fini-statement (type 14000)
verwerking van de bewegingsinstructies (type 5000)
verwerking circulaire data (type 3000)

De lineaire informatie wordt uit de 5000 records gehaald. Na een
eventuele opgave van het Postprocessorwoord RAPID wordt de hierna
volgende beweging samen met een ijlgangcode in het NuSe-programma
gezet.

Bet 3000 record bevat informatie betreffende het middelpunt en de
straal van de cirkel. Bet doorlopen cirkelsegment staat in de daar
opvolgende 5000 records. Bierin staan, afhankelijk van de tolerantie,
enkele punten van het cirkelsegment.
Voor de verwerking van de cirkulaire data is aIleen het eindpunt van
het cirkelsegment van belang. Dit wordt uit de 5000 records gehaald.
In de Gildemeister-Postprocessor moeten de cirkelsegmenten per kwa
drant worden uitgevoerd. Ligt een cirkelsegment in by. drie kwa
dranten, dan wordt het cirkelsegment in drie stukken uitgevoerd.
Na het verwerken van de cirkelinformatie wordt naar de verwerking
van de bewegingsinstructies gesprongen.

1.3.4 De uitvoer-fase

De uitvoerfase zorgt voor het genereren van segment buffer records.
Deze records vormen de invoer van het programma Proseg, dat voor de
verificatielijst en het NuSe-programma zorgt.
Voor de specificaties van deze segment-buffer-records zie de systeem
documentatie [4].

De manier van uitvoeren verschilt bij beide postprocessoren.
Door de niet standaard NuSe-programmeercode van de Weiler besturing
wordt het programma Proseg niet volledig gebruikt. Dit wordt slechts
gebruikt voor het genereren van het NuSe-programma.
De Postprocessor voor de Weiler zorgt zelf voor de lay-out van de
uiteindelijke verificatielijst en NuBe-programma. De NuBe-program
meercodes worden in de vorm van ASClI-karakters uitgevoerd.
De Postprocessor voor de Gildemeister gebruikt het programma Proseg
bijna volledig. De Gildemeister besturing moet geprogrammeerd worden
in honderste van millimeters. Proseg kan geen integer-waarden uitvoe
ren die groter zijn dan 32000, d.w.z. geen waarden groter dan 320
millimeter. Zijn de waarden tach grater, dan zorgt de Gildemeister
Postprocessor zelf voor de lay-out en worden ze in de vorm van ASCII
karakters uitgevoerd.

In de hierna volgende bladzijden staan de belangrijkste NUSe-program
meercodes van de beide besturingen.
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De bewegingsinstructies in het werkstukprogramma zorgen via de Post
processor voor de volgende NuBe-programmeercode

- bij de Weiler besturing :

X beweging naar positie x (absoluut)
Z beweging naar positie z (absoluut)
U beweging naar positie x (incrementeel)
W beweging naar positie z (incrementeel)

CHA afschuinen (chamfer)
COR afronden (corner)

OCA holle boog buitenzijde (outside concave arc)
ICA holle boog binnenzijde (inside concave arc)
OVA bolle boog buitenzijde (outside convex arc)
IVA bolle boog binnenzijde (inside convex arc)

COR

------~

Z

x
fig 7 geometrische elementen bij de Weiler besturing

- bij de Gildemeister besturing

X : beweging naar positie x (absoluut)
Z : beweging naar positie z (absoluut)
EX in ijlgang naar positie x
EZ in ijlgang naar positie z
IX incrementeel in x-richting
IZ incrementeel in z-richting

Gl kegeldraaien naar opgegeven x en z
G2 circelboog, de draairichting is linksom
G3 circelboog, de draairichting is rechtsom
G12 kwartcircelboog, de draairichting linksom
G13 : kwartcircelboog, de draairichting rechtsom
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- -----z

x
fig 8 geometrische elementen bij de Gildemeister besturing

De Postprocessor-woorden in het werkstukprogramma zorgen via de Post
processor voor de volgende NuBe-programmeercodes. Links staan de Post
processor-woorden die in het werkstukprogramma staan. Rechts staat de
gegenereerde NUBe-programmeercode en de betekenis.

- bij de Weiler besturing

AUXFUN M

CYCLE/ROUGH SRC

CYCLE/REPEAT PRC

CYCLE/FINE FC

CYCLE/XAXIS GIX

CYCLE/ZAXIS GIZ

CYCLE/TPM TCC
TC

CYCLE/BEVEL CHA

CYCLE/RADIUS COR

DELAY DWE

END M30

FEDRAT F

RAPID RAP

met dit statement wordt een willekeurige
M-code in de ponsband gevoegd

contour afdraai cyclus met snedeopdeling
(stock removal cycle)
patroon afdraai cyclus met snedeopdeling
(pattern repeat cycle)
nadraaien van de gedefinieerde contour
(finishing cycle)
insteekcyclus in dwarsrichting
(grooving in x-axis)
insteekcyclus in langsrichting
(grooving in z-axis)
draadsnijcyclus (thread cutting cycle)
draadsnijden (thread cutting)

afschuinen

afronden

rusttijd (dwell)

einde van het programma

voeding

in ijlgang naar de nader te beschrijven x
en z-waarde (rapid)
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TMARK/99

SPINDL

TOOLNO

lJCALL

M99

S

T

COP

afsIuiting onderprogramma

stand van het toerentalbereik opgeven

gereedschap en correctie nummer

Herhaling van een programmadeel

- bij de Gildemeister besturing ;

AUXFUN

CYCLE/ROUGH

CYCLE/REPEAT

CYCLE/FINE

CYCLE/XAXIS

CYCLE/ZAXIS

CYCLEITPM

CYCLE/BEVEL

CYCLE/RADIUS

DELAY

END

FEDRAT

PREFUN

RAPID

SPINDL

TOOLNO

lJCALL

M

G78

G77

G31

/X+
/X
/Z+
/Z-

G12
G13

G4

M30

F

G

EX
EZ

s

T
G92

G25

met dit statement wordt een willekeurige
M-code in de ponsband gevoegd

contour afdraai eyeIus met snedeopdeling
hier worden de bewegingen van het gereed
schap gegenereerd
patroon afdraai cyclus met snedeopdeling
hier wordt de contour steeds herhaald en
de gereedschapscorrectie gevarieerd
nadraai eye Ius

dwarsdraaien met automatische snedeopdeling

langsdraaien met automatische snedeopdeling

draadsnijden met snedeopdeling

beweging naar x onder 45 graden in +z-rich
beweging naar x onder 45 graden in -z-rich
beweging naar z onder 45 graden in +x-rich
beweging naar z onder 45 graden in -x-rich

kwartcircelboog linksom
kwartcircelboog rechtsom

wachtt ijd

einde van het programma

voeding

met dit statement wordt een willekeurige
G-code in de pons band gevoegd

In ijIgang naar een positie x
In ijlgang naar een positie z

stand van het toerentalbereik opgeven

gereedschapsnummer
gereedschapscorrectie

een of meerdere herhalingen van een
programmadeel
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De Postprocessoren voor de Veiler en de Gildemeister genereren
de twee hieropvolgende NuBe-programma's (figuren 9 en 10).

In de eerste 100 regels staat de contour, in de daaropvolgende regels
staan de technologische gegevens zoals : aanzetsnelheid, spindelsnel
heid snedeopdeling, etc
Het programma begint bij regel 100. Bij de cycles wordt dan terugge
grepen naar het contour gedeelte.
Bij het Gildemeister-programma moet het begin (bij regel 100) worden
geforceerd, dit gebeurt door een sprong-opdracht naar regel 100 in
regel 1.

BLOCKNO X/Z

NOOI NAAM: WEILER MATE TG
N002 %
N003 x 100.000 PRE
N004 Z 80.000 PRE *
N005 X o . 000 *
N006 Z 73.000 *
N007 X 13.280
N008 Z 61.500
N009 X 43.000 *
NOlO M 99 *
NOll X 100.000 PRE
N012 Z 80.000 PRE *
NOl3 X 43.000
NOl4 Z 61. 500
N015 Z 43.094
N016 OCA
N017 X 61.500
N018 Z 27.073
N019 R 18.500
N020 X 83.000
N021 Z 20.866
N022 Z 0.000
N023 M 99

NlOO T 0101
NlOl 1'1 03
Nl02 S 2
Nl03 X 100.000
NlO~ z 80.000
Nl05 F o . 300 REV
N106 SRC
Nl07 B 013 COP
Nl08 U 6.000
N109 ~v 2.000
Nll a R 5.000
N111 S 2
N1l2 x 100.000 PRE
Nl13 Z 80.000 PRE
N114 F o . 100 REV
NIlS Fe
Nll6 B O' 0 COP.l.~

TOTAL PAPERTAPE LENGTH 2.46 HETER

*-Ir***** "'E:JD OF SEGBUF POST PROCESSING*~******

fig 9 NuBe-Programma voor de Veiler-besturing
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N G F X 2 P T M

NAAM: GILDEMEISTER FANUC NEF
%

N001 G2S
N002 P1002S0
N003 P 1
N004 M 30
NOOS EZ 8000
N006 2 7300
N007 G 1
N008 X 1328
N009 Z 6150
NOlO X 4300
NOll G 1
N012 X 4300
N013 2 6150
N014 z 4309
N01S G 2
N016 X 6150
N017 2 2707
N018 P 3700
N019 p 0
N020 G 1
N021 X 8300
N022 2 2086
N023 2 0
N100 T 1
N101 G92
N102 X-80000
Nl03 2-40000

CORRECTIEWAARDEN ;·lOETEN BIJ DE MACHINE {lORDEN BEPAALD
NI04 M 3
N105 ~1 7

BERE1CHSCHALTHEBEL STAND 2 TO E RE :'J'I' rlL 22~ ::1/:11::1
NI06 G 1
N107 X 10000
NI08 Z 8000
NI09 F 30
Nll0

BLOKKEN GEGENEREERD BIJ AUTOMATISCHE SNEDEOPDELI::IG

N142
N143

BEREICHSCHALTHEBEL STAND
N144 F 10
NUS G25
::1146
N147
NIH

TOTAL PAPERTAPE LENGTH

2 TOERENTAL

3.06 :-1ETER

450 N/~IIN

POll023
P 1

M

M

10

30

fig 10

********END OF SEGBUF POST PROCESSING********

NuBe-programma voor de Gildemeister besturing
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1.4 Nadere beschouwingen

Wat de mogelijkheden en effecten van de Postprocessorwoorden zijn,
staat uitgewerkt in de gebruikershandleidingen [4]. In de nu volgende
paragrafen staan enkele Postprocessorwoorden nader toegelicht.

