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samenvatting 

Di t verslag handel t over de ontwikkeling van nieuwe techno
logieprogramma's voor het CAM-pakket SMASH. 

De technologieprogramma's beschrijven voor een drietal algemeen 
geparametriseerde standaardvormen in freesprodukten, de zogenaamde 
basisvormen, een algemene werkwij ze voor de verspaning van de 
volumes. Met de technologieprogramma' s kan, uitgaande van deze 
algemene werkwijze, voor een specifieke vorm de specifieke werk
wijze worden bepaald. Het programma heeft daarbij voldoende aan 
echte ontwerpgegevens, als dimensies, toleranties en oppervlakte
ruwheden, en gegevens over de verspanende gereedschappen, gereed
schapshouders en NC-machines. 

De beschreven basisvormen hebben enkele gemeenschappelijke 
kenmerken. Het zijn aIle 'blinde' kamers met taps toelopende wand en 
en een afrondingsradius tussen wand en bodem. 

De tec:hnologieprogramma' s zij n onder te verdelen in: de I!!~e+ 
~rogramD8ls die de bewerkingsmethodiek beschrijven, de ~tIonproJ 
~lUmBats die de bewegingspatronen voor een gereedschap beschrijven, 
de tool-programma's die de gereedschappen beschrijven en de ~~ •• -, 
~ogramma'$ die de syntax van de technologieprogramma's beschrij
ven. 

De methodeprogramma's van de drie basisvormen bestaan uit vier 
funtionele onderdelen: controle van de input, selectie van de 
gereedschappen, optimalisatie van de geselecteerde gereedschappen 
en uitvoeren van de akties. 

De gereedschapsselectie vindt plaats ui t de volgende gereed
schapstypen: een conische, een radius- en een cilinderfrees. 

De bewerking van de basisvormen is in drie fasen op te splitsen: 
de ruwe voorbewerking, de fijne voorbewerking en de nabewerking. 
V~~r de bewegingen, die de gereedschappen voor deze bewerkingen 
maken, kan gebruik gemaakt worden van drie verschillende bewegings
patronen. Het eerste bewegingspatroon heeft tot taak de ruwe voor
freesbewerking uit te voeren, het tweede verzorgt het contouren en 
het derde verzorgt het nafrezen met een bolkopfrees van het 
materiaal-'restje' in de hoek van de kamer. 

De coOrdinaten van de gereedschapsmiddelpuntsbaan nodig om een 
bepaalde bewerking uit te voeren, worden uitgewerkt in de motion
programma's, behorende bij een bepaald patroon. 
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Voorwoord 

Di t is het verslag ter afronding van de studie tot werktuig
bouwkundig ingenieur bij de vakgroep werktuigbouwkundige Produk
tietechnologie en -Automatisering van de Faculteit der Werktuig
bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het verslag bestaat ui t drie delen: het algemeen deel, het 
specifiek deel en de bijlagen. In het algemeen deel wordt de 
context van de opdracht aangegeven, het specifiek deel en de 
bijlagen bevatten een nadere uitwerking van de opdracht. In het 
specifiek deel is voora1 de nadruk ge1egd op de grotere 1ijnen in 
de opdracht en de geschreven programmatuur, en niet zozeer aandacht 
besteed aan de details. Het verslag moet voorname1ijk gezien worden 
a1s bijdrage aan verdere ontwikke1ingen in de CAM-techno1ogiepro
grammatuur en niet a1s hand1eiding voor het gebruik van de 
geschreven programma's. 

De eindstudieopdracht is voor het grootste dee1 bij CADMES B.V. 
te Eindhoven ui tgewerkt. Het testen van de programma's op de 
freesmachine is verricht bij de vakgroep WPA van de Facu1teit der 
Werktuigbouwkunde aan de TU-Eindhoven. 

Tens10tte gebruik ik dit voorwoord graag om de heren 
prof.dr.ir. A.C.H. van der Wo1f,ir. J.A.W. Hijink en H.J. Janssen 
te bedanken voor hun praktische adviezen en ondersteuning bij het 
uitvoeren van deze opdracht. Voorts een woord van dank aan CADMES
medewerkers voor hun nuttige tips en aan de TUE-medewerkers 
J.W.G. Cauwenberg en G.J.G. van de Mo1engraft voor de beantwoording 
van mijn vragen en hun hu1p bij het frezen van de testprodukten. 

Marc Cijffers, 
Boxte1, januari 1989. 
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Onderwerp : Het schrijven van technologieprogramma' s voor het frezen van een 

drietal basisvormen. 

Toeliehting 

Binnen het op in onze faculteit gebruikte softwarepakket SMASH van de firma CADMES B.V. 
zijn een beperkt aantal technologieprogramma's voor het freren (boren) van gaten en eenvoudige 
kamers beschikbaar. uitbreiding van de mogelijkheden is noodzakelijk om een betere integratie van 
CAD en CAM te verwezenlijken. 

Opdracht 

Schrijf technologieprogramma's (methodeprogramma's met de daarbij behorende motionpro· 
gramma's) voor het freren van een drietal basisvormen. te weten: 

• een blinde rechthoekige kamer die aan een zijde open is. 
• een blinde rechthoekige kamer waarvan de bodem en wand middels een afrondingsstraal in 

elkaar overlopen. 
• een blinde vierhoekige kamer waarvan aUe vier de hoeken binnen het realiseerbare 

willekeurig gekoren mogen worden. 

De wanden van deze doe basisvormen moeten taps toe kunnen lopeno 

Bij de methode programma's moet er van worden uitgegaan dat zowel met snelstalen als met 
hardmetalen gereedschappen wordt gewerkt. 

~:::..--~ --:------:::::;::::::

~.A.W.Hi~ 

H. Janssen 
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ALGEMEEN DEEL 



1. In1eiding 

Op de conventionele wijze werd een werkstuk vervaardigd door een 
vakman, die een werkstuktekening kreeg, las en middels zijn eigen 
kennis en ervaring het werkstuk produceerde. Daarbij maakte hij 
gebruik van de snelste en handigste oplossing. V~~r ieder werkstuk 
werden de maten en bewerkingsinformatie telkens opnieuw op de 
machine ingesteld. 

Door de steeds groter wordende complexiteit van de werkstukvormen 
en de hogere eisen aan vorm- en maatnauwkeurigheden werd steeds 
meer van de vakman ge~ist. De instel- en controletijden stegen. 
Deze zogenaamde neventijden vormden een steeds groter deel van de 
totale produktietijd. 

Na de introduktie van de numeriek bestuurde machines begin 
vij ftiger j aren werd de nauwkeurigheid van het werkstuk afhankelij k 
van het NC-programma en de nauwkeurigheid van de machine. V~~r 
complexe produkten en produkten die in grote aantallen vervaardigd 
werden verminderden de neventijden drastisch. 
Het opstellen van het NC-programma bleek nu het meest tijdrovend. 
V~~r ieder werkstuk werd een werkplan opgezet: bewerkingsvolgorden 
werden bepaald, gereedschappen en houders met de daarbijbehorende 
voedingen, toerentallen en aanzetten werden gekozen. Vervolgens 
werd voor elk gereedschap de baanbeweging bepaald. Deze informatie 
werd in gecodeerde vorm opgenomen in een part-program (in een 
bepaald NuBe-machinetaal geschreven programma voor de vervaardiging 
van een werkstuk). 

De volgende stap was dat de werkstukprogrammeur voor het 
programmeren van het part-program een beroep deed op een NuBe
programmeersysteem. De meeste van deze programmeersystemen zijn 
afgeleid van de moedertaal APT (Automatically Programmed Tools). 
Deze programmeersystemenwerden in eerste instantie ontwikkeld voor 
het oplossen van ingewikkelde gevallen in de geometrie. Later 
werden met deze systemen ook steeds meer technologische beslis
singen genomen. De programmeertijd van het part-program nam af. De 
kwaliteit van het part-program/toe. 

/",~ 

De recentste stap in het voortgaande proces van verhoging van de 
automatiseringsgraad van de besturing is de ontwikkeling van 
programmeersystemen die rechtstreeks een koppeling leggen tussen 
de informatie over het produkt, verwoord in de werkstuktekening en 
het NC-programma, nodig voor het vervaardigen van het werkstuk. Het 
opstellen van een werkplan, het coderen in de specifieke NuBe
machinetaal wordt door het programmeersysteem zelfstandig verricht. 
De benodigde programmeertijden van het part-program reduceren en 
fouten in de codering kunnen worden voorkomen. 
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2. Het SMASH-programmeersysteem 

2.1 Inleiding 

SMASH, een afkorting van Standard MAnufacturing SHapes, is een 
programmeersysteem voor numeriek bestuurde (NuBe) gereedschaps
machines. Zowel freesmachines (hier had SMASH de eerste toepas
singen), als draaibanken, ponsnibbel-machines, lasersnijders of 
vonkerosie-installaties kunnen met SMASH aangestuurd worden. De 
gegevens betreffende de technologie van het bewerken worden 
opgeslagen in een databestand. Via deze gegevens genereert de 
processor van het systeem besturingsinformatie, die nodig is voor 
de numeriek bestuurde gereedschapsmachine om uit het uitgangsmate
riaal (het ruw materiaal ofwel het halffabrikaat) het beoogde 
werkstuk te vervaardigen. 

In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de filosofie 
achter SMASH. Vervolgens za1 aandacht besteed worden aan de input 
en de output van het systeem, de processor en het databestand (zie 
figuur 1). 

Input 
Program 

SYNTAX 

FILE 

5 HAS H 

METHOD 

FILE 

processor 

MOTION TOOL 

FILE FILE 

figuur 1: globaal overzicht van de systeemstructuur 
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2.2 De filosofie 

De basisgedachte achter het programmeersysteem SMASH is dat het 
systeem de gebruiker in staat moet stellen besturingsinformatie 
voor NuBe-machines te genereren ui tgaande van gegevens over de 
geometrie van het te realiseren werkstuk. De gebruiker houdt zich 
daarbij verre van de gegevens over de technologie van het vervaar
digen van het werkstuk. In de invoer van het systeem wordt dan ook 
niet beschreven hoe het produkt gemaakt moet worden, maar wat er 
aan materiaal weggehaald moet worden om het produkt te produceren. 
Dit betekent dat aIle technologische beslissingen, nodig om het 
produkt te maken, door het systeem gegenereerd moeten worden. 

Bij de ontwikkeling van SMASH waren twee benaderingen mogelijk: 
namelijk de "universele benadering" en de "klassificatie benader
ing" (zie figuur 2). 

gat 

t-3 gIeu' 

tapgat 

figuur 2: Universele benadering versus klassificatie benadering 

De universele benadering houdt in, dat de ontwikkeling van het 
systeem gebaseerd zou worden op een universele mathematische 
beschrijving van weg te halen materiaal (bijvoorbeeld door middel 
van een It solid model It waarvan de "huid II als een verzameling B
spline oppervlakken beschreven is) en het zoeken naar een algemeen 
algoritme voor het automatisch genereren van de besturingsinfor
matie. 

De klassificatie benadering houdt in, dat de ontwikkeling van 
het systeem gebaseerd zou worden op een beschrijving van weg te 
halen materiaalgebieden, door middel van klasse- of type-indikatie 
en parameters voor dimensies, toleranties, etc. 

Dit houdt in dat de weg te halen materiaalgebieden onderverdeeld 
moeten worden in klassen. Het weghalen van een geklassificeerd 
materiaalgebied, dat wordt aangeduid met de term bewerkingsvorm, 
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geeft een resultaat ofwel basisvorm in het te maken eindprodukt 
( zie figuur 3) • Het gereed produkt komt tot stand door een 
combinatie van basisvormen en wordt bereikt door verwijdering van 
de, bijbehorende bewerking~vormen uit het uitgangsmateriaa;. 
~~dekl~Ui~~§~1ng 1s gekozen (.)1Ilda1; de OtrtWJ;kkeling' 

' ... ~.' he~~~, , •. voor 'het neme.n...:un .. tflebnoJgg;LIAAt· pe.~~~"JI;nge. D! 
':J·~.fj·.~~~Mn.~t van aIle voorkOlRende vomen'daIt·voorr 

,.... .. tbesitatillCh universeel beschreven vorln. Uit onderzoeken bleek 
voorts dat een hoog percentage van de voorkomende vormen onderver
deeld kon worden in een beperkt aantalklassen, zoals bijvoorbeeld 
het ronde gat, het tapgat en de blinde kamer. 

Verder bleek het wenselijk de te verwijderen bewerkingsvormen 
(delta-volumes) in meerdere sub-delta-volumes op te splitsen. Deze 
sub-del ta-volumes zijn materiaalvolumes die met een gereedschap 
volgens een bepaald bewegingspatroon verwijderd kunnen worden. Deze 
bewegingspatronen kunnen vanwege de aparte beschrijving ervan als 
deelbewerking bij de verwijdering van meerdere bewerkingsvormen 
gebruikt worden. 

___ -r_-r __ ui_tg"-sngslII8leris81 

minua 

bewerkingsvor~n 

resulteert in 

grondvormen in 
produkt 

figuur 3: Combinatie van basisvormen wordt bereikt door het 
verwijderen van de betreffende bewerkingsvormen. 
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Het "klassificatie"-idee van SMASH is naast de indeling van de 
vormen en gereedschapsbewegingen in klassen ook doorgevoerd voor 
de NuBe-machines, de gereedschappen, de houders, de opspanning, 
het ingangsmateriaal, de toleranties (maat- , vorm- en plaats
toleranties) en ruwheid van het te realiseren eindprodukt. De 
begrippen machinetype, gereedschapstype, houdertype, opspanelement, 
materiaalgroep en kwaliteitsklasse geven dit aan. 