1.4.1 Gereedschapscorrectie

De gereedschapscorrectie bij de Weiler wordt in een van de 16 hier
voor gereserveerde geheugenplaatsen gezet. Bij het programmeren van
een gereedschap moet tevens de plaats, waar de correctiewaarde staat,
worden aangegeven.

werkstukprogramma programmeercode voor de Weiler

TOOLNO/3,3 T03 03

De gereedschapscorrectie bij de Gildemeister moet terplaatse aan de
NuBe-machine in de programmeercode worden ingevuld (figuur 11). De
Postprocessor genereert na een toolno-statement automatisch een G92
code met twee lege plaatsen voor de x- en z-waarde van de gereed
schapscorrectie.

werkstukprogramma NuBe-programmeercode voor de Gildemeister

TOOLNO/3 T03
G92

x
z

F slede-referentLepunt
X machine-nulpunt
P gereedschapspunt
R mach1ne-referent1epunt
W werkstuk-nulpunt
WR werkstuk-referenC1epunt
XFP,ZFP afstand tU$sen f en P
XMR,ZMR afstand tussen X en R
z~w afstand tussen ~ en W

XMR

z

XFP

---I
I

I
I
I '1/ ....._~

____i

~spanning

werkstuk
r - - --,
I I
I I

'W I

ZMW

M
.....-+--ttl~ --- - t--f--+i ''-

x
MR

fig 11 gereedschapscorrectie
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Programmeren we een beitel met een spitse punt dan wordt de gereed
schapscorrectie betrokken op deze beitelpunt.

In het geval van een beitel met een ronde snijkant, moet de equidis
tante baan van het werkstuk in de programmeercode van de NuBe-machines
komen te staan. De gereedschapscorrectie wordt dan op het middelpunt
van de ronde snijkant betrokken.
De equidistante baan hoeft niet speciaal te worden uitgerekend.
Als de diameter van de ronde snijkant in het werkstuk programma wordt
gezet en we programmeren de bewegingen langs de contour, dan genereert
Microapt die equidistante baan (figuur 12).

--- - -- - ------ - ----

NOMINALE COIfTOUR

GEREEOSCHAPS 

MIDDELPUNT BAAN

-----

S= gereedschaps
middelpunt

p= gereedschaps
snijpunt

1.4.2 Spindelsnelheid

fig 12 equidistante baan

Via het spindel-statement kunnen zowel snelheidsniveau's als snelheden
van de spindel geprogrammeerd worden. De programmeercode is voor heide
NuBe-machines een snelheidsniveau en een eventuele richting.
Deze spindelrichting hoeft slechts een keer te worden gegenereerd.

Bij het invoeren van snelheden via het werkstukprogramma wordt door
de Postprocessoren voor beide NuBe-machines, het dichtsbijzijnde
snelheidsniveau bepaald.
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De snelheidsniveau's in de Gildemeisterbesturing worden ingevoerd via
M-codes (M6 tim M12 in figuur 13a). Via de "bereichsschalthebel" moet
de spindelsnelheid verder worden ingesteld. De Postprocessor uitvoer
geeft aan in welke stand deze "bereichsschalthebel" moet komen te
staan. Na het eerste spindel statement of na een richtingsverandering
van de spindel komt een spindelrichting in de NuBe-programmeercode te
staan ( M03 of M04 ).

De snelheidsniveau's in de ~eilerbesturing worden ingevoerd via
S-codes (SI tim 54 in figuur 13b).
Na het eerste spindel-statement of na richtingsverandering van de
spindel komt eveneens een spindelrichting in de programmeercode te
staan ( M03 of M04 ).

in het
werkstukprogramma

programmeercode voor
de Gildemeister resp. de ~eiler

SPINDLI
1<1\2\3\4> M03\04 M03\M04

M06 ..... M12 S1. ... 54
I<OFF\O> M05 M05

Is M03\04 M03\M04
M06 ..... M12 S1. ... S4

Is,CL~ M03 M03
M06 ..... M12 S1. .•. S4

Is,CCL~ M04 M04
M06 ..... MI2 S1. ... S4

"bereichschalthebel" "bereichsschal thebel"

M-CODE 1 2 3

M06 71 180 560

M07 90 224 710

M08 112 280 900

M09 140 355 1120

M10 180 450 1400

M11 224 560 1800

M12 280 720 2240

M13 355 900 2800

M14 1.-50 1110 3550

S-CODE 1 2 3 4 5 6 7 8

51 71 100 140 20e 280 400 560 800

52 100 140 200 280 400 560 800 1120

53 140 200 280 400 560 MO 1120 1600

54 200 280 400 560 800 1120 1600 224fJ

alle snelhedeI1 in om\ollmin

fig 13a toerentalniveau's bij de
Gildemeister-besturing

fig 13b toerentalniveau's bij
de ~eiler-besturing
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Het bewerkingsproces moet zo weInlg mogelijk onderbroken worden,
d.w.z. de "bereichsschalthebel" moet in een zodanige positie worden
gezet dat eventuele variaties in spindelsnelheden met de s-codes en
m-codes van de Weiler resp. de Gildemeister kunnen worden bijgeregeld.
De spindelsnelheden zijn o.a. afhankelijk van beitelgeometrie, werk
stukmateriaal, gereedschapsmateriaal, spaandoorsnede, etc. [8].

Het bovenstaande houdt in dat de spindelsnelheden niet extreem geva
ri~erd hoeven te worden bij het bewerken van een produkt.
De eerste keer dat een spindel-statement voigt, is het de taak van de
Postprocessor een zodanig spindelsnelheidsniveau uit te zoeken dat
variaties in snelheden in ruime mate kunnen plaatsvinden via de s- en
m-codes en niet via de "bereichsschalthebel".
Bij de Gildemeister-besturing is dit geen probleem aangezien bij een
stand van de "bereichsschalthebel" een grote variatie van snelheden
mogelijk is (figuur 13a).
Bij de Weilerbesturing is de variatie van snelheden bij een stand van
de "bereichsschalthebel" niet zo groot (figuur 13b). Toch zal de
"bereichsschalthebel"-stand op een zodanige wijze gekozen moeten
worden dat deze zo weinig mogelijk, liefst niet gevari~erd hoeft te
worden bij het bewerken van een produkt.
De eerste keer dat een spindelsnelheid geprogrammeerd wordt betreft
het meestal een voorbewerking. De spindelsnelheden bij een voorbewer
kingsproces zijn meestal lager als bij een nabewerkingsproces. De
Postprocessor zal na het eerste spindelstatement een lage S-code (een
laag spindelsnelheidsniveau) kiezen.

1.4.3 Aanzetsnelheid

De aanzetsnelheid wordt in het werkstukprogramma opgegeven met het
fedrat-statement.
De besturingen van de Weiler en de Gildemeister zouden beide zowel
in mm/min als in mm/omw geprogrammeerd kunnen worden. De beide
machines kunnen echter aileen mm/omw verwerken.
De Postprocessor controleert of de aanzet in mm/omw is geprogrammeerd.
De aanzet moet in de NuBe-programmeeercode voor de Weiler in mm/omw en
voor de Gildemeister in honderste mm/omw opgegeven worden.
De Postprocessor controleert tevens of de grenswaarden van de aanzet
niet overschreden worden. Wordt de boven- of ondergrens overschreden,
dan komt er een foutmelding en wordt de grenswaarde aangenomen.

De aanzetsnelheid kan ook via een cycle-statement worden opgegeven.
Is dit cycle-statement een draadsnijcyclus, dan wordt de aanzetsnel
heid voor de Gildemeister in tienduizendste mm/omw opgegeven.

in het
werkstukprogramma

FEDRAT/MMPR,f

FEDRAT/f

CyCLE/TPM, .... ,MMPR,f

programmeercode voor
de Gildemeister resp.

F (f*100) ..

F (f*100) ..

F.. (f*10000).

de Weiler

F... f .. REV

F... f .. REV

F... f .. REV
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1.4.4 Contouraanduiding

In het eerste stuk van het werkstukprogramma wordt de te maken contour
beschreven. Wanneer verderop in het programma naar een stuk contour
moet worden teruggesprongen, in bijvoorbeeld een cycle-statement, dan
moet een beginpointer en een eindpointer aan het gewenste stuk con
tour zijn toegevoegd.
Deze contouraanduiding gebeurd met behulp van tmark's :

- TMARK/(1 tim 98)

- TMARK/(99)

beginpointers

eindpointers

Bij een terugsprong in de NuBe-programmeercode voor de Gildemeister,
moet een begin- en eindpunt staan. Rierdoor zouden stukken contour el
kaar kunnen overlappen en zouden ze "genest" kunnen worden. Aangezien
ze altijd met tmark/99 worden afgesloten kunnen ze aIleen "genest"
worden. Rierop wordt verder ingegaan in het hoofdstuk "automatische
snedeopdelingen".

Bij een terugsprong in de programmeercode voor de Weiler, is aIleen
een beginpunt nodig. Ret einde van de terugsprong is aangegeven
door M99. Hierdoor kunnen de stukken contour echter niet "genest"
worden.

in het
werkstukprogramma

TMARK/ (1. ... 98 )

TMARK/99

programmeercode voor
de Gildemeister resp.

geen

geen

de \.Teiler

geen

M99
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2 AUTOMATISCHE SNEDEOPDELING

2.1 Inleiding

Het programma voor de automatische snedeopdeling is een op zich
staand programma, dat in Microapt en de Gildemeister-Postprocessor
is ingebouwd (figuur 14).
Het programma bestaat uit twee delen

- Het eerste deel, dat aIle gewenste stukken contour uit de CL-file
haalt en in een verkorte vorm wegschrijft (de contourdata-file).
Tevens wordt een z.g.n. contourindex-file gemaakt waarin de begin
en eindpointers staan van de stukken contour (voor een voorbeeld
zie paragraaf 1.3.1).
In paragraaf 2.2 wordt dit deel behandeld.

- Het tweede deel, dat de baan van het gereedschap berekent om tot
de gewenste contour te komen. Het stuk contour wordt m.b.v. de
contourindex-file uit de contourdata-file gehaald.
De uitvoer is de berekende baan. In Microapt wordt deze baan van
het gereedschap getekend en in de Postprocessor wordt deze baan
in de vorm van NuBe-programmeercode uitgevoerd.
In paragraaf 2.3 wordt dit verder uitgewerkt.

Het tweede deel is in principe Processor-onafhankelijk. Het eerste
deel kan beschouwd worden als koppeling tussen het programma voor
de automatische snedeopdeling en Microapt.

Beide delen zijn in Microapt ingebouwd, terwijl in de Postprocessor
voor de Gildemeister aIleen het tweede deel is ingebouwd.

SNEDEOPDELINGSPROGRAMMA
DFEl 1

CONTOUR IN VERKORTE VORM
CL-file CONTOUR

.-LVERWERKlf-Ij EN OPSLAG ...J.." , ~ " I .......... .J ""- ~

oniOO'r- contour-
[Hl 2

data-file index-file

""'"
~ "" ~

BAANBEREKENING
T T

uitvoer

fig 14 structuur automatische snedeopdelingsprogramma
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2.2 Contour verwerking en opslag

Stukken contour worden in het werkstukprogramma omsloten door
tmark's. De hiertussen staande bewegingsinstructies, die de contour
beschrijven, moeten worden verwerkt en opgeslagen (figuur 15).
Deze bewegingsinstructies staan in de CL-file in de vorm van 3000
en 5000 records (zie paragraaf 1.2). De 3000 en de daaropvolgende
5000 records vormen de circulaire data, de 5000 records aIleen vor
men de lineaire data.

CONTOUR VERWERKING EN OPSLAG

[L-file UITZOEKEN BEGIN- EN EIND- contourindex- file

POINTERS VAN EEN CONTOUR

t
I I

VERWERKING VERWERKING

CIRCULAIRE OATA L1NEAIRE DATA

I I
UITVOER

contourdata- file

fig 15 structuur van het eerste deel,
contour verwerking en opslag

Het getal achter het Tmark statement geeft het nummer van de
contour aan en geeft tevens de plaats aan waar het stuk contour moet
worden opgeslagen. Is het getal 99 dan wordt het voorgaande stuk
contour afgesloten.
De stukken contour kunnen vier diep genest worden. Met behulp
van het tmark-statement wordt een stuk contour geopend en de begin
pointer op de eerste plaats van een stack gezet. Deze stack is vier
plaatsen groot. De volgende opening van een stuk contour wordt, zo
lang het voorgaande stuk niet is afgesloten, op de tweede plaats
gezet. Bij een tmark/99 wordt het laatst geopende stuk contour
afgesloten en worden de begin- en eindpointer in de contourindex
file geschreven op een plaats die het contournummer aangeeft.
Voor een voorbeeld van de contourindex-file zie paragraaf 1.3.1 .
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2.2.1 De ver~erking van de circulaire data

Uit de informatie in het 3000 record ~ordt het middelpunt van de
cirkel gehaald. Het beginpunt is bekend uit het voorgaande be~e

gingsblok .
Uit het na het 3000 record volgende 5000 record ~ordt het t~eede

en laatste punt van cirkel gehaald. Het t~eede punt is nodig am,
samen met het middelpunt en het eerste punt van de cirkel, de rich
ting van de cirkelbe~eging te bepalen (figuur 16).

2 b
b2

Aa(l) a(l) - m(l)
Aa(2) a(2) - m(2)
Ab(l) b(l) - m(l)

a2 a Ab(2) b(2) - m(2)

richting .Aa(l)*Ab(2)- 6a(2)*Ab(l)
M2

richting < 0 -> rechtsom
ri ch t ing > 0 -> linkssom

1
M1 b, a1

fig 16 het bepalen van de richting van de cirkelbe~eging

Wanneer het beginpunt, het middelpunt, het eindpunt en de richting
vaststaan moet bepaald ~orden in hoeveel en in ~elke k~adranten

het cirkelsegment ligt.

2

3

aj = beginpunt
bi = eindpunt
k~= k~adrant

1

fig 17 bepaling in welk kwadrant het cirkelsegment ligt
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Gekeken wordt in welk kwadrant het begin- en eindpunt van het
cirkelsegment ligt. Samen met de richting staat dan vast in welk(e)
kwadrant(en) het cirkelsegment ligt. Ligt het begin- of eindpunt op
een van de assen dan wordt, samen met de richting, aan dit punt het
kwadrant toegeschreven (figuur 17).
Het cirkelsegment wordt per kwadrant uitgevoerd. Ligt het cirkel
segment in b.v. drie kwadranten, dan wordt het in drie segmenten
uitgevoerd.

2.1.2 Verwerking lineaire data

In een 5000 record staat het eindpunt van de lijn. Dit punt wordt
uitgevoerd. Het beginpunt van de lijn is bekend uit het vooraf
gaande bewegingsblok. Dit kan het eindpunt van een lijn of een
cirkel zij n.

2.1.3 De uitvoer

De uitvoer wordt gezet in de contourdata-file (een direct access
file). Dit is een file, waarvan een record een voorgeschreven
grootte heeft en het aantal records nog onbekend is.
In een record staan de volgende gegevens :

- Type data, voor circulaire informatie de waarde twee en voor
lineaire informatie de waarde een.

- De x-waarde van het eindpunt.

- De y-waarde van het eindpunt.

- Eventueel de x-waarde van het middelpunt van de cirkel.

- Eventueel de y-waarde van het middelpunt van de cirkel.

- Eventueel de straal van de cirkel.

Voor het voorbeeld van de contourdata- file zie paragraaf 1.3.1 .
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2.3 De berekening van de gereedschapsbaan

Het programma voor de berekening van de gereedschapsbaan is gemaakt
volgens de specificaties van de Weiler-besturing[S]. Het programma
kan dan tevens gebruikt worden voor grafische weergave in Microapt.
Het programma is tevens geschikt bij teruglopende contouren, dit
in tegenstelling tot wat bij de Weiler-besturing mogelijk is.

Het programma berekent de gereedschapsbaan in het x-y-vlak, aangezien
Microapt ook in het x-y-vlak werkt. De uitvoer van het programma ge
beurt in het x-z-vlak.

2.3.1 De structuur van het programma

Het programma accepteert drie cycle statements, t.w.;

- cycle/rough
- cycle/repeat
- cycle/fine

Het programma bestaat dan oak uit drie anafhankelijke delen. Elk
deel verwerkt een van de drie cycle statements (figuur 18).

contourdata- fi Ie
contourndex- fi le

BAANBEREKENING

..- XBEGF
SNEDEX ..- XENDF

V
lsnedeopdeling uitvoer
in x-richtlng) ..- ONE(Y(

uitvoer.. INITIALlSATIE SNDEXY I- FIN(Y(
cvcle/rouah ...

Iveor snede- lsnedeopdeling Inr--
opdeling In x- of y-richting)~

I-- YBEGFx- of y-fIChtlngl SNEDEY
)1

"""'" uitvoerlsnedeopdeling
"""'" 'L

In y-richting)
FI

uitvoer
"""'" N YC

cycle/repeat : INITIALISATIE SN':OEREP
(voor snede- (snedeojXfellng : FINCYC

uitvoer-opdellng met met
patroonherhaling; batroatlerhalmgl

f.o. EINOCONIDUR-cycle/fine '-f.o.
I FINCY[ I uitvoer

I
BEWERKING

fig 18 structuur van het tweede deeI,
de baanberekening
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In de hierna volgende bladzijden zal de structuur van de drie
afzonderlijke delen worden beschreven. Het algoritme voor de
snedeopdeling in x- of y-richting wordt in paragraaf 2.3.2
behandeld.

- cycle/rough

In de subroutine "initialisatie voor snedeopdeling in x- of y-rich
ting" wordt het cycle/rough-statement uit de CL-file gehaald.
De waarden die nodig zijn voar de baanberekening worden als para
meter met cycle/rough meegegeven (figuur 19). Het volledige state
ment luidt :

cycle/rough,tmark,u,w,r

tmark

u
w
r

geeft aan welke contour met automatische snede
opdeling verkregen moet worden
de verschuiving van het contour in x-richting
de verschuiving van het contour in y-richting
de snedediepte

Y(of Z)
---+--- -...

VI

R

fig 19a ;
snedeopdeling in x-richting

fig 19b ;
snedeopdeling in y-richting

Nadat bekend is welk stuk contour met automatische snedeopde
ling moet worden verkregen, worden de begin- en eindpointer
van het desbetreffende contour uit de contourindex-file gehaald.
Deze pointers geven aan waar de contour in de contourdata-file
staat.
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De punten die in de contourdata-file staan worden, na de verschui
vingswaarde in x- en y-richting erbij op te tellen, in twee array's
gezet. In de eerste array staat het datatype (1 = lijn, 2 = cirkel)
en in de tweede array de puntinformatie,zoals eindpunt,middelpunt
en straal (figuur 20).
De twee array's zijn 30 groot, d.w.z. er kunnen maximaal 30 pun
ten in staan.

data type-array puntinformatie-array

type xend yend xmid ymid straal

beginpunt 1 1 5 10
2 2 2 7 5 7 3
3 1 3 5
4 1 7 2

eindpunt (n)

30

fig 20 de twee array's

Nadat de te bewerken contour is opgeslagen wordt in subroutine
"sndexy" beslist voor snedeopdeling in x- of y-richting.
Deze beslissing hangt af van de y-waarde van het begin- en eind
punt. Is de y-waarde van het beginpunt groter dan die van het
eindpunt, dan voIgt een snedeopdeling in y-richting ("snedey"). In
het andere geval een snedeopdeling in x-richting ("snedex").

In subroutine "snedey" wordt bij een bepaalde x-waarde, waarover de
beitelpunt gaat bewegen, de y-waarde van het beginpunt (subroutine
"ybegf") en de y-waarde van eindpunt (subroutine "yendf") berekend.
In subroutine "sndex" vindt eenzelfde soort berekening plaats, maar
dan bij een bepaalde y-waarde.

In "onecyc" wordt met het uitgerekende begin- en eindpunt een
bewegingscyclus uitgevoerd. Tevens wordt hier gecontroleerd of de
gereedschapspunt niet de contour doorsnijdt.

In subroutine "fincyc" wordt de verschoven contour nagedraaid.