Een nevengedachte van SMASH is dat het systeem steeds de 
gebruiker in staat moet stellen, indien hij dat wenst, op belang
rijke technologische beslissingen invloed uit te oefenen. Zo is 
het mogelijk kenbaar te maken welke eindbewerking gewenst wordt, 
zonodig kan daarbij het te gebruiken gereedschap opgegeven worden. 

Specifieke contouren en speciale vormen, die niet als basisvor
men gedefinieerd zijn en waarvoor derhalve in het databestand van 
het systeem geen gegevens over de te nemen technologische beslis
singen aanwezig zijn, kunnen gerealiseerd worden door de be
werkingsvorm op te bouwen uit een combinatie van de in het data
bestand aanwezige bewegingspatronen voor het verwijderen van sub
delta-volumes en door de gebruiker zelf te defini~ren gereed
schapsbewegingen. 

2.3 De input 

De input van het systeem bestaat uit een beschrijving van het te 
verwijderen materiaal, de opspanelementen, de te gebruiken NuBe
gereedschapsmachine, de materiaalgroep en de dimensies van het 
ui tgangsmateriaal. Deze gegevens worden vermeld in een input
programma, dat door het systeem gelezen wordt. 

2.4 De output 

De output van het systeem is een standaard APT-CL-file (Cutter 
Location file) en een lijst van aIle gereedschappen, die voor de 
vervaardiging van het eindprodukt nodig zijn. 

Deze CL-file kan worden toegevoerd aan een postprocessor. De 
postprocessor zet de besturingsinformatie van de CL-file om in een 
code die kan worden begrepen door de betreffende NUBe-machine, 
waarop het produkt vervaardigd zal worden. 
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2.5 De processor 

De processor, geschreven in standaard Fortran 77, bestaat uit zeven 
verschillende fasen (zie figuur 4): 

- Input-translator 

Deze fase verzorgt de syntax-ckecking(het testen of in het input
programma niet is gezondigd tegen de taalvoorschriften) en maakt 
tabellen die door de volgende fasen worden verwerkt. De commando's 
die de programmeur gebruikt om zijn werkstuk te beschrijven moeten 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. De input-translator controleert 
of aan dezevoorwaarden is voldaan. 

( methode 
file 

( tool 
file 

( 
j nput { 

. tiLe. _ 

input 
translator 

I execut 
fase 

(,-_~O_i t_~_on_-->( ----- baan gene
ratie fase 

execution 
complex 

figuur 4: De verschillende fasen van het SMASH-systeem 

7 



- Geometrie-methode-fase 

In de geometrie-methode-fase worden de objekts (standaard 
basisvormen) ui t de input opgespli tst in actions ( standaard 
bewegingspatroon dat met een gereedschap wordt ui tgevoerd) • De 
manier waarop deze opsplitsing plaatsvindt staat beschreven in het 
bij dit objekt behorende methodeprogramma. In het methodeprogramma 
wordt bepaald hoe een standaardvorm gemaakt moet worden. Elke 
bewerking wordt omgezet in een aktiestatement. In dit statement 
staat met welk gereedschap de aktie uitgevoerd moet worden. De 
gereedschapskeuze vindt in het methodeprogramma plaats. 

- Locate-fase 

In de locate-fase worden de akties op een bepaalde positie 
geplaatst. 

- Execut-fase 

In deze fase wordt onderzocht welke akties met gelijke gereed
schappen worden uitgevoerd. Deze akties worden samengevoegd tot 
aktieblokken. Een aktieblok is een verzameling van een of meerdere 
akties welke voldoen aan bepaalde combinatiecriteria. Tevens wordt 
rekening gehouden met de volgorde waarin de akties moe ten worden 
uitgevoerd. 

- Baan-generatie-fase 

Deze fase roept het bij de aktie behorende motion-programma aan. 
Het genereert met behulp van de aktieblokinformatie uit de vorige 
fase de benodigde APT-statements. De coordinaten in de APT
statements zij n relatief ten opzichte van het motionreferentiepunt. 

- Executie complex 

Deze fase berekent de gereedschapsbanen wanneer langs cirkels en V 
lijnen wordt bewogen. 

- CL-editor 

Deze fase verzorgt de uitvoer van de CL-file. Hier worden de 
speciale commando's TRACUT en COpy verwerkt. De uitvoerfile van 
deze fase is tevens de uitvoerfile van de SMASH-processor. Deze 
file bevat alle gegevens die nodig zijn om een bepaalde baan op de 
NuBe-machine te genereren. Onderdeel van deze CL-file is een lijst 
van gebruikte gereedschappen plus de noodzakelijke gegevens over 
diametertolerantie, uitsteeklengte en bijbehorende houder. Verder 
kan deze file gebruikt worden om een simulatietekening van de 
gereedschapsbaan te genereren. 
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2.6 De technologieprogramma's 

De technologieprogramma's zijn naar hun funktie onder te verdelen 
in programma's voor het vastleggen van de: 

- Methodieken 
- Bewegingspatronen 
- Gereedschappen en machines 
- Syntax 

Deze technologieprogramma's vormen samen de basis voor het 
technologische databestand van het SMASH-systeem. 

- Methodieken 

V~~r ieder objekt (standaard basisvorm) wordt de logica voor het 
nemen van technologische beslissingen beschreven in het bij dit 
objekt behorende methodeprogramma. De technologische beslissingen 
bepalen de wijze waarop het te verwijderen materiaal (delta-volume) 
opgesplitst wordt in sub-delta-volumes, die met een gereedschap 
volgens een bewegingspatroon verwijderd kunnen worden. In een 
methodeprogramma staat bijvoorbeeld dat een gat pas geboord kan 
worden als er eerst een centergat geboord is. 

V~~r ieder OBJECT-statement in het input-programma of het 
methodeprogramma (ook recursief) wordt het methodeprogramma 
geraadpleegd. 

- Bewegingspatronen 

De bewegingspatronen worden beschreven in de motionprogramma's. 
In deze motionprogramma's staan de algoritmen om de gereedschaps
bewegingen te berekenen, die nodig zijn om een sub-delta-volume te 
verwijderen. Voorts wordt in de motionprogramma's beschreven welke 
bewegingen in ijlgang plaats vinden en op welke bewegingen en in 
welke richting gereedschapsdiametercompensatie plaatsvindt. 

V~~r ieder ACTION-statement in het input-programma of methodepro
gramma wordt het motionprogramma geraadpleegd. 

- Gereedschappen en machines 

De gegevens over de gereedschappen en machines zijn opgeborgen in 
de zogenaamde Tool-programma's en Machine-programma's. 

In een toolprogramma staan de gegevens van ieder gereedschap. In 
dit verband wordt onder "gereedschap" een unieke combinatie van 
snijgereedschap en houder verstaan. Van ieder gereedschap moet in 
het toolprogramma opgenomen zij n: de geometrie van het snij
gereedschap, de geometrie van de gereedschapspanhouder en de 
verspaningsinformatie onderverdeeld per materiaalgroep en per 
kwaliteitsklasse. 
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In Machine-programma's staan de gegevens over de Nube-machines 
vermeld. Het bevat onder andere gegevens over de minimum en maximum 
voedingen, de minimum en maximum toerentallen en de maximum slag in 
de x-, y- en z-richting. 

- Syntax 

De gegevens over de syntaxregels zijn opgeborgen in de syntax
file. Deze syntax-file wordt bij elke run van de SMASH-processor 
geraadpleegd voor het controleren van de syntactische juistheid 
van het input-programma. 
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3. Nieuwe techno1ogieprogramma's 

3.1 Inleiding 

V~~r drie nieuwe standaard basisvormen is de logica voor het 
nemen van de technologische bes1issingen beschreven in de bij deze 
basisvormen behorende technologieprogramma's. De drie basisvormen 
hebben enige gemeenschappelijke kenmerken. Het zijn aIle 'blinde' 
kamers met taps toelopende wanden en een afrondingsradius tussen 
wand en bodem. In figuur 5 is een van deze basisvormen opgenomen. 
De andere twee basisvormen worden in het specifiek deel van dit 
verslag besproken. 

r 
! 
! 

I 

Vl Ll -------- l 
I 

~ 
! - -----------+-
~ 
~ 
I 

Figuur 5:Bewerkingsvorm 1 

In de volgende paragraaf zal heel kort worden ingegaan op de 
methodiek van de materiaalverwijdering nodig om de standaard 
basisvormen in het uitgangsmateriaal te realiseren. 

3.2 Opbouw van de methodeprogramma's 

De methodeprogramma I s voor de basisvormen hebben in principe 
dezelfde funktione1e struktuur. In deze struktuur zijn achtereen
vo1gens de volgende onderde1en te onderscheiden (zie figuur 6): 

-Controle van de programma-input en initia1isatie. 
-Gereedschapsse1ectie. 
- Optima1isatie. 
- Aktieexecutie. 

Onderdeel 1: De bewerkingsmethodiek, die in de methode is be
schreven, is geschikt voor bepaalde domeinen van de 
inputwaarden. Variabe1en van verschi11ende typen 
worden gedeclareerd. Enkele variabelen krij gen een 
initie1e waarde. 
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Onderdee12: Aan de hand van technologische en geometrische eisen 
worden de benodigde gereedschappen geselecteerd. 

Onderdee13: De set geselecteerde gereedschappen wordt nader bekeken 
op de gebruiksnoodzakelijkheid. Overtollige gereed- ..; 
schappen worden uit de set verwijderd. 

Onderdee14: De overgebleven gereedschappen worden voor de nood
zakelijke bewerkingen aan een bewegingspatroon gekop
peld. 

Input-poroMeters 

~ 

Controle.llon.de 
Inputwoord.,n 

l en 
tnt .01. sot.e 

C,er-eedschops- l se I ec t.e 

Opt .Mol 'sot H? l 
E,nd., ... .,thode 

Akt lee><ecut ie 

Figuur 6: De funktionele struktuur van de methoden. 

Het verwijderen van het materiaal (delta-volume) wordt in drie 
bewerkingsfasen opgedeeld. De ruwe voorbewerking, ofwel eerste 
voorbewerkingsfase, de fijne voorbewerking, ofwel tweede voor
bewerkingsfase, en de nabewerkingsfase. De bewerkingen uit de 
voorfreesfase zorgen voor de verwijdering van het materiaalvolume 
dat nodig is om in de nabewerkingsfase een bevredigend bewerkings
resultaat te verkrijgen. In de eerste voorbewerkingsfase wordt per 
tijdseenheid een zo groot mogelijk deel van dit volume verspaand. 
De tweede voorbewerkingfase verspaant de rest van het volume . 

Het materiaalvolume, dat in de voorbewerkingsfase verwijderd 
wordt, is verdeeld in drie deelvolumes (zie figuur 7). Voor elk 
deelvolume vindt een gereedschapsselectie plaats. De selectiecrite
ria zijn zodanig dat de geselecteerde frees het gehele deelvolume 
kan verspanen. 

Het gereedschap, dat is geselecteerd voor de voorbewerking van 
deelvolume i kan gebruikt worden voor de verspaning van de 
deelvolumes i maar ook voor de voorbewerking van de deelvolumes 
i+l, ••• ,n. Dit maakt het mogelijk om de set geselecteerde gereed
schappen van de voorbewerkingsfase te optimaliseren. Het aantal 
geselecteerde gereedschappen wordt zonodig gereduceerd. Met de 
overblijvende set gereedschappen worden de drie deelvolumes zo 
optimaal mogelijk verspaand. 
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Figuur 7: Verdeling van de bewerkingsvorm in deelvolumes 

Tijdens de aktieexecutie worden de deelvolumes van de voorfrees
fase opgedeeld in twee sub-del ta-volume. Het eerste sub-del ta
volume is het materiaal dat verspaand wordt in de eerste voor
bewerkingsfase. Het tweede sub-delta-volume is het materiaal dat 
in de tweede voorbewerkingsfase wordt verspaand. Voor de verspaning 
van de twee subdeltavolumes van een deelvolume wordt gebruik 
gemaakt van hetzelfde gereedschap, echter van een ander bewegings
patroon. 

In de nabewerkingsfase worden voor de bewerking van de schuine 
wand en de afronding tussen wand en bodem frezen geselecteerd, die 
speciaal voor de nabewerking van deze vlakken geschikt zijn. Een 
optimalisatie vindt niet plaats. 
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4. Slotopmerkingen 

Het is met behulp van het CAM-pakket SMASH mogelijk gebleken door 
middel van het freesproces in het uitgangsmateriaal 'echte' drie
dimensionale basisvormen te creeren. De te creeren vorrnen worden 
daarbij aangeduid met een naam van de basisvorrn en ' zui vere ' 
ontwerpgegevens als dimensies, toleranties en oppervlakteruwheden. 
Via een tweetal testen is gebleken dat op een relatief snelle en 
eenvoudige wijze gegevens over het produkt vanuit een ontwerpteke
ning kunnen worden ingelezen en door SMASH kunnen worden verwerkt 
tot een NC-codering voor de betreffende freesmachine. 

Uit de eerste testen blijkt dat de technologieprogramma's 
voldoen. In de praktijk zullen aanpassingen nodig zijn, vanwege 
andere gebruikerseisen. 

In principe zij n de technologieprogramma' s geschikt voor het 
freeswerk op verschillende freesbanken. De standaard-output van 
SMASH is via besturingsafhankelijke postprocessor om te zetten in 
het gewenste NC-programma. 

De methodiek van de verspaning van de basisvormen zoals neer
gelegd in de geschreven technologieprogramma's is met enkele 
aanpassingen te gebruiken in andere programma's voor de bewerking 
van basisvorrnen, die ook worden gekenrnerkt door taps toelopende 
wanden en een afrondingsradius tussen wand en bodem. De voornaamste 
aanpassing zal zijn het kiezen van andere bewegingspatronen. 