- cycle/repeat

Net als bij de snedeopdeling in x- of y-richting wordt bij de sne
deopdeling met patroonherhaling gekeken naar de specificaties bij
de Weiler [5].
In de initialisatie voor snedeopdeling met patroon herhaling
wordt het cycle/repeat-statement uit de CL-file gehaald. De waarden
die nodig zijn voor de baanberekening worden als parameter met
cycle/repeat meegegeven (fig. 21). Het volledige statement luidt :
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cycle/repeat,tmark,u,w,rx,ry,p

tmark geeft aan welke contour met snedeopdeling verkregen
moet worden

u de verschuiving van het contour in x-richting
w de verschuiving van het contour in y-richting
rx de verschuiving van het contour in x-richting, deze

komt extra bij de verschuiving u
ry de verschuiving van het contour in y-richting, deze

komt extra bij de verschuiving w
p het aantal patroon-herhalingen

w
z

-----~

fig 21 patroonherhalingscyclus

Nadat bekend is welk stuk contour met patroon-herhalingen
moet worden verkregen, worden de begin- en eindpointer
van het desbetreffende contour uit de contourindex-file gehaald.
De punten die in de contourdata-file staan worden, na de ver
schuiving, in de twee array's gezet.
De snedediepte per patroonherhaling wordt berekend uit de ver
schuiving (rx en ry) en het aantal patroonherhalingen (p).

snedediepte

rex)
r(y)

verschuiving / (aantal herh. - 1)

rx I (p-l)
ry I (p- 1)
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In subroutine "snderep" wordt de eerste verschoven contour via sub
routine "fincyc" uitgevoerd. Hierna wordt de array met de punt
informatie opnieuw gevuld met de volgende verschoven contour en
weer uitgevoerd via subroutine "fincyc". De array met de data type
informatie hoeft niet opnieuw gevuld te worden, daar deze door de
verschuiving niet veranderd.

- cycle/fine

In de initialisatie voor de eindcontour-bewerking wordt het
cyle/fine-statement uit de CL-file gehaald.
Welk contour bewerkt moet worden, wordt als parameter meegegeven
(figuur 22). Het volledige statement Iuidt :

cycle/fine,tmark

tmark : geeft aan welke contour nagedraaid moet worden.

De contour informatie die in de contourdata-file staat, wordt
m.b.v. de contourindex-file in de twee array's gecopieerd.
Via subroutine "fincyc" wordt deze contour uitgevoerd.

x

z...

fig 22 bewerking van de eindcontour
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2.3.2 Algoritme voor de automatische snedeopdeling

In deze paragraaf zal in het kart het algoritme voor de snedeop
deling worden verduideIijkt. Oit wordt gedaan d.m.v. een aantal
figuren met het verloop van de snedeopdeling m.b.v. langsdraaien.
In de figuren staan de x- en de y-as getekend, waarbij de y-as in
werkeIijkheid de draaiingsas van het produkt is (in de praktijk
wordt dit de z-as genoemd).
De snedeopdeling met dwarsdraaien wordt niet verder uitgewerkt om
dat deze in principe hetzeIfde is. Extra bij deze snedeopdeling is
dat ook een kamer gedraaid kan worden. Oit gebeurt in het werkstuk
programma door het startpunt van de cyclus op de y-as, de hartIijn
van het werkstuk, te leggen (figuur 23).

z-I 1 :'::"'11
I ,J.' ~
I ........ : (

_".-ii"
I I I'
I I II
I I I I
I I I I

: :,:
: I I :
I I I II I',
I I I I

1 I,':
: J I I

~,J~;;;;~;;;;~':::-1' :
I
I

~--- :

I i - ... -:
... - I

: _" ..... I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
: I

I

x
fig 23 het draaien van een kamer

In een array staan de (hoek)punten van een contour. Oeze punten
zijn tevens de maximale punten van de segmenten die ertussen lig
gen, d.w.z. van de lijn of het cirkelsegment dat tussen twee opeen
volgende punten Iigt, kan de x-of y-waarde nooit groter of kleiner
zijn dan de coordinaten van die twee punten. Oit is de red en waaram
een cirkelsegment per kwadrant is apgeslagen.
Hiervan wordt gebruik gemaakt bij het zoeken naar een teruglopende
contour.

Het algoritme komt er in het kart op neer dat bij een bepaalde
x-waarde, een y-waarde vaal' het begin- en eindpunt van de snede
wardt bepaald (figuur 24).
De y-waarde vaal' het begin wordt "ybegin" genoemd en wordt bepaald
door tussen de punten (m) en (m+l) de funktie-waarde te bepaIen,
met (m+l)x < x < (m)x'
Dit zelfde gebeurt bij het bepalen van het eindpunt van de snede,
maar dan tussen de punten (n) en (n-1), met (n-l)x < x < (n\.
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n L -
m

-----~

yn-1y-

x x ------

fig 24a funktie-waarde bepaling fig 24b de complete cyclus

De complete cyclus met beveiligingen bij insteken en terugtrekken
van het gereedschap wordt in de volgende paragraaf behandeld.

Bet type funktie tussen punt (n-1) en punt (n) wordt gehaald uit
de array met de datatype-informatie. Het programma kan twee typen
funkties verwerken, n.l. een cirkel en een lijn. De informatie over
de lijn (eindpunt) of de cirkel (eindpunt,middelpunt,straal) wordt
gehaald uit de array met de punt-informatie.
In de volgende figuur (figuur 25) staat de berekening van "ybegin" en
"yeinde" m.b.v. de vergelijking van een lijn of een cirkel. Bij de
vergelijking van de lijn moeten de coefficienten (a en b) nog worden
bepaald en bij de vergelijking van de cirkel, het teken voor de
wortel.
Wanneer meerdere begin- of eindpunten van de snede op een lijn val
len, wordt gebruik gemaakt van de bij het eerste punt berekende
coefficienten.
Deze worden evt. bij het tweede punt en de daaropvolgende punten,
niet opnieuw uitgerekend; dit komt de snelheid van het programma
ten goede.
Een zelfde besparing van tijd vindt plaats bij de cirkel. Ret he
palen van een plus- of minteken voor de wortel vindt aIleen bij het
eerste punt op deze cirkel plaats.

lijn :
ybegin

yeinde

a*x + b

c*x + d

met a my - (m+1 Iy
mx -(m+1 lx

b (m+1Iyx mlC my x(m+1Ix
mx -(m+1Ix

met c
ny -(n-1ly
nx -(n-1Ix

d (n-1)yxnx - nyx(n-1Ix
Ox -(n-1)x

cirkel
ybegin =~{( R2_ (x-Mx )2 I + My

yeinde =d( R1 _ 2
My(x-Mx ) 1+
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ye.indeH yeinde(+) ybeginl-l ybegin(+)
...----1'- - ---- - ~

yy
ybegin

n-1

yeinde

fig 25 funktiewaardebepaling Op een cirkel of een lijn

Aan de hand van het volgende werkstuk zal het algoritme worden toege
Iicht (figuur 26). Het werkstuk is fictief ; het zal in de praktijk
niet op deze wijze gemaakt kunnen worden. Dit fictieve werkstuk Iaat
weI een aantal mogelijkheden zien van het snedeopdelingsprogramma.

Y (of Z)

x
fig 26 het werkstuk
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De eerste x-waarde waarde waar "ybegin" en "yeinde" bij bepaald
moe ten worden, is de x-waarde van het "setpunt" minus de snede·
diepte; In het verdere verloop van dit verhaal wordt deze x-waarde
aangeduidt met Xg.
Aangezien er nog geen sprake is van een teruglopende contour, wordt
voor "ybegin" de y-waarde van het "setpunt" genomen (figuur 27).

Zijn de "ybegin" en de "yeinde" bij Xg bepaald, dan wordt de com
plete cyclus uitgevoerd (zie volgende paragraaf).
De volgende Xg is de oude minus de snedediepte en de voorgaande
handelingen worden met de nieuwe Xg herhaald (figuur 28).

---- -----y,. ........
I - ...I ...,
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I " ,

I '"I ' , ,.... ' ,... . \
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I \,....
I \,' '\
I \"
J. \ , \
'" I( \,,

-~

Xg
-,t

X • X •
setpunt setpunt

fig 27 de eerste x-waarde fig 28 het bepalen van "yeind"

Is xg kleiner geworden dan de x-waarde van het punt (n-l), dan
wordt dit punt de nieuwe (n). Is Xg nag altijd kleiner dan de x
waarde van het nieuwe punt (n-l), dan wardt dit punt, punt(n).
Afhankelijk van de nieuwe punten (n) en (n-l), kan de funktiewaarde
weer op dezelfde wijze worden bepaald (figuur 29).
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fig 29 de nieuwe funktie waar

bij "yeind" bepaald moet
worden.

fig 30 het constateren van een
teruglopende contour
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Bij iedere xg wordt gecontroleerd of de contour niet doorsneden
wordt. Oit wordt gedaan door te controleren of de x-waarden van
de (hoek)punten van de contour, groter zijn dan xg .
Is dit het geval dan wordt dit (hoek)punt het punt (m) en de
"ybegin" kan als funktiewaarden tussen de punten (m) en (m+l)
worden bepaald (figuur 30).

Het hoekpunt van de teruglopende contour wordt opgeslagen in een
"stack". Oit is nodig om er naar terug te kunnen keren als het stuk
teruglopende contour klaar is.
Wordt in een stuk teruglopende contour een nieuw stuk teruglopende
contour ontdekt, dan wordt dit hoekpunt in de "stack" gezet (nes
ten). Oeze "stack" is 30 plaatsen groot, d.w.z. er kunnen maximaal
30 nestingen plaatsvinden (figuur 31 en 32).
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fig 31 "nesten" fig 32 ; een stuk teruglopende contour

Als het stuk teruglopende contour klaar is dan wordt het overgesla
gen stuk contour afgemaakt (figuur 33).
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fig 33 het overgeslagen stuk contour afmaken
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2.3.3 De complete cyclus

Het stuk programma dat de volledige cyclus genereert, staat in de
structuurbeschrijving van het programma aangeduidt als subroutine
"onecyc" (figuur 18).
Deze paragraaf, die de volledige cyclus beschrijft, wordt begonnen
met het geven van het resultaat van het fictieve werkstuk uit de
vorige paragraaf (figuur 34).
Dit resultaat maakt tevens duidelijk welke beveiligingen er bij in
steken en terugtrekken van het gereedschap moeten zijn. In het ver
dere verloop van het verhaal worden ze eruitgelicht.

-----
I
I-----y-------

I t
L- ~---------

,L- _

1
---------------------~--

L ~----,

I I
I C IL ~-----r

I I
I I IL ~-----+

I ,
I

·----~=--..:-.:=:==-=-~t.::--

x

fig 34 het resultaat van het fictieve werkstuk
uit de vorige paragraaf

Het onderstaande geldt voor snedeopdeling met langsdraaien. Voor
snedeopdeling met dwarsdraaien geldt in principe hetzelfde, maar
dit wordt hier niet verder uitgewerkt.

Onderstaande figuur geeft precies een cyclus weer bij een gegeven
x , "ybegin" en "yeinde". Deze cyclus is de standaard cyclus,
d.w.z. een complete cyclus zander beveiligingen (figuur 35).
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Een complete cyclus bij de snedeopdeling met langsdraaien bestaat
achtereenvolgens uit :

- In ijlgang naar "ybegin" bij een x-waarde van xg + 2*snedediepte.
- Langzaam insteken naar een x-waarde van Xg'
- In aanzetsnelheid bewegen naar "yeinde".
- Terugtrekken naar een waarde van Kg + snedediepte.

x

ybegin
I

yeind
-----~y

snedediepte

------..-
2)( snedediepte

fig 35 een complete cyclus

Beveiliging bij het insteken van het gereedschap :

- Als de vorige "ybegin" kleiner is dan de nieuwe "ybegin", dan mag
het gereedschap niet bij "ybegin" in negatieve x-richting worden
ingestoken. Het insteken gebeurt bij een zodanige y-waarde, dat
de contour niet doorsneden wordt (figuur 36a). Vervolgens wordt
naar "ybegin" gegaan waarna de cyclus wordt vervolgd.

- De uitzondering op voorgaande beveiliging is, als de vorige en de
nieuwe "yeind" beiden op een andere kromme liggen. Het kan zijn
dat een stuk contour wordt weggesneden. Om dit te voorkomen moet
worden gecontroleerd of van een eventueel hoekpunt tussen de
twee "ybegin"punten, de y-waarde niet kleiner is (figuur 36b).
Is dit het geval dan mag het gereedschap wederom niet bij ybegin
worden ingestoken maar bij een y-waarde die zelfs lager is dan
die van het betreffende hoekpunt. Vervolgens wordt weer naar
"ybegin" gegaan.
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...
y y

1. --

x x
------

fig 36 a fig 36 b
fig 36 ; beveiligingen bij het insteken van het gereedschap

Beveiligingen bij het terugtrekken van het gereedschap :

- Als de vorige "yeind" groter is dan de nieuwe "yeind", dan mag
het gereedschap niet direct in positieve x-richting worden terug
getrokken. Het terugtrekken gebeurt dan eerst in y-richting en
daarna pas in x-richting (figuur 37a).

De uitzondering op voorgaande beveiliging is, als de vorige en de
nieuwe "yeind" beiden op een andere kromme liggen. Het kan zijn
dat een stuk contour wordt weggesneden. Om dit te voorkomen moet
worden gecontroleerd of van een eventueel hoekpunt tussen de
twee "yeind"punten, de y-waarde niet groter is (fig 37b).
Is dit het geval dan mag het gereedschap wederom niet eerst in
x-richting worden teruggetrokken, maar eerst in positieve
y-richting.

x
--------------

fig 37a

y

x

---- ---y

----------------

fig 37b
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fig 37 beveiligingen bij het terugtrekken van het gereedschap

- Wanneer een stuk "teruglopende" contour klaar is, dan moet het
gereedschap worden teruggetrokken om op een andere plaats verder
te gaan of am naar "setpunt" te gaan. Er wordt gecontroleerd of

. de contour daarbij niet doorsneden wordt (figuur 37c).
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2.4 Evaluatie

Met het programma voor de snedeopdeling kunnen nagenoeg aIle con
touren verwerkt worden. De Postprocessor voor de Gildemeister heeft
dus de beschikking over een vrij uitgebreid snedeopdelingsprogramma.
Problemen treden echter op wanneer het als universeel grafisch pro
gramma in Microapt wordt gebouwd. Met universeel wordt bedoeld dat
het, als grafisch programma, machine-onafhankelijk moet zijn. Het
programma is dit niet helemaal; het genereren van de baan gebeurt
volgens de specificaties van de Ueilerbesturing. Deze besturing
genereert een blokvormige baan (figuur 35), d.w.z. het insteken en
terugtrekken gebeurt loodrecht op de snede.
De basis van het programma komt overeen met de automatische snede
cyclus van de meeste besturingen, aIleen het insteken en terugtrekken
gebeurt vaak op een andere manier.
Enkele manieren van terugtrekken zijn :

- terugtrekken onder een bepaalde hoek (b.v. 45°)
- terugtrekken onder het volgen van de contour

Het insteken, hier komen we op een ander punt, is belangrijk wanneer
we te maken hebben met teruglopende contouren. Veel machinebestu
ringen kunnen deze niet verwerken, zo ook de Ueilerbesturing niet.
Deze besturing kan aIleen geleidelijke contouren verwerken, zoals
de contour uit figuur 2. Kan een machinebesturing dit weI, dan kan
dit op een andere manier gebeuren :

- insteken onder een bepaalde hoek (b.v. 45°)
- insteken onder het volgen van de contour

Om het programma machine-onafhankelijk te maken zou de programmeur de
keuze moeten hebben tot het geven van enkele opties.

Bij het geschikt zijn voor grafische weergave in Microapt treedt nog
een probleem op, dat is de keuze voor snedeopdeling met dwars- of
langsdraaien.
Omdat het programma volgens de Ueilerspecificaties gemaakt is, kan de
programmeur (op de keuze van dwars- of langsdraaien) aIleen invloed
uitoefenen door de contour in een bepaalde richting te beschrijven.
Het programma maakt, afhankelijk van die richting, een keuze voor
langs- of dwarsdraaien.
Bij de meeste NuBe-machines, die een automatische snedeopdelings
routine hebben, wordt de keuze voor langs- of dwarsdraaien in de
vorm van een bepaalde code opgegeven; de richting van de contour
beschrijving is dan van geen belang.

De bovenstaande aanpassingen zlJn vrlJ eenvoudig in te passen, daar
het programma vrij overzichtelijk is gebleven door de modulaire op
bouw.

Het programma voor de automatische snedeopdeling kan tevens
een basis vormen voor het kamer- of pocketfrezen.
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Het typerende van kamerfrezen is dat de contour gesloten is. In
die gesloten contour kunnen ook een of meer eilanden voorkomen.
Met het programma voor de snedeopdeling kan, van een pocket met
eilanden, de freesbaan berekend worden.
De eis aan de contourbeschrijving in het werkstukprogramma is,
dat de contour van de kamer met eilanden aaneengesloten moet
zijn.

In figuur 38 is een voorbeeld van een kamer met eilanden gegeven.
Tevens is in de figuur de freesmiddelpuntsbaan aangegeven, die door
het programma van de snedeopdeling is gegenereerd.

y

S~T?UNT

FREES

FREESBAAN

EILAND

x

fig 38 kamerfrezen

Het programma vormt slechts een basis, daar enkele frees techno
logische gegevens nog moeten worden ingebouwd.



- 41 -

Enkele voorbeelden :

- Het maken van een keuze voor mee- en/of tegenlopend frezen. Het
laatste gedeelte, het generen van de ~omplete cyclus ("onecyc")
moet dan worden aangepast.

- Er moet een equidistante verschuiving komen van de gewenste
contour, geen verschuiving in x- en y-richting wat nu het geval
is. Het stuk materiaal dat langs de contour overblijft moet in
een nabewerking kunnen worden weggehaald.

- Het kunnen opgeven van enkele typische freesgegevens, zoals
b.v. "overlap" in plaats van de snedediepte.

overlap = diD met d
D

snedediepte
diameter van de frees

Als het programma als pocket- of kamerfrees programma in Microapt
wordt ingebouwd, moeten de freesbanen niet aIleen grafisch worden
uitgevoerd maar moeten tevens in de CL-file worden gezet.
Bij het snedeopdelingsprogramma voor draaien worden de gegevens
over de contour in de twee uitvoerfiles gezet (de contourindex
file en de contourdata-file). Die twee uitvoerfiles zijn de invoer
voor het snedeopdelingsprogramma in de Gildemeister-Postprocessor.
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Een voorbeeld van de verwerking van een werkstuk

Als voorbeeld is het draaien van een kegel gekozen. In deze bijlage
wordt het verwerken geillustreerd door :

- werstuktekening van de kegel
- werkstukprogramma van de kegel
- diverse fasen van verwerking in Microapt
- de CL-file + de twee uitvoerfiles van het snedeopdelingspro-

gramma : de contourindex- en de contourdata-file.
- de verificatielijst van het NuBe-programma voor de Gildemeister

De werkstuktekening van de kegel wordt door de programmeur vertaald
in een werkstukprogramma.
Microapt verwerkt dit werkstukprogramma. In deze bijlage worden
achtereenvolgens de volgende fasen getoond :

geometrische elementen (cirkels, lijnen en punten) waaruit de
kegel is opgebouwd.
het bewegen van de gereedschapspunt(of radius) langs de gewenste
contour.
het uitvoeren van de gereedschapsbaan die door het automatische
snedeopdelingsprogramma is berekend.

De uitvoer van Microapt is de CL-file. De programmeur geeft aan
door welke NuBe-machine het produkt gemaakt moet worden. In deze
bijlage is dit Gildemeister-draaibank.
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het werkstukprogramma

1 PARTNO/'KNOPS, KEGEL'
2 MACHIN/GILDEM
3 $ $
4 PPWORD/TMARK,21005,SPINDL,21031,SPINDL,21031,FEDRAT,21009
5 PPWORD/AUXFUN,21022,TOOLNO,21025
6 PPWORD/CONST,64,NORM,111,MAXRPM,79,MMPM,315,MMPR,316
7 PPWORD/ROUGH,178,RAPTO,177,REPEAT,404,FINE,224,ZAXIS,86
8 PPWORD/TPM,221,ANGLE,252,BEVEL,408
9 $ $

10 UNITS/MM
11 INTOL/O.01
12 OUTTOL/O.01
13 CUTTER/3
14 PLTCUT
15 PLOTPL/-20,-20,110,110
16 PLAXIS
17 $ $
18 SETP=POINT/30,105
19 XAX=LINE/O,O,l,O
20 YAX=LINE/O,O,O,l
21 PS=PLANE/O,O,l,O
22 Ml=POINT/-0.5000,91.0000
23 M2=POINT/-5.5000,87.5000
24 Cl=CIRCLE/CENTER,M1,RADIUS,7.5000
25 C2=CIRCLE/CENTER,M2,LARGE,TANTO,Cl
26 M4=POINT/-16.2700,42.0000
27 C4=CIRCLE/CENTER,M4,RADIUS,30.5000
28 C3=CIRCLE/XLARGE,OUT,C4,OUT,C2,RADIUS,26.5000
29 P1=POINT/IO.4400,0.0000
30 Ll=LINE/P1,RIGHT,TANTO,C4
31 $ $
32 FROM/SETP
33 TMARK/1
34 GO/ON,YAX
35 GOLFT/YAX,TO,C1
36 GOLFT/Cl,TANTO,C2
37 GOFWD/C2,TANTO,C3
38 GOFWD/C3,TANTO,C4
39 GOFWD/C4,TANTO,L1
40 GOFWD/L1,ON,XAX
41 GODLTA/10.0000,o.0000,0.0000
42 TMARK/99
43 $ $
44 SEQNO/100
45 TOOLNO/1
46 SPINDL/300
47 GOTO/SETP
48 FEDRAT/MMPR,O.3
49 CLRSCR
50 CYCLE/ROUGH,1,1.5,0,3
51 SPINDL/400
52 FROM/SETP
53 FEDRAT/MMPR,O.l
54 CYCLE/FINE,l
55 PLAXIS
56 END
57 FINI
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diverse fasen van verwerking in microapt
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de CL-file, de contour data file en de contour index file

rc (1) =
rc (2) =
rCL 3) =
CL( 1)
CL( )
CL( )
CL ( 4
CL( 5)
CL( 6)
CL( 7)

rCL(l) =
rCL(2) =
rCL(3) =
CL( 1)
CL( 2) =

ICL(l) =
rCL(2) =
ICL(3) =
CL( 1)
CL( 2)
CL( 3)
CL( 4)
CL( 5)
CL( 6)
CL( 7)
CL( 8)
CL( 9)