In de nabije toekomst zal een behoefte ontstaan aan meer basis
vormen, die middels technologieprograrnrna's kunnen worden verspaand. 
De produktontwikkelaar krijgt de beschikking over een bibliotheek 
van basisvormen waarmee het produkt gecreeerd kan worden. 

V~~r een efficiente aanpak van de beschrijving van een groter 
aantal basisvorrnen zal een aanpassing en uitbreiding van de 
hulpmiddelen in de SMASH-technologietaal nodig zijn. 

In de gereedschapsselectiefase zijn enige aanpassingen nodig voor 
een controle op botsing met de omgeving tijdens de bewerking van de 
basisvorm. Het gereedschap zal met een bepaalde zoekvolgorde op 
zijn eigenschappen geselecteerd moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld: 
"Selecteer ui teen bepaald interval een gereedschap met een zo 
groot mogelijke radius". In de huidige technologietaal is dit niet 
mogelijk. 

Eenfbasisvorrnenstudie'zal gewenst zijn om vast te stellen welke V 
vormen, basisvormen zijn en welke vormen sarnenstellingen van 
basisvormen zijn. Bij deze studie zal de nadruk moeten liggen op 
de verspaningstechnische en niet zozeer op de geometrische aspecten 
van de vorm. 
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SPECIFIEK DEEL 



1. Inleiding 

Bij de produktie van freeswerkstukken komen veel standaardvormen 
voor.Voorbeelden zijn gaten, tapgaten of kamers. De produktie van 
deze werkstukken geschiedt tegenwoordig steeds meer op numeriek 
bestuurde freesbanken. De produktie neemt veel tijd in beslag en 
dan met name de programmering van de freesbanen. Vooral voor kleine 
series of enkelstuksfabricage is relatief gezien de programmeertijd 
groot. Veelal gaat de produktie gepaard met ui tval tij dens de 
eerste try-outs van het NC-programma. De levertijd is hierdoor een 
onzekere factor. 

Een oplossing wordt gezocht in de automatisering van de gereed
schapskeuze en de gereedschapsbaanberekening. Met behulp van het 
CAM(Computer Aided Manufacturing)-pakket SMASH, kunnen programma's, 
de zogenaamde technologieprogramma's, geschreven worden, die voor 
het verspanen van deze veel voorkomende standaardvormen de 
benodigde gereedschappen kunnen kiezen en de gereedschapsbanen 
kunnen berekenen. 

Binnen het kader van deze afstudeeropdracht zijn voor drie van 
deze standaardvormen technologieprogramma' s geschreven, die een 
algemene strategie ten aanzien van de gereedschapskeuze en gereed
schapsbaanberekening omvatten. De drie standaardvormen zijn vormen, 
die onder andere bij de produktie van matrijzen voor spuitgiet
machines regelmatig voorkomen. 

Naast het toepassen van deze programma's als hulpmiddelen voor 
de praktij k kunnen de programma's dienen als basis voor in de 
toekomst te ontwikkelen technologieprogramma' s. Verder is het 
mogelijk de programma's op een eenvoudige wijze te integreren met 
een CAD-systeem. Dit vanwege het feit dat de drie technologiepro
gramma's voldoende hebben aan een input, die be staat uit 'zuivere' 
ontwerpgegevens, als dimensies, toleranties, oppervlakteruwheid 
etcetera. 
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2. De drie basisvormen 

V~~r drie basisvormen, zoals vermeld in de opdrachtomschrijving 
(zie pagina v), zijn technologieprograrnrna's geschreven. Deze drie 
basisvorrnen zijn: 

Een blinde rechthoekige karner die aan een zijde open is. De 
wand moet taps toe kunnen lopeno (zie figuur 1) 
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Figuur 1: Bewerkingsvorm 1 

Een blinde re~hthoekige kamer waarvan de bodem en wand middels 
een afrondingsstraal in elkaar overlopen. 
toe kunnen lopen.(zie figuur 2) 
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Figuur 2: Bewerkingsvorrn 2 
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Een blinde vierhoekige kamer waarvan aIle vier de hoeken 
binnen het realiseerbare, willekeurig gekozen mogen worden. 
De wand moet taps toe kunnen lopen.(zie figuur 3) 
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Figuur 3: Bewerkingsvorm 3 
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De ontwerpgegevens van de bewerkingsvormen, zoals aangeduid in 
de bovenstaande figuren, zijn tevens de input-parameters van de 
technologieprogramma' s. Deze input-parameters bestaan ui t de dimen
sies van de bewerkingsvorm en de waarden van de oppervlakteruwheid 
voor de bodem en de wand van de kamer. 

Daarnaast kent bewerkingsvorm 1 nog een extra parameter V1 (zie 
figuur 1). Bewerkingsvorm 1 is namelijk ook vanaf de 'open' zijde 
te verspanen. In de praktijk verdient deze wijze van bewerken de 
voorkeur, omdat in dat geval een boorbewerking overbodig is. De 
afmetingen van het gebied voor deze 'open' zijde, waarin zich geen 
materiaal bevindt, zijn dan van belang. Parameter V1 geeft de 
waarde van de breedtemaat van dit gebied aan. De overige twee maten 
van het gebied volgen uit de lengte- en de hoogtemaat van de bewer
kingsvorm. 
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3. Uitgangspunten van de methoden 

3.1 Inleiding 

Di t hoofdstuk vermeldt de achtergrondgedachten die de basis 
vormen bij de opzet van de methoden behorende bij de drie in het 
voorafgaande hoofdstuk gedefinieerde bewerkingsvormen. 

3.2 Uitgangspunten 

3.2.1 Drie fasen in het bewerkingsproces 

In veel verspanende processen zijn drie fasen te onderscheiden 
(zie v.d. Vorst [5]), te weten: 

eerste voorbewerkingsfase 
tweede voorbewerkingsfase 
nabewerkingsfase 

De eerste voorbewerkingsfase heeft tot doel het verwijderen van 
een zo groot mogelijke materiaa1hoeveelheid per tijdseenheid. V~~r 
het freesproces betekent dit, dat de frees zo maximaal mogelijk 
wordt belast door de frees met een zo groot mogelijk deel van 
diameter en op een maximaa1 toelaatbare diepte te laten frezen. 
Diepte is in dit verband de afmeting van de laag materiaal die 
verspaand wordt, gemeten in de richting van de rotatieas van de 
frees. V~~r spiebaanfrezen wordt in de praktijk vaak met de 
volledige freesdiameter op een diepte ge1ijk aan de helft van de 
freesdiameter verspaand. (zie figuur 4) 

,d I 

i-<>-"-"--'--'------'""'i . : 

I 
i ,---ri_ ... _ .. _____ :,: _. _________ . ,' ...... _ .. _,.-f._ .. -
i i 

Figuur 4: Eerste voorfreesfase 
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De tweede voorbewerkingsfase heeft tot doel een zodanige hoe
veelheid materiaal te verspanen, dat de bewerkingen van de 
nabewerkingsfase met het gewenste resul taat kunnen worden ui t
gevoerd. Dit wil zeggen dat de tweede voorbewerkingsfase er voor 
moet zorg dragen dat de door de nabewerkingsfase geeiste overmaat 
op de contour bereikt wordt. Overmaat is de dikte van de laag 
materiaal loodrecht op een vlak van de te verwezenlijken basisvorm, 
die kan blijven staan om in de nabewerkingsfase verspaand te 
worden.(zie figuur 5) 

Figuur 5: Definitie overmaat 

De gewenste overmaat wordt veelal aangeduid met een m~n~mum en 
maximum waarde. De minimale overmaat zorgt er voor dat het na te 
bewerken vlak ook inderdaad door een gereedschap uit de nabewer
kingsfase en niet door het voorbewerkende gereedschap wordt 
gerealiseerd. De maximale overmaat voorkomt een te grote uitbuiging 
van het nabewerkende gereedschap. 

Vanzelfsprekend kan in de gevallen waarin de overmaat op de 
contour na de eerste voorbewerkingsfase reeds binnen de gestelde 
grenzen ligt, de tweede voorbewerkingsfase worden overgeslagen. 

De nabewerkingsfase zorgt voor de verspaning van de laatste 
hoeveelheid materiaal nodig om de gewenste basisvorm in ui t
gangsmateriaal tot stand te laten komen. De nabewerkingsfase is 
uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit van de basisvorm. Hoe hoger 
de eisen voor de oppervlakteruwheid, maat- en vormnauwkeurigheid 
des te hoger zijn de eisen aan de gebruikte frezen en de bewerkin
gen. 

Natuurlijk is kwaliteit van de basisvorm ook van andere factoren 
afhankelijk zoals machinenauwkeurigheid, trillingen etcetera. 
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3.2.2 Gereedschappen 

Gezien de vorm van de te verspanen bewerkingsvormen is een keuze 
gemaakt uit de volgende gereedschapstypen: 

- Cilinderfrezen i; 
Met de term cilinderfrezen worden f ezen aangeduid, die 

cilindervormig zijn en die vlakken loodrecht en evenwijdig aan de ~. 
gereedschapsrotatieas kunnen bewerken (zie figuur 6). Voorbeelden 
van cilinderfrezen zijn spiebaanfrezen, vingerfrezen en kopfrezen. 

~---·3 

Figuur 6: Voorbeeld van een cilinderfrees 

Aan de cilinderfrezen gebruikt voor de bewerkingsvorm 2 en 3 
wordt verder nog de eis gesteld, dat de gebruikte cilinderfrezen 
ook in axiale voedingsrichting kunnen verspanen. AIleen de frezen, 
die een snijkant aan het gereedschapsuiteinde hebben, die tot over 
het hart van de frees doorloopt, zijn geschikt om een axiale 
(borende) bewerking uit te voeren. Spiebaanfrezen en sommige vin
gerfrezen hebben een dergelijke snijkant. 

Cilinderfrezen zijn uitermate geschikt voor de voorbewerkings
fase. Tevens kunnen ze gebruikt worden bij de nabewerking van 
vlakken loodrecht op of parallel aan de gereedschapsrotatieas. V~~r 
de nabewerking van anders geori~nteerde vlakken kunnen deze frezen 
ook gebruikt worden. Vergeleken met andere gereedschapstypen zijn 
de cilinderfrezen dan veel minder efficient. 

- Radiusfrezen 

Radiusfrezen zijn frezen, waarbij de snijkanten langs de schacht 
van de frees met een radius overlopen in een snijkant aan het 
gereedschapsuiteinde. Een extreme situatie treedt op indien de 
lengte van de snijkant aan het gereedschapsuiteinde gelijk is 
aan O. In dit geval worden de radiusfrezen meestal bolkopfrezen 
genoemd (zie figuur 7). 

Radiusfrezen zijn in eerste instantie geschikt voor de nafrees
bewerking van een overgangsradius tussen twee vlakken van een 
basisvorm. Als een van de twee vlakken parallel loopt aan de 
gereedschapsrotatieas, dan wordt meestal ook dit vlak tevens 
nagefreesd. Hiermee worden eventuele overgangen tussen het vlak en 
de radius vermeden. Ten laatste worden de radiusfrezen toegepast 

7 



voor het nafrezen van vlakken waarvan de normaal onder een hoek ~ 
staat met de rotatieas (met 0 < ~ < 90). In de voorbewerkingsfase 
worden deze frezen bijna niet toegepast. Radiusfrezen zijn 
inefficienter in het verspanen van grote volumes dan cilinderfrezen 
en zijn ten opzichte van cilinderfrezen hoger in aanschafkosten en 
naslijpkosten. 

L 

Figuur 7: Voorbeeld van een radiusfrees 

- Cqnische frezen 

Conische frezen zijn frezen, waarvan de snijkanten conisch toe 
lopen (zie figuur 8). Deze frezen zijn bij uitstek geschikt om 
vlakken na te bewerken, waarvan denormaal niet loodrecht staat op 
of .-rallel ,1oopt . san' de gereedschapsrotatieasit ~n .De 
coniciteit van deze frezen is echter beperkt, omdat naarmate de 
coniciteit groter wordt, het verspaningsproces slechter verloopt. 
De afvoer van de spanen ver loopt moeizamer. De conische frezen 
hebben over het algemeen een coniciteit van tussen 0 en 10 graden. 
Dit impliceert dat alleen vlakken die onder een hoek van tussen 0 
en 10 graden met de gereedschapsrotatieas staan door een conische 

,frees kunnen worden bewerkt. 
Conische frezen worden vrijwel ui tslui tend in de nabewerkingsfase 

gebruikt. Di t om identieke redenen als vermeld voor de radius
frezen. 

o 

~+----f~:>--~~~~~~~L---------~--I,: 
0> ... 

L 

Figuur 8: Voorbeeld van een conische frees 
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In de methoden die de bewerkingen beschrijven noodzakelijk om de 
bewerkingsvormen, zoals gedefinieerd in voorafgaande paragraaf, te 
verspanen, worden in de voorbewerkingsfasen uitsluitend cilinder
frezen gebruikt. In de nabewerkingsfase worden in de meeste 
gevallen de conische of de radiusfrezen gebruikt •. Een uitzondering: 
cil~nderfrezen worden gebruikt voor de nabewerking van de 
bewerkingsvorm, indien debewerkingsvorm twee aangrenzende vlakken 
bevat, waarvan .een laadrecht. op de gereedschapsrotati~as staat en. 
hetander parallel aan deze as loapt. 
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3.2.3. Bewerkingscondities 

Het programmeersysteem SMASH kent de moge1ijkheid gereedschappen 
op te bergen in een gereedschappenbestand: de zogenaamde too1fi1e. 
In deze too1fi1e staan gegevens omtrent de geometrie van het 
gereedschap. In dit verband wordt onder 'gereedschap' verstaan: het 
verspanend gereedschap plus de houder. 

Naast gegevens omtrent de geometrie van het gereedschap zijn in 
deze too1file gegevens opgenomen over hoe het gereedschap te 
gebruiken opdat het bewerkingsresu1taat de vereiste opperv1akte
ruwheid, maat- en vormtolerantie heeft. Met andere woorden: in de 
toolfile zijn gegevens opgenomen over de bewerkingscondities die 
vereist zijn om het resultaat van de bewerking de vereiste 
kwa1iteit te geven. 

In SMASH kan een eindig aantal kwaliteitsklassen worden gedefi
nieerd. Deze klassen worden aangeduid met een naam en een getal. 
Met de naam, de kwa1iteitsklassenaam, wordt een bepaalde bewer
kingsgroep aangeduid, bijvoorbeeld boren, frezen of kotteren. Het 
getal, het kwaliteitsgeta1, is een rna at voor de kwaliteit van het 
bewerkingsresu1taat. Hoe lager de waarde van het getal des te hoger 
de kwaliteit van het bewerkingsresu1taat. In de toolfile staan voor 
elk gedefinieerde kwa1iteitsklasse voor ieder gereedschap de 
vereiste bewerkingscondities vermeld. Indien het gereedschap 
verspaant onder deze condi ties, dan is, invloeden van bui tenaf 
buiten beschouwing gelaten, de kwaliteit van het bewerkingsresul
taat gelijk aan de kwaliteit van de ondergrens van de klasse. 

Voorbeelden van belangrijke bewerkingscondi ties zijn factoren 
als snedediepte, snedebreedte, snijsnelheid, voeding en koeling. 
De in de toolfile verme1de bewerkingscondities zijn bijna altijd 
empirisch bepaa1d. De waarden van de bewerkingscondities kunnen 
ten a1le tijde aangepast worden. Dit geeft de moge1ijkheid om 
ervaringsgegevens terug te koppelen. 

V~~r de verschillende gereedschappen kunnen andere condities ~en 
rol spe1en. V~~r de gereedschappen verme1d in paragraaf 3 • ~. 2 
zu11en de condities worden besproken. 1 
V~~r de cilinderfrezen zijn de volgende condities tijdens de 

verspaning van belang: de snedebreedte, de snedediepte, de 
snijsnelheid, de voeding en de koeling. De snedebreedte Lb geeft 
de afmeting van het weg te frezen materiaa1 loodrecht op de gereed
schapsrotatieas aan. De snedediepte Ld is de afmeting van het 
materiaal in de richting van deze as (zie figuur 9). De waarde, die 
de snedediepte respektievelijk snedebreedte mag hebben, wordt aan
gegeven door een minimum en maximum snedediepte respektieve1ijk 
snedebreed te. De gebruikte snij snelheid heeft een vaste waarde, 
evenals de voeding. De wijze van koeling wordt met een koe1ingskode 
aangegeven. 

V~~r de conische frezen spelen identieke bewerkingscondities een 
ro1. De snedebreedte Lb is hier echter gedefinieerd a1s de dikte van 
het materiaa1 in de richting van de normaal op het opperv1ak van de 
conus(zie figuur 9). Over de maximum snedediepte Ld kan worden 
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opgemerkt dat meestal gelijk is aan de maximaal toelaatbare 
werkdiepte. De conische frezen worden zoals reeds vermeld hoofd
zakelijk gebruikt in de nafreesfase en het vermijden van snede
overgangen op het bewerkte oppervlak is dan belangrijk. 

i-~'- -

I 
i t 
~. , 

Te verspanen materlaal 

Figuur 9: Bewerkingscondities van een cilinder-, 
conische en radiusfrees. 

V~~r de radiusfrezen bestaat het bewerkingsmodel evenals voor de 
conische en cilinderfrezen uit de volgende bewerkingscondities: 
snedebreedte, snedediepte, snijsnelheid, voeding en koeling. 
Daarnaast kent het bewerkingsmodel voor de radiusfrezen nog een 
parameter Lu' Bij radiusfrezen waarvan de radius r tussen de 
snijkanten aan de schacht en de snijkanten aan het gereedschaps
uiteinde gelijk of ongeveer gelijk is aan de helft van de gereed
schapsdiameter d treedt een verspaningstechnisch een ongunstig 
effect OPe Bij de verspaning van het materiaal met de snijkant aan 
het gereedschapsui teinde is snij snelheid v zeer gering door de 
kleine afstand met de gereedschapsrotatieas. Door de geringe 
snelheid en daardoor een slechte verspaning is het wenselijk de 
belastingen aan het gereedschapsui teinde klein te houden. Met 
andere woorden de hoeveelheid te verspanen materiaal door de 
snijkanten in de buurt van de gereedschapsrotatieas moet beneden 
een bepaalde maximum waarde liggen. De parameter Lu geeft deze 
maximum waarde aan. 
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3.2.4. Strategie 

Deze paragraaf handelt over de wijze waarop de te verwijderen 
bewerkingsvorm wordt opgebouwd met sub-delta-volumes die door 
middel van een aktie, dus met een gereedschap en met een be
wegingspatroon, te verspanen zijn. 

Met de nabewerkingsfase kan aangevangen worden nadat de voor
bewerkingsfase gezorgd heeft dat de overmaat op de contour binnen 
bepaalde grenzen ligt. Hiervoor moet in de voorbewerkingsfase een 
bepaald volume materiaal verspaand worden. Er zijn twee algemene 
strategieen voor het verspanen van di t volume bruikbaar: de 
volumestrategie en de niveaustrategie. 

De volumestrategie 

De volumestrategie is er op gebaseerd in de eerste voorfreesfase 
een gereedschap te gebruiken dat in een zo kart mogelijke tijd een 
zo groat mogelijk materiaalvolume kan verspanen. Het gehele volume, 
zowel de hoeveelheid materiaal als de vorrn, is van invloed op de 
keuze van de frees. De frees met de meest optimale combinatie van 
de factoren snedediepte, snedebreedte en aanzet wordt geselecteerd. 
De volumestrategie houdt bij deze keuze geen rekening met de radius 
van de kamer. De straal van de frees die wordt gekozen is over het 
algemeen grater dan de radius van de kamer. De volumes die in de 
eerste voorfreesfase niet verspaand zijn, maar die weI verwijderd 
moeten worden voordat met de nafreesfase aanvangen kan worden, 
moeten in de tweede voorfreesfase verwijderd worden. Dit kan 
enerzij ds met hetzelfde gereedschap ui t de eerste voorfreesfase 
gebeuren. Meestal zal er een andere frees geselecteerd moeten 
worden voor de volumes die met de frees uit de eerste voorfreesfase 
niet bereikt kunnen worden (zie figuur 10). 

Door-snede A A Doorsnede B B 

MATERlAAL 

Figuur 10:De volumestrategie 
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De niveaustrategie 

De niveaustrategie verdeelt de bewerkingsvorm in een eindig aantal 
en wiskundig eenvoudig te beschrijven deelvolumes. De deelvolumes 
hebben een laagstruktuur. Twee begrenzingsvlakken van de deel
volumes staan loodrecht op de gereedschapsrotatieas. Deze vlakken 
zijn het onder- respektievelijk bovenvlak van het deelvolume. De 
ondervlakken respektievelijk bovenvlakken van deze lagen liggen op 
.aSte niveau·. (zie figuur 11). 

In de voorfreesfase worden deze lagen ieder apart afgehandeld. 
V~~r ieder deelvolume apart worden gereedschappen geselecteerd en 
akties gedefinieerd. In de niveaustrategie wordt de frees door de 
afrondingsstraal van het deelvolume bepaald. 

Door'snede A-A 

I"llveau 

Figuur 11:De niveaustrategie 

Voordelen van de niveaustrategie ten opzichte van de volumestra
tegie zijn: 

Het voornaamste voordeel is de vereenvoudiging van de pro
grammatuur. Na de eerste voorbewerkingsfase is het volume, dat 
nog verspaand moet worden, geometrisch minder complex. Het 
'bijhouden' van waar materiaal verwijderd is en waar dit nog 
gebeuren moet is een stuk eenvoudiger. 

- Er zijn herkenningspunten aanwezig. De ligging van de niveaus is 
in het Ne-programma terug te vinden door de coordinaten van de 
gereedschapsmiddelpuntsbaan. De eventuele controle van het 
programma wordt vereenvoudigd. Ook zijn de niveaus tijdens het 
frezen in het materiaal terug te vinden. 
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De keuze van het gereedschap is in de niveaustrategie een
voudiger. De diameter van het gereedschap voor de voorbewerkings
fase is direkt bepaald door de afrondingsradius van het 
deelvolume. 

Nadelen zijn: 

- Geen combinatie van deelvol es, die tegelijkertijd te frezen 
zijn. Combinatie van lagen k plaatsvinden indien de snedediepte 
van de frees groter is e laagdikte van de betreffende laag. ~, 

- Minder efficient voor 'grotere' kamers. Dit zijn kamers met grote 
volume-straal verhouding. 

Vanwege de relatieve eenvoud van de tweede strategie is voor de 
niveaustrategie gekozen. 

De bewerkingsvormen, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2, worden 
verdeeld in drie deelvolumes (zie figuur 12). Deelvolume 1 wordt 
begrensd door het bodemvlak en een vlak evenwijdig aan en op een 
afstand Lu (zie figuur 9) van het bodemvlak. Deelvolume 2 wordt 
begrensd door het bovenvlak van 1 en het vlak evenwijdig aan het 
bodemvlak dat tevens de begrenzingslijn tussen conisch wand en 
afrondingsradius bevat. Deelvolume 3 wordt begrensd door het 
bovenvlak van 2 en het bovenvlak van de bewerkingsvorm • 

. /. / ./ ,/ ./ ,/ ,/' 
./ ./ .. / / ./ / 

,/ ./ ./ /.' / /-
,/ ./ ./ / /' /' / 

/,/ / ./' /" ,,,/ /" 
/' ./ / / / 

./., ,/' /" /., ./" 

./ ,/ ,/' /' ./ ./ 
./ ./ 

./ 
./ ./ ,/ 

./ . ./ / .. 
./ ,/ 

" " " " " " " 

"', "'. "'. "'. "',""-. -". 

d elvalum 3 

va ume 2 
e va um 1 

Figuur 12: Verdeling van de bewerkingsvorm in deelvolumes 
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4. De methode 

4.1 In1eiding 

De methoden voor de drie bewerkingsvorm zoals gedefinieerd in 
hoofdstuk 2, hebben een funktionele struktuur volgens figuur 13. 

Input·porometers 

i7 

COl"ltroJIl'.van.dll' 
Inputwaorden 

b E.'n 
Int laJ I sat Ie 

(iprpedschaps. ~ sll'lect.e 

I 
I l Opt .mal. sat Ill' i 

I E I nd<? methodll' 

.. I IIkt ill'Px<?cut i<? 

Figuur 13: De funktionele struktuur van de methoden 

De methodeprogramma's bestaan uit vier functionele onderdelen, 
te weten: 

Controle van de inputwaarden en initialisatie 
Gereedschapsselectie 
Optimalisatie 
Aktieexecutie 

Deze vier onderdelen zullen in de hiernavolgende paragrafen worden 
behandeld. 
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4.2 Contro1e van de inputwaarden en initia1isatie 

De eerste funktie van het methodeprogramma is de contro1e van de 
waarden van de input-parameters. Deze contro1e heeft twee doe1ste1-
1ingen: 

Voorkom geometrisch onmoge1ijke vormen. 
Voorkom vormen, die met de in de methode beschreven 
bewerkingsmethodiek niet of niet het meest effici~nt te 
vervaardigen zijn. 

Er wordt gecontro1eerd of aan deze doe1ste11ingen is vo1daan door 
de inputwaarden zowe1 onafhanke1ijk a1s afhanke1ijk van e1kaar te 
beoorde1en. Eerst wordt bekeken of de inputwaarden in een bepaa1d 
domein 1iggen. Daarnaast wordt beoordee1d of de waarden in re1atie 
met e1kaar aan bepaa1de eisen vo1doen. Voorbee1den van de eerste 
contro1e zijn: 

Kamer1engte L1 E 
Kamerdiepte H1 E 
Materiaa1groep E 

[3,200] 
[0.001,50] 
[1,2] 

Voorbee1d van de tweede contro1e is: 

Kamer1engte L1 > 2 * kamerradius R1 

Indien de input-waarden niet vo1doen aan deze geste1de 
wordt door het methodeprogramma een van onderstaande 
ondernomen: 

eisen, 
akties 

Een foutme1ding wordt gegenereerd en het programma stopt. 
Een ander methodeprogramma wordt aangeroepen indien de 
methodiek van dat programma voor de bewerkingsvorm 
efficH~nter is. 

In dit eerste onderdee1 van het methodeprogramma krijgen voorts 
een aanta1 parameters een initi~le waarde. 
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4.3 Gereedschapsselectie 

4.3.1 Algemeen 

In het tweede onderdeel van een methodeprogramma vindt de 
selectie van de gereedschappen plaats. De verzameling gereedschap
pen, waarui t geselecteerd kan worden, is ondergebracht in de 
zogenaamde toolfile. Deze verzameling gereedschappen is opgebouwd 
uit een of meerdere deelverzamelingen. In zo'n deelverzameling zijn 
een aantal gereedschappen opgenomen, die een of meerdere gemeen
schappelijke eigenschappen bezitten. Voorbeelden van deze gemeen
schappelijke eigenschappen zijn: gelijkvormige geometrie, hetzelfde 
aantal snijkanten, geschikt voor bewerking van dezelfde materiaal
groep, etc. De gereedschappen in zo'n deelverzameling zijn aIle van 
hetzelfde gereedschapstype. 