CL( 10)
CL( 11)

ICL(l) =
ICL(2) =
ICL(3) =
CL ( 1)

CL( 2) =

ICL(l) =
ICL(2)
ICL(3)
CL ( 1)-ICL (1) =
ICL (2) =
ICL(3) =
CL( 1)
CL( 2) =

rCL(l) =
ICL(2) =
rCL (3) =
CL ( 1)

CL ( 2)

CL ( 3)

CL( 4)

CL( 5)
CL( 6)

CL( 7)

CL( 8)

1
1
o

0.000000 00
0.00000 +00
0.00000 +00
0.000000+00
0.0000 0+00
0.0000 0+00
0.0000 0+00

3
1000

2
0.000000+00
0.339080-19

4
2000
1015

0.204050+06

1
1000

1
0.000000+00
0.339080-19

2
2000
1045

0.213190+09
0.364800-19
0.432250-19
0.339080-19
0.339080-19
0.339080-19
0.339080-19
0.339080-19

\

KNOPS
KEGE

L

GILOEM

KNOPS
KEGE

L

CL( 9 ) 0.339080-19
CL( 10) 0.33908D-19
CL( 11 ) 0.339080-19

rCL(l) = 3
rCL(2) = 1000
rCL(3) = 2
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL( 1) = 4
ICL(2) = 2000
ICL(3) = 1015
CL( 1 ) = 0.204050+06 GrLOEM

ICL(l) = 5
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 10
CL( 1 } 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) = 6
rCL(2} = 9000
ICL(3) = 9
CL( 1 ) = 0.000000+00

rCL(l) = 7
rCL(2) = 1000
~CL( 3) = 11
CL( 1 ) O.OOOOOD+OO
CL( 2 ) = 0.339080-19

rCL(l) = 8
ICL(2} = 6000
rCL{ 3) = 4
CL( 1 ) = 0.100000-01

rCL(l) = 9
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 12
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

rCL(l) = 10
ICL (2) = 6000
ICL(3) = 5
CL( 1 ) = 0.100000-01

ICL(l) = 11
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 13
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

rCL(l) = 12
rCL (2) = 6000
ICL(3) = 6
CL( 1 ) = 0.300000+01

ICL(l) = 13
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ICL(2) = 1000
ICL (3) = 15
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 14
ICL(2) 1000
ICL(3) 16
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 15
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 32
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 16
ICL(2) 5000
ICL(3) 3
CL( 1 ) 0.845260+03 SETP
CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 3 ) 0.300000+02
CL( 4 ) 0.105000+03
CL( 5 ) 0.000000+00

ICL(l) 17
ICL(2) 1000
ICL(3) 33
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 18
ICL(2) 2000
ICL(3) 1005
CL( 1 ) = 0.100000+01

ICL(l) 19
ICL(2) 1000
ICL(3) 34
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 20
ICL (2) 7000
ICL(3) 1
CL( 1 ) = 0.000000+00

ICL(l) 21
ICL(2) 5000
ICL(3) 5
CL( 1 ) 0.339260+01 YAX
CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 3 ) 0.000000+00
CL( 4 ) 0.105000+03
CL( 5 ) 0.000000+00

ICL(l) 22
ICL(2) 1000
ICL(3) 35

CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) 0.339080-19

ICL(l) 23
ICL(2) 5000
ICL( 3) 5
CL( 1 ) 0.339260+01
CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 3 ) 0.000000+00
CL( 4 ) 0.999860+02
CL( 5 ) 0.000000+00

ICL(l) 24
ICL(2) 1000
ICL(3) 36
CL( 1 ) 0.000000+00
eL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) = 25
ICL(2) = 3000
ICL(3) = 2
CL( 1 ) 0.000000+00
cLI 2 ) 0.000000+00
CL( 3 ) 0.900000+01
CL( 4 ) 0.709860-09
CL( 5 ) 0.000000+00
CL( 6 ) -0.500000+00
CL( 7 ) 0.910000+02
CL( 8 ) 0.000000+00
CL( 9 ) 0.000000+00
CL( 10 ) 0.000000+00
CL( 11 ) 0.100000+01
CL( 12 ) 0.750000+01

ICL(I) 26
ICL(2) 5000
ICL (3) 5
CL( 1 ) 0.709860-09
CL( 2 ) O.OOOOOD+OO
CL( 3 ) 0.101870+01
CL( 4 ) = 0.998810+02
CL( 5 ) O.OOOOOD+OO
CL( 6 ) 0.217260+01
CL( 7 ) 0.996050+02
CL( 8 ) 0.000000+00
CL( 9 ) 0.328000+01
CL( 10) 0.991790+02
CL( 11 ) 0.000000+00
CL( 12 ) 0.432200+01
CL( 13 ) o . 98611 0+ 02
CL( 14 ) 0.000000+00
CLI 15) 0.528030+01
CL( 16) 0.979110+02
CLI 17) 0.000000+00
CL( 18) 0.613830+01
CL( 19) 0.970920+02
CL( 20 ) 0.000000+00
CL( 21 ) 0.687310+01
CLI 22 ) 0.961610+02
CL( 23) 0.000000+00
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ICL(l) 27
ICL(2) 1000
ICL(3) 37
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 28
ICL(2) 3000
ICL(3) 2
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 3 ) 0.900000+01
CL( 4 ) 0.283940-08 c2
CL( 5 ) 0.000000+00
CL( 6 ) -0.550000+01
CL( 7 ) 0.875000+02
CLf 8 ) 0.000000+00
CL( 9 ) 0.000000+00
CL( 10) 0.000000+00
CL( 11) 0.100000+01 ICL(2) = 1000
CL( 12) 0.136030+02 ICL(3) = 38

CL( 1 ) 0.000000+00
ICL(l) 29 CL{ 2 ) = 0.33908D-19
ICL(2) 5000
ICL(3) 5 ICL(l) = 31
CL( 1 ) 0.283940-08 C2 ICL(2) = 3000
CL( 2 ) 0.000000+00 ICL(3) = 2
CL( 3 ) 0.759390+01 CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 4 ) 0.950470+02 CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 5 ) 0.000000+00 CL( 3 ) 0.900000+01
CL( 6 ) 0.828280+01 CL( 4 ) 0.113580-07 c3
CL( 7 ) 0.937000+02 CL( 5 ) 0.000000+00
CL( 8 ) 0.000000+00 CL( 6 ) = 0.317660+02
CL( 9 ) 0.883370+01 CL( 7 ) 0.726840+02
CL{ 10 ) 0.922910+02 CL( 8 ) 0.000000+00
CL( 11) 0.000000+00 CL( 9 ) 0.000000+00
CL( 12) 0.924090+01 CL( 10 ) 0.000000+00
CL( 13 ) 0.908340+02 CL( 11) 0.100000+01
CL( 14 ) 0.000000+00 CL( 12 ) 0.265000+02
CL( 15 ) 0.950040+01
CL( 16 ) 0.893440+02 ICL(l) = 32
CL( 17) 0.000000+00 ICL(2) = 5000
CL( 18 ) 0.960960+01 ICL(3) = 5
CL( 19 ) 0.878350+02 CL( 1 ) 0.113580-07 C3
CL( 20) 0.000000+00 CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 21 ) 0.956740+01 CL( 3 ) 0.781540+01
CL( 22 ) 0.863230+02 CL( 4 ) 0.798160+02
CL( 23) 0.000000+00 CL( 5 ) 0.000000+00
CL( 24) 0.937420+01 CL( 6 ) 0.733260+01
CL( 25) 0.848220+02 CL{ 7 ) 0.779280+02
CL( 26) O.OOOOOD+OO CL( 8 ) 0.000000+00
CL( 27) 0.903190+01 CL( 9 ) 0.699830+01
CL( 28) 0.83349D+02 CLI 10 ) 0.760090+02
CL( 29) 0.000000+00 CL( 11 ) 0.000000+00
CL( 30) 0.85348D+01 CL( 12) 0.681460+01
CL( 31 ) 0.819200+02 CL( 13 ) 0.740690+02
CL( 32) 0.000000+00 CL( 14 ) 0.000000+00

CL( 15 ) 0.678250+01
ICL(l) = 30 CL( 16 ) 0.721210+02

CL( 17) 0.000000+00
CLI 18 ) 0.690230+01
CLI 19 ) 0.701760+02
CLI 20) 0.000000+00
CL( 21 ) 0.717330+01
CL( 22) 0.682470+02
CL( 23) 0.000000+00
CL( 24) 0.759380+01
CL( 25 ) 0.663440+02
CL( 26) 0.000000+00
CL( 27) 0.816110+01
CL( 28) 0.644800+02
CL( 29) 0.000000+00
CL( 30) 0.887200+01
CL( 31 ) 0.626660+02
CL( 32) 0.000000+00
CL( 33) 0.972210+01
CL( 34) 0.609130+02
CL( 35) O.OOOOOD+OO
CL( 36 ) 0.106980+02
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CL( 37) 0.592260+02
CL( 38 ) 0.000000+00

ICL(l) = 33
ICL(2) = 1000
ICL (3) = 39
CL( 1) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) = 34
ICL(2) = 3000
ICL(3) = 2
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 3 ) 0.900000+01
CL( 4) 0.454310-07 C4
CL( 5 ) 0.000000+00
CL( 6 ) -0.162700+02
CL( 7 ) 0.420000+02
CL( 8 ) 0.000000+00
CL( 9 ) 0.000000+00
CL( 10) 0.000000+00 ICL(l) = 36
CL( 11 ) 0.100000+01 ICL(2) = 1000
CL( 12) 0.305000+02 ICL(3) = 40

CL( 1 ) 0.000000+00
ICL(l) = 35 CL( 2 ) = 0.339080-19
ICL(2) = 5000
ICL(3) = 5 ICL(l) = 37
CL( 1) 0.454310-07 C4 ICL (2) = 5000
CL( 2 ) 0.000000+00 ICL(3) = 5
CL( 3 ) 0.116960+02 CL( 1 ) 0.742600-09 L1
CL( 4 ) 0.575730+02 CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 5) 0.000000+00 CL( 3 ) 0.119470+02
CL( 6 ) 0.126740+02 CL( 4 ) 0.000000+00
CL( 7 ) 0.556720+02 CL( 5 ) 0.000000+00
CL( 8 ) 0.000000+00
CL( 9 ) 0.135220+02 ICL(l) = 38
CL( 10) 0.537090+02 ICL(2) = 1000
CL( 11) 0.000000+00 ICL(3) = 41
CL( 12 ) 0.142370+02 CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 13 ) 0.516940+02 CL( 2 ) = 0.339080-19
CL( 14 ) 0.000000+00
CL( 15) 0.148160+02 ICL(l) = 39
CL( 16 ) 0.496360+02 ICL(2) = 5000
CL( 17) 0.000000+00 ICL(3) = 5
CL( 18 ) 0.152560+02 CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 19 ) 0.475440+02 CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 20) 0.000000+00 CL( 3 ) 0.219470+02
CL( 21 ) 0.155560+02 CL( 4 ) 0.000000+00
CL( 22) 0.454270+02 CL( 5 ) 0.000000+00
CL( 23) 0.000000+00
CL( 24) 0.157140+02 ICL(l) = 40
CL( 25) 0.432950+02 ICL(2) = 1000
CL( 26) 0.000000+00 ICL(3) = 42
CL( 27 ) 0.157290+02 CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 28) 0.411570+02 CL( 2 ) = 0.339080-19
CLI 29) 0.000000+00
CLI 30) 0.155910+02 ICL(l) = 41
CL( 31 ) 0.390240+02 ICL(2) = 2000
CLI 32) 0.000000+00 ICL(3) = 1005

CL( 1 ) = 0.990000+02

ICL(l) = 42
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 44
CLI 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) = 43
ICL(2) = 2000
ICL(3) = 1019
CL( 1 ) = 0.100000+03

ICL(l) = 44
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 45
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) = 45
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ICL(2) = 2000
ICL(3) = 1025
CL( 1 ) = 0.100000+01

ICL(l) 46
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 46
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 47
ICL(2) = 2000
ICL(3) = 1031
CL( 1 ) = 0.300000+03

ICL(l) 48
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 47
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 49
ICL(2) = 5000
ICL(3) = 5
CL( 1 ) 0.845260+03 SETP
CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 3 ) 0.300000+02
CL( 4 ) 0.105000+03
CL( 5 ) 0.000000+00

ICL(l) = 50
ICL(2) =' 1000
ICL(3) =' 48
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) = 51
ICL(2) = 2000
ICL(3) = 1009
CLI 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.300000+00

ICL(l) 52
ICL(2) 1000
ICL(3) 49
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 53
ICL (2) 1000
ICL(3) 50
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.33908D-19

ICL(1) 54
ICL(2) 2000
ICL (3) 1054
CL( 1 ) 0.000000+00
CLI 2 ) 0.100000+01
CLI 3 ) 0.150000+01

CL( 4 ) 0.000000+00
CL( 5 ) 0.300000+01

ICL(l) = 55
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 51
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) = 56
ICL(2) = 2000
ICL(3) = 1031
CL( 1 ) = 0.400000+03

ICL(l) = 57
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 52
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) = 58
ICL(2) = 5000
ICL(3) = 3
CL( 1 ) 0.845260+03 SETP

CL( 2 ) 0.000000+00
CL( 3 ) 0.300000+02
CL( 4 ) 0.105000+03
CL( 5 ) 0.000000+00

ICL(l) = 59
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 53
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) 60
ICL(2) 2000
ICL(3) 1009
CL( 1 ) 0.000000+00
CLI 2 ) = 0.100000+00

ICL(l) = 61
ICL(2) = 1000
ICL(3) = 54
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) =' 0.339080-19

ICL(l) = 62
ICL (2) = 2000
ICL (3) = 1054
CL( 1 ) 0.000000+00
CL( 2 ) = 0.100000+01

ICL(l) 63
ICL (2) 1000
ICL (3) 55
CL( 1 ) 0.000000+00
CLI 2 ) = 0.339080-19

ICL(l) = 64



ICL(2) =
ICL(3) =
CL( 1)
CL( 2) =

ICL(l)
ICL(2)
ICL(3)
CL( 1) =

ICL(l)
ICL(2)
ICL(3)
CL( 1)
CL( 2) =

ICL(l)
ICL(2)
ICL(3)
CL( 1) =

1000
56

0.000000+00
0.339080-19

65
2000

1
0.339080-19

66
1000

57
0.000000+00
0.339080-19

67
14000

o
0.339080-19
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CONTOUR INOEX FILE :

beginpointer eindpointer
1 11

CONTOUR OATA FILE :

type xeindpunt yeindpunt xmiddelpunt ymiddelpunt straal

1 0.000000+00 0.105000+03
1 0.000000+00 0.999860+02
2 0.687310+01 0.961610+02 -0.500000+00 0.910000+02 0.900000+01
2 0.960330+01 0.875000+02 -0.550000+01 0.875000+02 0.151030+02
2 0.853480+01 0.819200+02 -0.550000+01 0.875000+02 0.151030+02
2 0.676620+01 0.726840+02 0.317660+02 0.726840+02 0.250000+02
2 0.106980+02 0.592260+02 0.317660+02 0.726840+02 0.250000+02
2 0.157300+02 0.420000+02 -0.162700+02 0.420000+02 0.320000+02
2 0.155910+02 0.390240+02 -0.162700+02 0.420000+02 0.320000+02
1 0.119470+02 0.000000+00
1 0.219470+02 0.000000+00



ISASGE VERSION 2.0 NEDERLANDSE PHILIPSBEDRIJVEN B.V.
POSTPROCESSOR FOR THE GILDEMEISTER
(ISA-TIS/CARD) PAGE 1

KNOPS , KEGEL

N G F X Z P T M

NAAM: GILDEMEISTER FANUC NEF
% *NOOl G25 *

0-
(l)

N002 P100250 *N003 P 1 * <:
(l)N004 M 30 * H

N005 EZ 10500 * 34 ....
t-hN006 Z 9998 * 35 ....

N007 G 3 * 37 ()

N008 X 1374 *
Pl....

N009 Z 9616 * ....
NOlO P- 100 *

(l)
I-'NOll P- 898 * ....

N012 G 3 * 38 w.
(IJN013 X 1920 * ....

N014 Z 8750 * <:N015 P- 2474 * PlN016 P- 866 * ;:l
N017 G 3 * ::rN018 X 1707 · (l)

*
.... t-'N019 Z 8192 w

N020 P- 3020 * Z
N021 P a • c

txlN022 G 2 * 39 ro
N023 X 1353 • I

"0N024 Z 7268 * HN025 P 4646 • 0
N026 P- 923 *

()q
HN027 G 2 • Pl

N028 X 2139 • ;3
;3N029 Z 5922 * Pl

N030 P 5000 • <:N031 P 0 * 0
N032 G 3 * 40 0

HN033 X 3146 •
NOH Z 4200 • 0-
N035 P- 5393 * rtl
N036 P- 1722 * G'.l
N037 G 3 • ....

I-'N038 X 3118 • 0-
N039 Z 3902 * rtl

;3N040 P- 6400 * (l)
N041 P 0 * ....

(IJN042 G 1 * ....
N043 X 2389 * rtl
N044 Z 0 • H

N045 X 4389 * 41

N100 T 1 * 45
N10l G92 * 45
N102 X-80000 *



Nl03 Z-40000 *
CORRECTIEWAARDEN MOETEN BIJ DE MACHINE WORDEN BEPAALD

Nl04 M 3
Nl05 M 8 * 46

BEREICHSCHALTHEBEL STAND 2 TOERENTAL : 280 N/MIN
Nl06 G 1 * 47
Nl07 X 6000
Nl08 Z 10500
Nl09 F 30 * 48
Nll0 X 5400
Nlll Z 0
Nl12 EX 6000 * 50
Nl13 EZ 10500 *
Nl14 X 4800 *
N115 Z 0 *
Nl16 EX 5400 *
N117 EZ 10500 *
Nl18 X 4200 *
Nl19 Z 0 *
N120 EX 4800 *
N121 EZ 10500 *
N122 X 3600 *
N123 Z 0 *
N124 EX 4200
N125 EZ 1663
N126 X 3000 *
N127 Z 0 * ......

~N128 EX 3600 *
N129 EZ 1663 *
N130 EX 3000 *
N131 EZ 10500 *
N132 X 3000
N133 Z 5373
N134 EX 3600 *
N135 EZ 10500 *
N136 X 2400 *
N137 Z 5954 *
N138 EX 3000 *
N139 EZ 7869 *
N140 X 1800 *
N141 Z 6667 *
N142 EX 2400
N143 EZ 7869
N144 EX 1800 *
N145 EZ 10500 *
N146 X 1800 *
N147 Z 9518 *
N148 EX 2400 *
N149 EZ 10500 *
N150 X 1200
N151 Z 9848
N152 EX 1800
N153 EZ 10500 *
N154 X 600
N155 Z 9977
N156 EX 1200 *
N157 EZ 10500
N158 EX 300 *
N159 Z 9998 *
N160 G 3



N161 X 1674
N162 Z 9616
N163 P- 100 *
N164 P- 898 *
N165 G 3 *
N166 X 2220 *
N167 Z 8750 *
N168 P- 2474
N169 P- 866
N170 G 3 *
N171 X 2006 *
N172 Z 8192 *
N173 P- 3020 *
Nl74 P 0 *
N175 G 2 *
N176 X 1653 *
N177 Z 7268 *
N178 P 4646 *
N179 P- 923 *
N180 G 2 *
N181 X 2439 *
N182 Z 5922 *
N183 P 5000 *
N184 P 0 *
N185 G 3 *
N186 X 3446
N187 Z 4200 * I-'

N188 P- 5393 . VI

N189 P- 1722
N190 G 3 *
N191 X 3418 *
N192 Z 3902 *
N193 P- 6400 *
N194 P 0 *
N195 G 1
N196 X 2689 *
N197 Z 0
N198 X 4689 *
N199 EX 3000 *
N200 EZ 21000 *
N201 M 9

BEREICHSCHALTHEBEL STAND 2 TOERENTAL : 355 N/MIN
N202 F 10 * 53
N203 G25 * 54
N204 P005045 *
N205 P 1 *
N206 M 30 * 56

TOTAL PAPERTAPE LENGTH 5.19 METER

********END OF SEGBUF POST PROCESSING********
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Major- en Minorwoorden in Microapt