Bij de selectie van een gereedschap spelen meestal nog andere 
factoren een rol. Het geselecteerde gereedschap moet ook aan deze 
voorwaarden voldoen om te worden gebruikt voor de verspaning van 
de bewerkingsvorm. Veel voorkomende voorwaarden zijn: 

- diameter van het gereedschap ligt in een bepaald interval 
- snijkantslengte groter dan de maximale werkdiepte 
- het gereedschap mag tijdens de bewerking niet in botsing komen 

met de omgeving. 
- het gereedschap moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om 

de geeiste kwali tei t van het bewerkingsresul taat te kunnen 
garanderen. 

- het gereedschap moet geschikt zijn om een bepaald materiaal 
te bewerken. 

In een methodeprogramma kan met behulp van het gereedschaps
selectiestatement uit een deelverzameling een gereedschap van een 
bepaald type worden geselecteerd. In het selectiestatement kan 
voorts vermeld worden aan welke overige criteria het te selecteren 
gereedschap moet voldoen (zie [1]). Een voorbeeld van het gereed
schapsselectiestatement is gegeven in figuur 14. 

SEL = SELCTL/TLTYP, toolname, diameter, min.tolerantie, 
maximum tolerantie, $ 

TLPAR, 6, GT, werkdiepte, $ 
10, EO, radius , $ 

CONCLS, FREZEN, 15 

Figuur 14: Voorbeeld van het gereedschapsselectiestatement 

Dit statement geeft opdracht om uit de toolfile een gereedschap 
van het type 'toolname' te selecteren, waarvan de diameter ligt in 
een bepaald interval. Het interval wordt aangegeven door de 
parameters achter TLTYP. De overige selectiecriteria zijn in dit 
geval: de snijkantslengte van het gereedschap moet groter dan de 
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werkdiepte zijn en de radius tussen schacht en uiteinde van het 
gereedschap gelijk aan 'radius'. De snijkantslengte respektievelijk 
de radius van een gereedschap staan in de tool file op de plaats 6 
resp. 10 achter het key-woord TLPAR. Het gereedschap moet verder 
geschikt zijn om een bepaalde bewerkingskwaliteit te halen. Deze 
geeiste kwaliteit wordt aangegeven met FREZEN,15. 

Figuur 15 laat zien hoe de geometrie van een gereedschap in de 
toolfile gedefinieerd kan worden (zie [1] en [2]). Het gereedschap 
bestaat l zoals reeds is vermeld, uit een houder en een verspanend 
gereedschap. Zowe1 houder a1s verspanend gereedschap zijn op te 
vatten als een samenstelling van n cilinders. De dimensie van de 
cilinders bestaan uit een 1engte en een diameter. In figuur 15 zijn 
deze dimensies voor de houder respektievelijk het verspanend 
gereedschap met Hi en Di respektievelijk hi en d i aangegeven. 

In figuur 15 is tevens weergegeven hoe de omgeving van een 
bewerkingsvorm gedefinieerd wordt. De omgeving wordt gedefinieerd 
door de parameters DENV en HENV. DENV is een waarde voor de afstand 
van de omgeving tot aan de wand. HENV geeft de hoogte van de 
omgeving. 
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Figuur 15: Definitie van de geometrie van het gereedschap 
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4.3.2. De drie basisvorrnen 

In paragraaf 3.3.2 z~Jn de gereedschapstypen opgesornd, die bij 
de verspaning van de bewerkingsvorrnen (zie hoofdstuk 2) gebruikt 
worden. Deze gereedschapstypen zijn de conische frees, de radius
frees en de cilinderfrees. 

Zoals reeds is verrneld, is de volgorde waarin de gereedschappen 
voor de verspaning van de bewerkingsvorrnen worden gebruikt als 
volgt: cilinderfrees, conische frees, radiusfrees. Het selecteren 
van deze gereedschappen vindt in orngekeerde volgorde plaats. De 
frees nodig voor de laatste bewerking, wordt het eerst geselec
teerd. Bewerking i stelt eisen aan het gereedschap g1. De bewer
kingscondities van g1 stellen eisen aan de bewerkingen i-l,i-2, ••. 
die vervolgens weer eisen aan de gereedschappen g1-1' g1-2' ••• 
stellen. Figuur 16 laat de volgorde zien, waarin de gereedschappen 
voor de drie basisvorrnen worden geselecteerd. 

Technologiel0eometrie 

Elnde cont~ole/'nlt 

I 
!Sele-ctle 
:rad i us f,...es 

GER££DSCHhPSVLhVGEN HEBBEN 

EEN IIMROE e OF 1 

Einde- s4tI'C!'ctie 

1 

Figuur 16: De gereedschapsselectie 
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De gereedschappen, die geselecteerd worden voor de verspaning van 
de bewerkingsvormen, moe ten aan een aantal voorwaarden voldoen. 
V~~r de radiusfrees zijn deze selectievoorwaarden: 

I - De radius tussen de schacht en het gereedschapsuiteinde van de 
frees moet liggen tussen een bepaalde minimum en maximum 
waarde. De minimum respektievelijk maximum toelaatbare radius 
wordt door inputwaarden van het programma bepaald. Het gereed
schap met de grootste radius heeft de voorkeur. Tijdens het 
nafrezen met de radius frees is de stapgrootte in dat geval het 
grootst (zie paragraaf 4.5). 

2 - De diameter aan het gereedschapsuiteinde s 2*radius bodemvlak. 
De grootste diameter heeft de voorkeur, vanwege de stabiliteit. 

3 - De diameter van het gereedschap s toelaatbare gereedschapsdia-
meter. 

4 - Geschikt voor de bewerking van het uitgangsmateriaal. 
5 - Geschikt voor de geeiste bewerkingskwaliteit. 
6 - Gereedschap met korte schacht verdient de voorkeur boven een 

gereedschap met lange schacht vanwege de stabi tei t van de 
frees. 

7 - Tijdens de bewerking geen botsing met de omgeving. 
8 - Snijkantslengte van de frees ~ maximum snedediepte. 

Voor bewerkingsvorm I ( zie figuur I hoofdstuk 2) geldt nog de 
voorwaarde: 

9 - De gereedschapsdiameter kleiner dan de vrijheidmaat VI. 

Op de selectie van de conische frees zijn aIle criteria van de 
radius frees van toepassing, behalve nummer 1. In de plaats van 
criterium nummer I komt: 

- De conici tei t van het gereedschap moet overeenkomen met de 
tapsheid van de kamer~ 

Ook voor de selectie van de cilinderfrezen zijn aIle criteria 
behalve nummer I van toepassing. 

De implementatie van een gereedschapsselectie, die aan deze 
bovenvermelde voorwaarden voldoet, geeft een tweetal beperkingen. 
Deze zijn: 

Een selectie op een criterium als bijvoorbeeld "zoek een 
radiusfrees met een zo groot mogelijke radius binnen een 
bepaald interval" vereist dat bij de selectie een bepaalde 
zoekvolgorde meegegeven moet kunnen worden. In de huidige 
technologietaal is een dergelijk zoekvolgorde aIleen mee te 
geven bij een gereedschapsselectie op de gereedschapsdiameter. 
Het selectiestatement uit de huidige technologietaal kent de 
test van het gereedschap op de omgeving niet. Het aktie
statement kent deze test weI. Het pas testen van het gereed
schap op de omgeving in de aktieexecutiefase kan de volgende 
consequentie hebben: 
Het geselecteerde gereedschap gi voldoet aan de gestelde voor-
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waarden. Vervolgens worden de gereedschappen g1+1 tot en met 
gn geselecteerd. Vaak gebeurt dit op criteria, die afhankelijk 
zijn van eisen van gereedschap g1. De aktieexecutiefase wordt 
gestart. Aktie I tot en met i-I worden uitgevoerd. In aktie 
i wordt het gereedschap g1 getest op de omgeving. Bij negatief 
resultaat moeten de gereedschapsselectie en de aktieexecutie 
gedeeltelijk worden herhaald. 

Aan de tweede beperking kan tegemoet gekomen worden door het 
aktiestatement te betrekken in de gereedschapsselectie. Di t gebeurt 
op de volgende wijze: 

PROCBDURE SelecteerGereedschapMetTestOpOmgeving; 

BBGIN 
voorlopigGeselecteerdeGereedschap = 0; 
resultaatTestOmgeving = FALSB; 
REPBAT 

HAAL NIBUWB VOORWAARDBN (l •• N) OP; 
voorlopigGeselecteerdeGereedschap := 

SelecteerGereedschap(voorwaardel, ••• ,voorwaardeN) 
IF vGG <> 0 
THEN 

resultaatTestOmgeving := 
TestOmgeving(voorlopigGeselecteerdGereedschap, 
omgeving) 

UNTIL resultaatTestOmgeving = TRUB 
BND. 

De funktie TestOmgeving ui t bovenstaande procedure is in de 
SMASH-technologietaal het aktiestatement(zie paragraaf 4.5). 
De selectie van de radius frees zoals toegepast in de voor de 
verspaning van de drie bewerkingsvormen geprogrammeerde methode
programma's is opgenomen in bijlage F. 
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4.4 Optimalisatie 

De optimalisatie is een programmaonderdeel dat voIgt op de 
gereedschapsselectie. De functie van de optimalisatie is het 'uit
zeven' van de geselecteerde gereedschappen tot een set gereedschap
pen, waarmee de bewerkingsvorm zo optimaal mogelijk, dat wil zeggen 
in een zo kort mogelijke tijd, verspaand kan worden. Een bijkomend 
voordeel is dat het produkt met een minimaal aantal gereedschappen 
vervaardigd wordt. 

Indien de bewerkingen van een gereedschap beter door een van de 
andere gereedschappen verricht kan worden, dan wordt dit gereed
schap uit de set gereedschappen verwijderd. Het andere gereedschap 
moet dan weI de funktie van het eerste gereedschap over kunnen 
nemen. 

Zoals reeds gemeld, worden in gereedschapsselectiefase een 
vijftal gereedschappen geselecteerd. De cilinderfrees van deel
volume 1 kan de bewerkingen van de cilinderfrezen voor deelvolume 
2 en 3 overnemen. De cilinderfrees van deelvolume 2 kan de fUnktie 
van de frees van deelvolume 3 overnemen. Optimalisatie van de 
cilinderfrezen is dus mogelijk. 

V~~r het verkrijgen van een optimale set gereedschappen moet de 
per gereedschap benodigde bewerkingstijd bepaald worden. Deze kan 
bepaald worden, indien per gereedschap de volgende factoren bekend 
zijn: 

- totale lengte van de freesbaan 
voeding 

- gereedschapswisseltijd (handmatig of machinaal) 

In het programmeersysteem SMASH kan deze optimalisatie slechts 
plaatsvinden in de Geometrie-Methode-fase. Twee van de bovenver- V 
melde factoren zijn in deze fase nog onbekend. De totale lengte 
van de freesbanen kan pas na de Path-Generatie-fase worden bere
kend. De benodigde gereedschapswisseltijd, die voor rekening komt 
van deze bewerkingsvorm, kan pas na de Execut-fase worden bepaald. 
Dit is de fase waarin onder andere wordt bekeken of gereedschappen 
nodig voor de verschillende bewerkingsvormen gecombineerd kunnen 
worden. 1 
~et veor rekening komen van de·bewerkingsvorm verdient nog enige 

uitleg. Een gereedschap voortgekomen uit de Geometrie-Methode-fase 
kan de volgende status hebben: 

Gereedschap is noodzakelijk voor verspaning van de bewer
kingsvorm. 
Gereedschap is niet noodzakelijk. Naast dit gereedschap zijn 
voor de bewerking nog andere gereedschappen mogelijk. 

In het eerste geval komt de gereedschapswisseltijd geheel voor 
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rekening van deze bewerking van deze bewerkingsvorm. De gereed
schapswisseltijd voor rekening van de overige bewerkingen van deze 
of andere bewerkingsvormen met hetzelfde gereedschap is nul. In 
het tweede geval moet de tijd voor het wisselen worden verdeeld 
over de verschillende bewerkingen die dit gereedschap gebruiken. 

Een exakte berekening van de bewerkingstijd ~ van een bepaald 
gereedschap is in de Geometrie-Methode-fase niet te maken.i 
Het is echter mogelijk een schatting van de bewerkingstijd ~ te V 
maken. Deze schatting wordt verkregen uit het quoti~nt van het 
volume Vb van de te verspanen bewerkingsvorm en een schatting van 
het volume Vf dat de frees per tijdseenheid verspaant.(zie onder
staande formule): 

Vf = ld*d*f Vb . volume bewerkingsvorm . 
Vf schatting van het volume dat 

de frees per tijdseenheid 
verspaant 

~ = ~/~ ld diepte van een snede 
d diameter frees 
f voeding 
~ bewerkingtijd 
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4.5 Aktieexecutie 

Standaardvormen worden in het uitgangsmateriaal gecreeerd door 
het verwijderen van een of meerdere zogenaamde delta-volumes. V~~r 
de verwijdering van deze delta-volume~ worden een of meerdere ke1{ I 

gereedschappen gebruikt. Het methodeprogramma beschrijft hoe een 
bepaald delta-volume kan worden onderverdeeld in een of meerdere 
sub-delta-volumes. Kenmerk van een sub-delta-volume is, dat het 
kan worden verwijderd door met een gereedschap een bepaald 
bewegingspatroon uit te voeren. (zie algemeen deel) 

De funktie van het laatste onderdeel van een methodeprogramma, 
de aktieexecutie, is de gekozen gereedschappen aan een bewegings
patroon te koppelen. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamd 
aktiestatement. Het aktiestatement verwij st naar een motionpro
gramma, waarin een beschrijving van het bewegingspatroon is 
opgenomen. In figuur 17 is een voorbeeld van een aktiestatement 
afgebeeld (zie [1]). 