Table 7.1

MAJOR WORDS

code word code word code word

1 END 10 1 1 AIR 1036 TRACUT
2 STOP 1012 OPSKIP 1039 INDEX
3 OPSTOP 1013 LEt.DER 1040 COpy
a ISTOP 1014 PPLOT 1041 PLOT
5 RAPID 1015 MACHIN 1042 OVPLOT
6 SWITCH 1016 MCHTOL 1043 LETTER
7 RETRCT 1017 PIVOTZ 1044 PPIUNT
8 DRESS 1016 MCHFI N 1045 PARTf~O

9 PICKUP 1019 SEQNO 1048 INSERT
1 0 UNLOAD 1020 ItHCOD 1047 CAMERA
1 1 PENUP 1021 01 SPLY 1048 PREFUN
12 PErW~JN 1022 AUXFUN 1049 COUPLE
13 ZERO 1023 CHECK 1050 PITCH
14 CODEL 1024 POS Ttl 1051 MmJRI T
15 RESET 1025 TOOlNO 1052 MDEND
16 BREAK 1026 ROTABL 1053 ASlOPE
17 GO HOME 1027 ORIGIN 1054 CYCLE

1 001 PLUNGE 1028 SAFETY 1055 LOADTl
1002 HEAD 1029 ARCSLP 1056 SElCTL
1003 MODE 1030 COOLNT 1057 CLRSRF
1004 CLEARP 1031 SP1NDl 1059 DRAFT
1005 Tt1ARK 1032 DEBUGG 1060 CLAMP
1006 RE~JI NO 1033 TURRET 1061 PLABEl
1007 CUT COM 1034 P05t1AP 10C2 MAXDPt1
1008 REVERS 1035 ROTHED 1063 SLOWDN
1009 FEORAT 1036 THREAD 1064 MAXVEL
10 I 0 DELAY 1037 TRANS 1065 LPRINT

1067 LINTOl



coCl~ words

- 2 -

HI NOR ~)ORDS

code word code word COde word

1 ATANGL 31 XLARGE 61 MEDIUM 91 TAPKUL
2 CENTER 32 XSMALL 62 HIGH 92 STEP
3 CROSS 33 XYPLAr~ 63 LOW 93 MAIN
<1 FUNOFY 3<1 XYROT 6<1 CONST 9<1 SIDE
5 IfnOF 35 YLARGE 65 DECR 95 LINCI R
6 INVERS 36 YSMALL 66 INCR 96 MAXIPM
7 LARGE 37 YZPLAN 67 GRID 97 REV
8 LEFT 38 YZROT 68 ROT REF 98 TYPE
9 LENGTH 39 ZLARGE 69 TO 99 NIXIE
10 MINUS <10 ZSMALL 70 PAST 100 LIGHT
11 NEGX <11 ZXPLAN 71 ON 10 1 FoURPT
12 NEGY <12 ZXROT 72 OFF 102 TWoPT
13 NEGZ <13 3PT2SL 73 IPM 103 PTSLoP
14 NOX 44 4PT1SL 74 IPR 10<1 PTNORM
15 NOY 45 5PT 75 CIRCUL 105 SPLINE
16 NOZ 46 INTERC 76 LI NEAR 106 RTHETA
17 PARLEL <17 SLOPE 77 PARAB 107 THETAR
18 PERPTO 48 IN 78 RPM 108 XYZ
19 PLUS 49 OUT 79 MAXRPM 109 CSKDIA
20 POSX 50 OPEN 80 TURN 110 TRFORM
21 POSY 51 l.LL 81 FACE 1 1 1 NORM
22 P05Z 52 LAST 82 BORE 1 12 UP
23 RADIUS 53 NOl1oRE 83 BOTH 1 13 DO~JN

24 RIGHT sa SAllE:: 8a XAXIS 11<1 LOCK
25 SCALE 55 MODIFY 85 YAXIS 1 15 SFM
26 St1ALL 56 tlI RROR 86 ZAXIS 1 16 XCoORD
27 TArlTo S7 START 87 CSINI< 1 17 YCOORD
28 TI t~ ES 58 ErWARC 88 AUTO 116 ZCOORD
29 TRid'i5L 59 CCLlI 89 FLOOD

I
1 19 MULTRD

30 UfHT 60 Cll) 90 mST 120 XYVIEW



code word

- 3 -

MINOR ~JORDS

code word code word

121 Y2VIEW 151 MILL 181 TLDIA

122 ZXVIELJ 152 THRU 182 ARC

123 SOLID 153 DEEP 183 NEUTRL

124 DASH 154 TRAV 184 RET AI N

125 DOTTED 155 SET DOL 185 ZIGZAG

126 CTRLI tl 156 SETAIW 186 Ot11 T

127 DITTO lS7 HOLDER 187 AVOID

128 PEN 158 HAr'W/IL 188 AVOlDD

129 SCRIBE 159 ADJUST 189 AT

130 BLACK 160 CUT ArlG 190 XOFF

131 RED 161 NOll 191 YOFF

132 GREEr~ 162 NEXT 192 NOEDGE

133 BLUE 163 DRILL 196 FLAT

1.34 INTEr6 164 BINARY 197 CO~ORE

135 LITE 185 BCD 200 MILLRP

136 MED 166 DlJELL 201 M1LLFD

137 DARK iS7 FEOTO 208 OEEPCL

138 CHUCK 168 TAP 210 BORES

139 COLLET 169 CAM 211 BORE7

140 AAXIS 170 rWDRAG 212 BORE8

141 BAXIS 171 HH 213 BORES

142 CAXIS 172 cr1 214 BOREIO

143 TPI 173 INCH 216 DEEPBK

144 OPTION 17" FEET 220 MILLOC

145 RANGE 175 HOLOIA 221 TPM

146 PST AN 176 OR I ErH 222 BRKCHP

147 RArWOH 177 RAPTO 223 DRAG

1'18 FRONT 178 ROUGH 224 FINE

Ul9 REAR 179 RTRCTO 225 CALFIG

150 SADDLE 180 TLAr1GL 226 FIGURE



LIJNEN PUNTEN

c:l
H
c.....
t"""
:J>
Cl
l;1j

w
..

()'q
(1)
0
3
(1)
.....
1'1
f-'.

'JJ
(J

::r'
(1)

(1)
I-'

>-'(1)
3
(1)
::J.....
(1)
:::

30"
f-'.

::J

:::;::
f-'o
(J

1'1
0
OJ
'0.....

X-AS

Y·AS

PI = POINT/CI, ATANGL, 30
P2 ~ POINT/CI, ATANGL, 210

PI POINT/RTHETA, XYPLAN, 60.30

x
PI 0 POINT IINTOF, L1, L2

_j2

__~l

I

6

O CI

PI

V-AS

PI ~ POINT/5,3
Pl - POINT/5,3,0
Pl -- POINT/CANON, 5,3,0

OBTAIN, POINT/Pl, X, Y
P2 ~ POINT/IX +61, IY-3J

PI = POINT/CENTER, C1

3 f--
+

I I I I I i I
X·AS

3ri
PI

L-+-~
I

,-.-

L1

L2

L1

LINE/PI, ATANGL, 3D, L2

L2

l2 L1NE/Pl, PER PTa, Ll

L1

Ll L1NE/Pl, P2

Pl

X-AS

L1

XAS

\ 4~"

+---It

- -+ 1- ++--+-
.1 4

V-AS

.~
3+-

L1 L1NEI2, -1,4,3

2

L1 L1NEciPl, ATANGL. a
L2 L1NE/Pl, ATANGL, 72

VAS

t
+I
T

-+-+-+--J"---+

L1 L1NE/ATANGL, 45, INTERC, XAXIS, 2
Ll L1NE/ATANGL, 45, INTERC. YAXIS,2

L2

~
~

~"
PI 22"

7- II

C2

PI "' POINT/YLARGE. INTOF, CI, C2
P2 0 POINT/YSMALL. INTOF, Cl, C2

Cl

P2
L1

PI = POINT/XSMALL, INTOF, LI, Cl
P2 = POINT/XLARGE, INTOF, Ll, C1

C2

L2 L1NE/PARLEL, LI, XSMALL, 25
L2 L1NE/PARLEL, LI, YLARGE, 2.5

Ll LINE/LEFT, TANTO, C1, RIGHT, TANTO, C2
Ll LINE/LEFT, TANTO, C2, RIGHT, TANTO, Cl

L2

L1 = LINE/PI, LEFT, TANTO, Cl
12 = LINE/PI, RIGHT, TANTO. Cl

12 ~ LINE/PI, PARLEL, LI



CIRKElS (1) CIRKElS (2)

V-AS

6

Cl Co CIRCLE/6, 3, 2

0"
C1 CIRCLE/CENTER, Pl, P2

L1

X AS 8
1

P1

~<

Cl = CIRCLE/CENTER, P1, RADIUS, 12

0
2

Cl

Pl P3

C1 CIRCLE/Pl, P2, P3

L3

@11

• C3
2

C2 -" CIRCLE/CENTER, Pl, SMALL, TANTO, Cl
C3 '0 CIRCLE/CENTER, Pl, LARGE, TANTO, Cl

\'>
~/

Cl = CIRCLE/YSMALL, IN, C2, OUT, C3, RADIUS, 15

~f'(sjt
OBTAIN, CIRCLE/Cl, Xl, Yl"", R
C2 = CIRCLE/CANON, (Xl +7), IY1·8.21,O,O,O,1,IR + 31
C2 ~ CIRCLE/IXl + 71, IYl - 8.2), IR + 31

@8

C2 C1

C3

Cl = CIRCLE/XLARGE, IN, C2, IN, C3, RADIUS, 18

<0
'I'
~

C4

C1 .0 CIRCLE/YLARGE, OUT, C3, OUT, C4, RADIUS, 6
C2 = CIRCLE/YSMALL, OUT, C4, OUT, C3, RADIUS, 6

N

C1 ~ CIRCLE/CENTER, Pl, TANTO, Ll Cl = CIRCLE/XLARGE, Ll, YLARGE, L2, YLARGE, L3

L2 Ll

C2 = CIRCLE/YLARGE, L1, XLARGE, OUT, Cl, RADIUS, 4
C3 = CIRCLE/YLARGE, L1, XSMALL, IN, Cl, RADIUS, 4

Cl = CIRCLE/YSMALL, Ll, YLARGE, L2, RADIUS, 4
C2 cc CIRCLE/XSMALL, L2, YLARGE, L1, RADIUS, 6
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