AC1 = ACTION/ACTNUM, 
TLTYP, 
WDEPTH, 
MOTTYP, 
MOTPAR, 

number, $ 
spiebaanfrees, diameter, $ 
diepte, maxsnedediepte, $ 
motname, $ 
lengte, breedte, radius 

Figuur 17: Voorbee1d van een aktiestatement 

In bovenstaand aktiestatement wordt een gereedschap van het type 
, spiebaanfrees ' aan een bewegingspatroon gekoppeld. Het patroon 
staat beschreven in het motionprogramma 'motname'. De waarden van 
de parameters nodig om met het motionprogramma de gereedschapsbanen 
te genereren staan achter MOT PAR vermeld. 

In een methode worden tijdens de aktieexecutie van het methode
programma een aantal akties gedefinieerd. In het navo1gende zullen 
per fase van de totale bewerking de gedefinieerde akties worden 
bekeken. Er zal worden ingegaan op welke subdeltavolumes verspaand 
worden, volgens welk bewegingspatroon en met welk gereedschap dit 
gebeurt. 
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- Akties in de eerste voorfreesfase 

De eerste voorfreesfase heeft tot doel het wegfrezen van zoveel 
mogelijk materiaal in een zo kort mogelijke tijd. V~~r deze fase 
worden drie akties gedefinieerd. Elk van deze akties neemt het 
voorfrezen van ~Em van de deelvolumes, zoals gedefinieerd in 
paragraaf 3.2.4, voor zij n rekening. De algemene vorm van het 
subdeltavolume bleek voor elk van deze drie deelvolumes hetzelfde 
te kunnen zijn. Een doorsnede van dit subdeltavolume is weergegeven 
in figuur l8a. De specifieke vorm van het subdeltavolume wordt 
bepaald door de motionparameters. 

Het bewegingspatroon nodig om met een cilinderfrees het subdelta
volume te verspanen, is in figuur 18b afgebeeld. De afgebeelde 
lijnen in deze figuur zijn de banen die het gereedschapsmiddelpunt 
van de cilinderfrees maakt tijdens de eerste voorfreesfase van 
bewerkingsvorm 1. (doorlopende lijn: beweging met voeding, gestip
peld: met ijlgang) 

V~~r deze fase is een juiste baanafstand van belang. Bij een te 
grote afstand tussen de gereedschapsmiddelpuntsbanen blij ft materi
aal staan. De toelaatbare baanafstand L is uit te drukken in de 
gereedschapsdiameter d: 

met: O<kl~l; 
O<k2~1 

Parameter kl is technologisch bepaald. Freestechnisch is het niet 
gewenst met de volle gereedschapsdiameter te verspanen. Parameter 
k2 is geometrisch bepaa1d. In bijlage C wordt nader op deze laatste 
parameter ingegaan. 

. : 

· · · 
\.- _.-( 
\ ." /' / / ,/ ;/ /' ;' / / ./ 
\ ./ //./</</,/,//<//<,/,//,/ ,/ / 

Figuur 18a: Doorsnede van het 
subdelta-vo1ume in 
bewerkingsfase 1 

. 

t 

Figuur 18b: Bewegingspatroon 
in bewerkingsfase 1 

- Akties in de tweede voorfreesfase 

De tweede voorfreesfase heeft tot doel het bereiken van de door 
de nafreesfase ge~iste overmaat. Dit houdt impliciet in, dat de 
akties uit de tweede voorfreesfase worden uitgevoerd, indien de 
gewenste overmaat in de eerste voorfreesfase niet is bereikt. 
Evenals in de eerste voorfreesfase worden cilinderfrezen gebruikt. 
Het te verspanen subdeltavolume is in figuur 19a afgebeeld. Het 
bijbehorende banenpatroon in figuur 19b. 
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Figuur 19a: Doorsnede van het 
subdelta-volume in 
bewerkingsfase 2 

- Akties in de nafreesfase 

Figuur 19b: Bewegingspatroon 
in bewerkingsfase 2 

V~~r het nafrezen van de wand en de afrondingsradius tussen wand 
en bodem van de kamer zijn er drie gevallen mogelijk: 

1- aIleen een aktie met een conische frees 
2- aIleen een aktie met een radiusfrees 
3- zowel aktie met een conische als een radius frees 

Geval I treedt op indien de radius van de geselecteerde conische 
frees geIijk is aan de afrondingradius van de kamer. 
Geval 2 treedt op indien geen conische frees kon worden geseIec
teerd. 
Geval 3 treedt op indien geen van de voorwaarden van geval 1 of 2 
geldt. 

Het te verwijderen subdeitavolume is weergegeven in figuur 20a. 
Het algemene banenpatroon is voor beide freestypen identiek. De 
voor het gereedschap berekende gereedschapsbanen zijn voor de beide 
freestypen verschillend van aard. Voor de nafreesbewerking van 
eenzelfde wand is het voor een conische frees vaak mogelijk om de 
wand na te bewerken door de wand eenmaal langs te lopeno V~~r het 
nafrezen van de wand met een radius frees is een baan vaak niet 
voidoende om de wand te laten voldoen aan de vereiste kwaliteit. 
Een belangrijke kwaliteitseis is de oppervlakteruwheid. Door het 
meerdere malen Iangslopen van de wand met de radius frees kan 
bereikt worden dat aan deze ruwheidseis wordt voldaan. De afstand 
tussen de opeenvolgende gereedschapsbanen, de stapgrootte , is 
hierbij van belang. Bij lage B laat zien hoe deze stapgrootte 
bepaald .wordt. In figuur 20b is het bewegingspatroon van een 
radius frees voor de nabewerking van de wand afgebeeid. 
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Figuur 20a: Doorsnede van het 
subdel ta-volume in 
de nabewerkingsfase 

Figuur 20b: Bewegingspatroon voor 
een radius frees in de 
nabewerkingsfase. 

De laatste nafreesaktie komt slecht in zeer bepaalde gevallen 
v~~r. Naarmate de bodemradius van de basisvorm kleiner wordt, is 
het vinden van een cilinderfrees met een radius kleiner of gelijk 
aan de bodemradius moeilijker. In de gevallen dat geen cilinder
frees gevonden is wordt de frees, die geselecteerd is voor deel
volume 2, gebruikt voor de bewerking van de bodem. Deze frees is 
al tij d groter in diameter. In de hoeken van de basisvorm zal 
derhalve op de bod em materiaal blijven staan. In de nafreesfase 
wordt dit materiaal vaak geheel verwijderd. Slechts in het geval 
dat in de nabewerking een bolkopfrees wordt gebruikt, resteert 
materiaal. Indien di t resterende materiaal niet voldoet aan de 
gestelde kwaliteitseisen wordt dit materiaal weggefreesd door 
middel van een extra aktie(zie bijlage B). 

In de figuren 2la respektievelijk 2lb zijn het te verspanen sub
delta-volume respektievelijk het banenpatroon ~1an deze extra aktie 
*opgenomen. 

verspaond door 
cllinderfrees 

, " 

--...:-;--.:;-~~::---<:'-..,,----..;-.....,-...f.L,u:,.~' ", 
" "'" "' .. "'" "'" "'" "'" "'" "', "'. i". "', .\ '" ", , .... .... .... .... .... .... .... " ", " "J " .... 
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Figuur 21a: Doorsnede van het 
subdelta-vo1ume in 
de nabewerkingsfase 
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Figuur 21b: Bewegingspatroon van 
een radius frees in de 
nabewerkingsfase. 



5. Produktietijden 

Om de werkzaamheid van de voor SMASH geschreven technologiepro
gramma's te testen zijn met behulp van het CAD-systeem Badge een 
tweetal ontwerpen van produkten gemaakt. Bewerkingsvorm 1 en 
bewerkingsvorm 2 zijn in deze ontwerpen opgenomen. De ontwerpen 
zijn afgebeeld in figuur 22 respektievelijk in figuur 23. 
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Figuur 22: Produkt 3 
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Figuur 23: Produkt 4 

De overige afmetingen van de bewerkingsvormen, die niet in de 
tekeningen van de figuren 22 en 23 zijn opgenomen, staan verme1d 
in tabe1 1. Zie ook de defini ties van de bewerkingsvormen in 
hoofdstuk 2. 

Bewerkingsvorm Diepte HI Tapsheid Al Radius R2 
[mm] [graden] [mm] 

Produkt 3: 1 14 9.46 5 
2 15 15 5 
3 10 0 2.5 
4 10 9.46 0.5 
5 14 5 2.5 
6 5 9.46 2.5 

Produkt 4: 1 10 9.46 0.5 
2 10 60 5 
3 10 9.46 5 

Tabe1 1: Overige afmetingen van de produkten 3 en 4. 

Door midde1 van het programma DIALOG zijn de gegevens van deze 
twee ontwerpen uit BADGE overgehaa1d en opgenomen in een input-file 
voor SMASH. Deze gegevens bestaan uit de dimensies van de basis-
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vormen, de opperv1akteruwheid, etcetera. Aan het programma DIALOG 
wordt verder kenbaar gemaakt welke NC-freesmachine gebruikt gaat 
worden, wat de dimensies en materiaa1soort van het uitgangsmate
riaa1 zijn en waar het gereedschapswisse1punt 1igt. 

Gegevens uitgangsmateriaa1: 
materiaa1soort: 
afmetingen : 

A1, werkstofnr. 3.2316 
100x80x30 [mm] 

Na het creeren van de SMASH-input-fi1e wordt deze file door SMASH 
en de postprocessor verwerkt tot het gewenste NC-programma. 

Het gereedschapsbestand is voor deze test om praktische redenen 
beperkt gehouden. Het SMASH-programma had de keuzemoge1ijkheid uit 
een zeventa1 gereedschappen van een drieta1 typen. De gereedschap
pen uit het gereedschapsbestand zijn verme1d in tabe1 2. Een 
gereedschap uit het gereedschapsbestand is niet gekozen, name1ijk 
de spiebaanfrees met diameter van 20 mm. 

Freestype, materiaa1, Snijsne1heid aanzet 
diameter [mm] , (he11ing) [m/min] [mm/omw] 

Spiebaanfrees, HSSE, 20 100 0.17 
Spiebaanfrees, HSSE, 12 100 0.10 
Spiebaanfrees, HSSE, 8 100 0.06 
Spiebaanfrees, HSSE, 6 84 0.04 
Conische frees, HSSE, 20, 1:6 100 0.17 
Bo1kopfrees, HSSE, 10 100 0.08 
Bo1kopfrees, HSSE, 5 70 0.03 

Tabe1 2: Het gereedschapsbestand. 

De 1aatste stap in het produktieproces is het frezen van het 
produkt. De twee produkten zijn gefreesd op de MAHO MH700S van de 
vakgroep WPA van de facu1teit der Werktuigbouwkunde. Dit is een 
vijfassige freesmachine. V~~r het frezen van de twee produkten zijn 
slechts drie assen gebruikt. 

Tabe1 3 geeft de globa1e tijdsduur aan, die de verschi11ende 
fasen in het produktieproces innemen. De tijden die betrekking 
hebben op de aanmaak van de tekening en de verwerking ervan door 
het programma's Dialog en Smash zijn in grote mate afhankeIijk van 
de capaciteit en de momentane belasting van het computersysteem. 
Daarnaast speeit de ervarenheid van de gebruiker een rol. De in 
tabel 3 verme1de waarden geven slechts een indicatie van tijdsin
besiagname van de verschiIIende fasen van het produktieproces. 
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Produkt 3 Produkt 4 
[min] [min] 

Badge: 30 15 V 
Dia1oog: 2 1.5 
Smash: 13 10 ~ftUqA~ 
Verspaning: 27 30 

lvt fA (Ar)..," t.,. 

hin-, U11 
/;rIAL, f 

.l.vLClCl.L. ± 72 ± 57 

Tabe1 3: G10bale schatting produktietijdsduur. 

In tabel 4 is de globale tijdsduur weergegeven, die het verspa
ningsproces in beslag neemt. Deze tijdsduur is opgespli tst per 
gereedschap en per bewerkingsvorm. 

Freestype 

Diameter 

Produkt 3: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Neventijd 

Produkt 4: 
1 
2 
3 

Neventijd 

Tabel 4: 

Spiebaanfrees Coniscl-. o""Aius Tot~~!. 

6 8 12 20 5 10 

0.98 3.20 0.59 0.57 5.34 
1.32 2.43 3.75 

1. 75 0.45 2.20 
1.06 0.30 1.36 

0.70 0.44 6.17 7.31 
0.96 0.26 0.43 1.65 

5.28 

5.67 10.22 1.00 16.89 
0.44 1.78 3.66 5.88 
2.45 1.23 0.34 0.76 4.78 

2.38 

Globale verspaningstijdsduur [min], uitgesplist 
per bewerkingsvorm en per gebruikt gereedschap. 

De verspaningstijdsduur kan worden verkort door hardmetalen 
frezen te gebruiken, waardoor met hogere snijsnelheden gewerkt kan 
worden. De neventijden worden gevormd door de tijdsduur nodig voor 
ijlgangbewegingen van het gereedschap en door de tijdsduur nodig 
voor het wisselen van het gereedschap. 

1 
I 

31 



• 

BIJLAGEN 



Bijlage A: Contouren 

In het specifiek deel is reeds naar voren gekomen, dat in de 
tweede voorbewerkingsfase en nabewerkingsfase het gereedschap een 
beweging uitvoeren moet, die de wand van de basisvorm voIgt, het 
zogenaamde contouren. De diepte waarop het gereedschap de wand 
voIgt, wordt aangegeven met een in het aktiestatement mee te geven 
maximum toelaatbare snedediepte. Deze maximum toelaatbare snede
diepte geeft de ligging aan van een plat vlak loodrecht op de 
gereedschapsrotatieas. De doorsnede van dit vlak en het vlak van de 
wand van de bewerkingsvorm is de contour die het gereedschap volgen 
moet. In figuur Al wordt deze contour aangeduid met de coordinaten 
(x',y'). 

d 

(x,y) 

d d 

d d 

II" 

Figuur AI: Contouren van een vlak met diverse 
gereedschappen 
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In plaats van een contourbeschrijving is het echter in SMASH 
gebruikelijk om de baan van het gereedschapsmiddelpunt te beschrij
ven. Het gereedschapsmiddelpunt is het punt aan het gereedschaps
uiteinde dat gelegen is op de gereedschapsrotatieas. In figuur Al 
is dit punt aangeduid met de coordinaten (x,y). De gereedschaps
middelpuntsbaan (x,y) is een equidistante baan aan de contour 
(x',y'). Gereedschapsmiddelpuntsbaan en contour liggen hierbij in 
een plat vlak loodrecht op de gereedschapsrotatieas. De afstand 1 
tussen de gereedschapsmiddelpuntsbaan en de berekende contour is 
voor de verschillende gereedschapstypen te berekenen met de 
volgende vergelijkingen: 

V~~r een cilinderfrees: 

= d/2 (al) 

V~~r een conische frees: 

= (a2 ) 

V~~r een radiusfrees: 

= (a3) 
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Dijlage D: Stapgroottebepaling voor radiusfrezen 

D.1 Inleiding 

In sommige geval1en is het noodzakelijk dat een radius frees een 
plat vlak nabewerkt. Zoals in het specifiek deel van dit verslag 
reeds naar voren is gekomen, gebeurt dit voor de drie bewerkings
vormen in twee gevallen, namelijk: 

- de wand van de basisvorm loopt niet parallel met de gereed
schapsrotatieas en er is geen geschikte conische frees voor 
de nabewerking van deze wand in het gereedschappenbestand 
aanwezig. 

- de bodemradius van de kamer is kleiner dan de radius van de 
kleinste cilinderfrees en het 'restje' materiaal dat in de 
hoeken van de kamer op de bodem blijft staan, is te groot voor 
de geeiste oppervlakteruwheid. 

Deze twee gevallen zullen nu verder worden onderzocht. 

B.2 Nafrezen van de wand met de radiusfrees 

Bij het nafrezen van de wand met een radius frees is het belang
rijk om voor het verkrijgen van de gewenste oppervlakteruwheid, de 
stapgrootte s van de frees voldoende klein te nemen. De te kiezen 
stapgrootte s is naast afhankelijk van de oppervlakteruwheid 
afhankelijk van de radius r van de radiusfrees. (zie figuur B1) 

d 

Figuur Bl: Nabewerken wand met een radius frees 

De in de praktijk meest gebruikte ruwheidswaarde is de Ra-ruw
heidswaarde, zoals gedefinieerd volgens NBN 3632. Onder deze Ra
ruwheidswaarde wordt verstaan de gemiddelde afwij king van het 
oppervlakteprofiel ten opzichte van de middellijn. Brouwers [4] 
heeft een vergelijking afgeleid, die de Ra-ruwheidswaarde uitdrukt 
in de radius r van de frees en de stapgrootte s. 
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Deze vergelijking luidt: 

Ra( r, s) 

met: 

2r(r-m) 
::: * [ sin(9) - 2*sin(~o) ] + 

s 

s 
* [ 2~o - 29 + sin(2~o) - ~Sin(49)J 

~o = arccos(l-m/r) 
m = 2*r2/s * [-9 + sin(29) - %sin(49) ] 
9 = arctan(2~/s) 
~ ::: r(l-sina) 
a = arccos(~s/r) 

Let weI: vergelijking bl geeft de theoretische Ra-waarde. 

(bl) 

Vergelij king bl kan worden gebruikt voor de stapgrootteberekening 
van de radiusfrees. De stapgrootte wordt berekend met behulp van 
de volgende procedure, geschreven in pseudo-Pascal: 

PROCEDURE BerekenStapgrootteRadiusfrees; 

BEGIN 
READ radius r, gewensteRuwheid RaJ minStapgrootte smin' 

minStapIncrement I; 
maxStapgrootte Smax : = 2*r; 
REPEAT 

gemStapgrootte Sgem :::: ~(Smax+Smin); 
ruwheid : = BerekenRuwheid (Sgem' r ) ; 

. IF ruwheid < Ra 
THEN 

smax : = Sgem 
UNTIL (Smax - Smin) < I; 
s : = Sgem; 
GEEF STAPGROOTTE sUIT 

END. 

De in bovenstaande procedure vermelde functie 'BerekenRuwheid' 
berekent de ruwheid volgens vergelij king (I). De minimale stap
grootte is afhankelijk van de minimale stapgrootte smin van de ge
bruikte NuBe-freesbank. Het minimale stapincrement I is hieraan 
vaak gelijk. 

Deze procedure is opgenomen in de methodeprogramma t s voor de 
bewerkingsvormen, zoals gedefinieerd in het specifiek deel. De 
procedure berekent echter de stapgrootte van de frees in het vlak 
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van bewerking zelf. De motions die zorg dragen voor het contouren 
van de frezen vragen om een stapgrootte in de richting van de 
gereedschapsrotatieas (zie bij lage A). De omzetting van stapgrootte 
s in het bewerkingsvlak en de stapgrootte in de rotatieas Sz van de 
frees gaat volgens formule b2. In deze formule is parameter Al de 
hoek tussen het na te bewerken vlak en de rotatieas. 

s * cos(Al) (b2) 

B.3 Nafrezen van de bodem met de radius frees 

In het geval dat de bodemradius Rbodem van de basisvorm zo klein 
is dat in de gereedschapsselectiefase geen cilinderfrees geselec
teerd k~n worden met een radius kleiner dan deze bodemradius zal 
er een cilinderfrees gekozen worden met een grotere radius Rcilfr • 

Deze cilinderfrees bewerkt de bodem van de basisvorm. In de hoeken 
van de basisvorm blijft dan echter een 'restje' materiaal staan. Of 
dit 'restje' materiaal weggefreesd moet worden, hangt af van de 
eisen aan de oppervlakteruwheid van de kamerbodem en van de maximum 
dikte L van het 'restje' materiaal (zie figuur B2). 

Figuur B2: 'Restje' materiaal in de hoek van de basisvorm. 
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DOORSN D 

Figuur B2: (vervolg) 

A-A 

verspaand door 
r-adlusfr-ees 

De afstand L is als voIgt te berekenen (zie figuur B2): 

De stapgrootte s kan worden berekend met de procedure BerekenStap
grootteRadiusfrees, zoals is beschreven in paragraaf B.2 • 
Uit figuur B3 blijkt dat de bodem nagefreesd wordt indien L groter 
dan ~s is. 

--- ". 
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Figuur 83: Extra banen met radiusfrees voor nafrezen 
van de kamerbodem. 
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Bijlage C: Berekening factor k 2 • 

Een belangrijke eis bij de berekening van gereedschapsmiddel
puntsbanen in de eerste voorfreesfase is, dat het al het tussen 
deze banen liggende materiaal verspaand wordt. Bij een banenpatroon 
van gereedschapsmiddelpuntsbanen, die parallel aan de contour 
lopen, moet voorkomen worden dat in hoeken van de kamer materiaal 
blijft staan.(zie arcering in figuur Cl). 

! I 
i I 
i d i 

f----1 . . 
Figuur Cl: Te grote afstand tussen gereedschaps

middelpuntsbanen 

V~~r opeenvolgende middelpuntsbanen, die beide in de kamerhoeken 
een cirkel beschrijven, waarvan het middelpunt hetzelfde is, kan 
de afstand tussen deze banen maximaal gelijk zijn aan de diameter 
van het gereedschap. (zie figuur C2) 

d 

Figuur C2: Opeenvolgende freesbanen met radius 
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Figuur C3: Opeenvolgende freesbanen zonder radius. 

V~~r opeenvolgende banen zoals figuur C3 laat zien, moe ten de 
middelpuntsbanen dichter bij elkaar liggen om te voorkomen dat er 
materiaal blijft staan. In dit laatste geval wordt door middel van 
de factor k 2 de maximaal toelaatbare afstand tussen de gereedschaps
middelpuntsbanen L uitgedrukt in de diameter d van het gereedschap. 

(c1) 

De maximum afstand tussen twee opeenvolgende gereedschapsmid
delpuntsbanen L waarbij geen materiaal blijft staan, kan worden 
afgeleid uit figuur C3. 

V~~r L geldt: 

L = d/2 * ( sin(a/2) + 1 ) (c2) 

~ ~lJ 
Uit vergelijking ~ en (~) voIgt vervolgens: 

k2 = 1/2 * ( sin(a/2) + 1 ) (c3) 

In de praktijk zul1en de opeenvolgende gereedschapsmiddel
puntsbanen nimmer op de maximaal toelaatbare afstand van elkaar 
liggen. Bet is freestechnisch gunstiger om niet met de volle 
freesdiameter te verspanen. Daarnaast wijkt de werkelijk gebruikte 
diameter altijd iets af van de nominale diameter. 
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Bijlage D: Aandachtspunten bij de gereedschapsselectie. 

In . deze bij lage zal eerst worden ingegaan op het gebruik van 
gereedschapsdiametertoleranties bij de gereedschapskeuze en aktie
definitie. Vervolgens zal aandacht worden be steed aan de relatie 
tussen de gereedschapskeuze en de omgeving van het objekt. 

Er zijn bij de gereedschapsselectie en de aktiedefinitie in de 
technologietaal van SMASH een drietal tolerantiesoorten te 
onderscheiden: 

Tolerantiesoort 1: Deze tolerantiesoort wordt gebruikt bij de 
gereedschapsselectie. Het is het tolerantiegebied over de optimale 
gereedschapsdiameter, waarbinnen de diameter van het te selecteren 
gereedschap behoort te liggen. 

Tolerantiesoort 2: Deze tolerantiesoort wordt gebruikt bij de 
gereedschapscombinatie in de EXECUT-fase. Het geeft het toleran
tiegebied over de diameter van het voor bewerking B1 geselecteerde 
gereedschap aan, waarbinnen de diameters van gereedschappen, die 
voor andere bewerkingen (B1 •• B1_1 , Bi +1 •• Bn) geselecteerd zij n, moeten 
liggen om met dit gereedschap gecombineerd te mogen worden. 

Tolerantiesoort 3: Deze tolerantiesoort wordt gebruikt op de 
'werkvloer'. Het geeft het tolerantiegebied over de geselecteerde 
en eventueel gecombineerde gereedschapsdiameter aan, waarbinnen de 
diameter van het gereedschap, dat op de machine voor het verspa
ningsproces gebruikt wordt, moet liggen. Di t tolerantiegebied wordt 
bepaald in de baan-generatie-fase. De mate van overlap tussen de 
gereedschapsbanen is hierbij van belang. 

In het hiernavolgende zal over tolerantie 1, tolerantie 2 en 
tolerantie 3 gesproken worden, indien een van bovenstaande 
toleranties wordt bedoeld. 

De mogelijkheden die de SMASH-technologietaal de programmeur 
biedt, blijven beperkt tot het 'inbouwen' van twee van de drie 
tolerantiesoorten. In het gereedschapsselectiestatement wordt 
vanzelfsprekend tolerantie 1 meegegeven. Het aktiedefinitie
statement biedt plaats voor tolerantie 2. Tolerantie 3 kan niet 
extra worden opgegeven en wordt door het SMASH-systeem gelijk 
gesteld aan tolerantie 2. Deze tolerantie wordt als tolerantie op 
de gereedschapsdiameter aan de werkvloer doorgegeven. Dit kan bij 
een wat ongelukkige keuze van de gereedschapsdiameter tijdens het 
vervaardigen van het produkt problemen opleveren. Bij de bepaling 
van de gereedschapsbanen in de baan-generatie-fase is namelijk 
rekening gehouden met slechts een kleine variatie op de diameter. 
Een te grote afwijking zou betekenen dat materiaal blijft staan. 
De technologieprogrammeur houdt daar dan ook rekening mee door 
tolerantie 2 klein te houden. Een vee1 voorkomende waarde van 
tolerantie 2 is: ±O.lmm. Op deze wijze is in feite tolerantie 3, 
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in plaats van tolerantie 2, aan het aktiestatement meegegeven. 
Nadeel hiervan is dat in de EXECUT-fase aIleen nog gereedschappen 
met elkaar worden gecombineerd, die identiek aan elkaar zijn. 

Een 'vreemd' feit bij de opgave van tolerantie 2 aan het aktie
definitiestatement is, dat dit slechts door middel van een 
hernieuwde gereedschapsselectie gebeuren kan. Overigens is het 
mogelijk om het reeds geselecteerde gereedschap in het aktiedefini
tiestatement mee te geven. Consequentie is, dat hiermee tevens 
tolerantie 2 geIijk gesteld wordt aan tolerantie 1. Oat deze 
situatie ongewenst is, mag duidelijk zijn. 

Naast de vermenging van tolerantiesoorten verdient relatie van 
de gereedschapsselectie en de omgeving van de aktie aandacht. 

In het aktiestatement kan als keuze middels het key-woord ENVIR 
aan twee parameters (denv,henv) de omgeving van de aktie worden 
meegegeven. De parameter I denv' bevat de waarde van de minimum 
afstand van het botsingsgebied tot aan de zijde van de motion 
gezien in het vlak Ioodrecht op de lengterichting van het gereed
schap, waarin het referentiepunt van de motion Iigt. De parameter 
'henv' bevat de maxima Ie hoogte van het botsingsgebied. (zie figuur 
01) 

De technologietaal heeft weI de mogelijkheid een omgeving te 
definieren in het aktiedefinitiestatement, echter niet in het 
gereedschapsselectiestatement. Oit kan tot gevolg hebben dat het 
geselecteerde gereedschap, dat voldoet aan de selectiecriteria, 
niet voldoet aan zijn omgeving. Er wordt een foutmelding gegene
reert na de definitie van de aktie. 

x 

hcov 

l~ 
\ 

Figuur 01: Oefinitie van de omgeving 

De oplossing van het geschetste probleem Iigt voor de hand. V~~r 
een gereedschapsselectie, die rekening houdt met de omgeving, 
behoort in het gereedschapsselectiestatement ook het key-woord 
ENVIR opgenomen te worden. Logischerwij ze behoort dan ook de 
benodigde werkdiepte van het gereedschap, middels het key-woord 
WDEPTH, in dit statement opgenomen te worden. 
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Er is echter binnen de huidige technologietaal weI tegemoet te 
komen aan de eis dat het geselecteerde gereedschap moet voldoen aan 
de omgeving. Dit kan gebeuren door het aktiedefinitiestatement op 
te nemen in de gereedschapsselectie. Het aktiestatement wordt op 
fouten gecontroleerd (dus ook op fouten ten gevolge van de omge
ving) door middel van de TLSELF-funktie. Indien er een fout 
optreedt, wordt opnieuw een gereedschapsselectie gehouden met 
gewijzigde selectiecriteria. 
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Bijlage E: Funkties en procedures 

In deze bijlage zal nader aandacht besteed worden aan twee 
elementen, die een aanvulling van de huidige technologietaal van 
SMASH kunnen vormen. Deze twee element en zijn de funktie en de 
procedure. Voordat ingegaan wordt op de voordelen, die het gebruik 
van deze elementen biedt, zal een omschrijving van de begrippen 
funktie en procedure worden gegeven: 

Procedures en funkties beschrijven beide een mechanisme dat een 
bepaalde operatie kan uitvoeren. Het onderscheid ligt in het feit, 
dat een funktie op te vatten is als een 'ingewikkelde' expressie 
en een procedure als een 'ingewikkeld' assignment. Dit impliceert 
dat een funktie slechts invoer-variabelen heeft en onderdeel kan 
zijn van een expressie. Een procedure heeft zowel invoer- als 
uitvoervariabelen en kan niet in een expressie voorkomen. 

Funktie en procedures kunnen op twee niveau's gedefinieerd en 
gebruikt worden: 

Op het niveau van het technologieprogramma zelf. In dit geval 
wordt eenmalig in het programma door de technologieprogrammeur een 
aantal funkties en procedures gedefinieerd om vervolgens meerdere 
mal en aangeroepen te worden. 

Op het niveau boven de technologieprogramma's. In dit geval is 
er een bibliotheek met algemeen toegankelijke funkties en procedu
res aanwezig. Deze funkties en procedures zijn gestandaardiseerd 
en kunnen overal in de technologieprogramma's worden aangeroepen 
zonder in die programma's beschreven te zijn. V~~r de volledigheid 
moet worden vermeld, dat binnen SMASH al een kleine funktiebiblio
theek aanwezig is, die echter niet eenvoudig door de technologie
programmeur zelf kan worden aangevuld. 

Het gebruik van funkties en procedures biedt een aantal voor
delen, zoals daar zijn: 

- Eenmalig beschrijving van operaties, die veelvuldig voorkomen 
in een technologieprogramma. 

- 'Bugs-fiksen' en eventueel onderhoud aan de operatie wordt 
vergemakkelijkt. De procedures en funkties staan op een 
speciale plaats in het programma en zij.n door een duidelijk 
begin en einde gemakkelijk van het overige programma te 
onderscheiden. 

- Veelvuldig kopi~ren van code, die een dezelfde operatie 
beschrijft en de daarmee samenhangende naamsveranderingen van 
variabelen en labels kan worden voorkomen. 

- Procedures en funkties uit de standaard bibliotheek behoeven 
bij gebruik in de technologieprogramma's niet eerst op 
correctheid te worden gecontroleerd. 

- De procedures en funkties werken met lokale variabelen en 
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eventueel lokale labels. Deze variabelen en labels hebben 
slechts geldigheid binnen de procedure of funktie. Ze beYnvloe
den de zogenaamde globale variabelen en labels uit het 
hoofdprogramma niet en worden ook niet beYnvloedt door deze 
globale variabelen en labels. Dit betekent een vereenvoudiging 
in de naamgeving van variabelen en labels. 

- Het laatste voordeel dat hier opgesomd wordt, is wellicht het 
belangrij kste. Funkties en procedures dragen bij aan een 
overzichtelijke struktuur van het technologieprogramma. 
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BIJLAGE F: Selectie radius frees voor bewerkingsvorm 1 

In deze bijlage is de selectieprocedure van een radius frees 
opgenomen, zoals die plaats vindt in de methode voor 
bewerkingsvorm 1. 

$$************************************************************** 
$$************************************************************** 
$$** 
$$** start of radius cutter selection 
$$** 
$$************************************************************** 
$$************************************************************** 

$$ Set toolflag 
IRAD = 1 
$$----------------------------------------------
$$ Tool lists for all materials which are allowed 
IF(LOGIC/NOT,MATl)LRFAL 

$$ 
$$ 
$$ 

Tool list for steel 

GERl(l) = FIXNAM/RADFST 
GERTOT = 1 
$$ 

JUMPTO/LSELRF 
LRFAL) CONTIN 

$$ 
$$ 
$$ 

Tool list for aluminium 

GERl(l) = FIXNAM/RADFAL 
GERTOT = 1 
$$ 

LSELRF) CONTIN 
$$----------------------------------------------
$$ Initialisation radiuscutter selection 
$$ 
$$ Calculate bottem diameter DBD for minimum, average and 
$$ maximum tool radius KR2 

(KR2MIN+KR2MAX)/2 
2*(KRG-(KHG-KR2MAX*(I-SINKA»*TANKA-KR2MAX*COSKA) 
2*(KRG-(KHG-KR2GEM*(I-SINKA»*TANKA-KR2GEM*COSKA) 
2*(KRG-(KHG-KR2MIN*(I-SINKA»*TANKA-KR2MIN*COSKA) 
MINF(DBDMX3,5) 
5 

$$ 
KR2GEM = 
DBDMXl = 
DBDMX2 = 
DBDMX3 = 
DBODST = 
STPNO = 
STP = MAXF(.5,(DBODST/STPNO» 
$$ 
DIAMRF = MINF«DBDMXl+2*KR2MAX),MAXFR,KVG) 
MINDIA = 2*KR2MIN 
$$--------------------------------------------------------------
REPEAT/REPRFl, GERNUM, 1, GERTOT 

$$ 
IDENT(I) = FIXNAM/SHORT 
IDETOT = 1 
$$ 

REPEAT/REPRF2, IDENUM, 1, IDE TOT 



$$ 
TYPERF = FIXNAM/GER1(GERNUM) 
TLID = FIXNAM/IDENT{IDENUM) 
$$ 
DBODW = DBODST 
$$ 

LABRF1)CONTIN 
$$ SELECTION 1: 
$$ ••• Selection radius cutter with a radius between 
$$ KR2gem and KR2max 
ISELR1=1 
$$ 
SELRF = SELCTL/TLTYP , TYPERF ,$ 

$$ 

DIAMRF,O,(-DIAMRF+MINDIA),$ 
TLGEOM, 2, EO, TLID ,$ 
TLPAR , 6, GE, KHG ,$ 

9, GE, DBODW ,$ 
9, LE, DBDMX2 ,$ 

10, GE, KR2GEM ,$ 
10, LE, KR2MAX ,$ 

CONCLS, FREZEN,CLASS ,$ 
MATERL, MATGRP 

CODE1 TLSELF(SELRF) 
IF(LOGIC/CODE1,NE,0)LBSEL1 

$$ ••. check on bottem diameter 
OBTAIN,SELCTL/SELRF,TLPAR,9,DBOD,10,RADl1 
DBD=2*(KRG-(KHG-RADl1*(1-SINKA»*TANKA-RADl1*COSKA) 
IF(LOGIC/DBD,GE,DBOD)LBSEL1 

CODE1=4 
LBSEL1)CONTIN 
PRINT/3,CODE1 
LH1 = LOGIC/CODE1 ,EO, 0 
$$ 

IF(LH1)LABRF3 $$ To environment check 
$$ 

LABRF2)CONTIN 
$$ SELECTION 2: 
$$ ••• Selection radius cutter with a radius between 
$$ KR2min and KR2gem 
ISELR1=0 
$$ 
SELRF = SELCTL/TLTYP , TYPERF ,$ 

$$ 

DIAMRF,O,(-DIAMRF+MINDIA),$ 
TLGEOM, 2, EO, TLID ,$ 
TLPAR , 6, GE, KHG ,$ 

9, GE, DBODW ,$ 
9, LE, DBDMX3 ,$ 

10, GE, KR2MIN ,$ 
10, LE, KR2GEM ,$ 

CONCLS, FREZEN,CLASS ,$ 
MATERL, MATGRP 

CODE1 = TLSELF(SELRF) 
IF(LOGIC/CODE1,NE,0)LBSEL2 

$$ ••. check on bottem diameter 
OBTAIN,SELCTL/SELRF,TLPAR,9,DBOD,10,RADl1 
DBD=2*(KRG-(KHG-RADl1*(1-SINKA»*TANKA-RADl1*COSKA) 
IF(LOGIC/DBD,GE,DBOD)LBSEL2 



CODE1=4 
LBSEL2)CONTIN 
PRINT/3,CODE1 
LH1 - LOGIC/CODE1 ,EQ, 0 
$$ 

IF(LOGIC/NOT,LH1)LABRF4 
$$ 

LABRF3)CONTIN 

$$ Try to decrease DBODW 

$$ ••• Selected tool is checked on environment 
$$ 
$$ ••• dummy action 
ACTDUM = ACTION/ACTNUM, 001,$ 

TLTYP , 
CONCLS, 
WDEPTH, 
ENVIR , 
MOTTYP, 

$$ 
CODE2 = TLSELF(ACTDUM) 
WRITE/STR2 
PRINT/3,CODE2 
LH1 = LOGIC/CODE2,EQ, 0 $$ 

SELRF,$ 
FREZEN, CLASS,S 
KHG ,$ 
DENV , HENV , $ 
WNDOP1 

IF(LH1)NARF $$ Too1se1ection succeeded (selection finished) 
$$ Toolselection failed because of environment 
IF(LOGIC/ISELR1,EQ,1)LABRF2 $$ Try radius between KR2gem 

$$ and KR2max 
$$ else try to decrease DBODW 
$$ 

LABRF4) CONTIN 
$$ ••• No tool selected with too1end diameter greater-equal 
$$ than DBODW, DBODW is decreased (if DBODW > 0). 
IF(LOGIC/DBODW,LE,0)REPRF2 $$ No tool could be selected, 

DBODW = MAXF(O,(DBODW 
WRITE/STR2 

JUMPTO/LABRF1 $$ 
REPRF2) CONTIN 

$$ try other type 
- STP» 

$$ -----------------------------------------------------------
REPRF1) CONTIN 
$$-------------------------------------------------------------
$$--------------------------------------------------------------
$$ ••• No radius-cutter selected. 

lRAD=O 
JUMPTO/LBL100 
$$-------------------------------------------------------------
$$--------------------------------------------------------------
NARF) CONTIN 
$$ ••• Radius-cutter selected. $$ 
OBTAIN, SELCTL/SELRF , TLGEOM 

TLPAR 
TLPAR 
CONCLS 
MATERL 

,4, DTLRF ,$ 
,9, DBODRF ,$ 
,10,RADIRF ,$ 
,FREZEN,CLASS,$ 
,MATGRP ,4, MXSDRF,$ 

11, MXMTRF,$ 
12, MATTLE 

$$ •.• MXMTRF: max. materialthickness at radius 



$$ ••. MATTLE: max. material thickness at toolend 
MXMTRF=MINF(MXMTRF,RADIRF) 
MATTLE=MINF(MATTLE,MXMTRF) 
PRINT/3,DTLRF,DBODRF,RADIRF,MXSDRF,MXMTRF,MATTLE 
IF(LOGIC/MATTLE,GT,MNMTRF)LB1510 

PRINT/3,MNMTRF 
ERROR/'MATERL[12] van geselecteerde radius frees <= MNMTRF' 

LB1510)CONTIN 
IF(LOGIC/MXMTRF,GT,(2*MNMTRF»LB1520 

PRINT/3,MNMTRF 
ERROR/'MATERL[ll] van geselecteerde radiusfrees <= 2*MNMTRF' 

LB1520)CONTIN 
$$ 
$$ New selection is necessary to define selected radius cutter 
$$ used in action statements. Otherwise tolerance values from 
$$ toolselection will be used in action statement. 
$$ 
TOLl =-.1 
TOL2 = .1 
$$ 
TOOLRF = SELCTL/TLTYP , TYPERF ,$ 

DTLRF,TOL1,TOL2,$ 
TLGEOM, 2, EO, TLID ,$ 
TLPAR , 6, GE, KHG , $ 

9, EO, DBODRF ,$ 
10, EO, RADIRF ,$ 

CONCLS, FREZEN,CLASS ,$ 
MATERL, MATGRP 

$$************************************************************* 
$$************************************************************* 
$$** 
$$** finish of radius-cutter selection 
$$** 
$$************************************************************* 
$$************************************************************* 
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