
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Automatisering van de zinkvonkelektrodefabricage met behulp van Unigraphics

Verkerk, Robbert

Award date:
1987

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/e14d3081-caaa-47fe-a32f-4fbd2785faa4


AUTOMATISERING VAN DE 
ZINKVONKELEKTRODEFABRICAGE 
MET BEHULP VAN UNIGRAPHICS 

ROBBERT VERKERK 

WPA 0483 SEPT 1987 



AFSTUDEERVERSLAG 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

AUTOMATISERING VAN DE 

ZINKVONK-ELEKTRODE-FABRICAGE 

MET BEHULP VAN UNIGRAPHICS 

DOOR 

ROBBERT VERKERK 

EINDSTUDIEHOOGLERAAR 

PROF.DR.IR. A.C.H. VAN DER WOLF 



lnhoudsopgave 

InLeiding 

Samenvatting 

ConcLusies 

Hoofdstuk 1. Zinkvonken 

Hoofdstuk 2. Genereren van een zinkvonkeLektrodetekening 

§ 2. 1 . 
§ 2.2. 
§ 2.3. 
§ 2.4. 
§ 2.5. 
§ 2.5.1. 
§ 2.5.2. 
§ 2.5.3. 
§ 2.6. 
§ 2.6.1. 
§ 2.6.2. 

De codering van curven en oppervlakken 
Het opdeLen van elektroden 
8epaLen van de normaaL 
8epaling van de richting van de normaaL 
VerpLaatsen van oppervlakken 
VerpLaatsen van vLakke oppervLakken 
VerpLaatsen van afrondingen 
Het omvormen van gekromde oppervLakken 
Het aansluiten van verplaatste oppervlakken 
Het aanpassen van de gekromde oppervlakken 
Het aanpassen van vlakke oppervLakken 

Hoofdstuk 3. Problemen bij net genereren van een 
eLektrodetekening 

§ 3. 1 . 
§ 3.2. 
§ 3.2.1. 
§ 3.2.2. 
§ 3.2.3. 

Kleinere probLemen 
Grotere problemen 
Ondersnijding 
I=lfrondingen 
l=lansLuiting 

Haofdstuk 4. Het frezen van eLektroden 

§ 4.1. 
§ 4.2. 
§ 4.3. 
§ 4.4. 

FreesmaduLe GMI=lCH 
Freesmethade 
Struktuur 
Testen van de freesmoduLe 

Hoofdstuk 5. vergeLijking PhiLips en I=lciera besturing 

§ 5.1. VergeLijking met het oog ap C.I=l.D./C.R.M. 
§ 5.2. Rlgemene vergeLijking 

SymbolenLijst 

LiteratuurLijst 

Inhoudsopgave bijLagen 

pag 1 

pag 2 

pag 3 

pag 4 

pag 9 

pag 11 
pag 13 
pag 13 
pag 13 
pag 15 
pag 15 
pag 15 
pag 16 
pag 15 
pag 18 
pag 18 

pag 19 

pag 19 
pag 21 
pag 22 
pag 24 
pag 25 

pag 26 

pag 26 
pag 27 
pag 28 
pag 31 

pag 32 

pag 32 
pag 33 

pag 34 

pag 34 

pag 35 



pag 1 

InLeiding 

Een van de onderdelen van de Philips Machinefabrieken is dp 
Centrale Gereedschapmakerij (C.G.M.). Het grootste deeL van de 
C.G.M. is gevestigd in gebouw SEU, waar stempels en matrijzen 
gefabriceerd worden. Bij deze fabricage is het vonkproces zeer 
belangrijk. Er staan dan oak 12 zinkvonkmachines opgesteLd, 
waarvan er 10 ook pLanetair kunnen vonken. 

Het planetalr zinkvonken is in hoofdstuk 1 beschreven. Om het met 
de hand tekenen van de eLektroden te vervangen, is er een methode 
uitgedacht am dit werk met behuLp van een C.R.O.systeem uit te 
voeren. Oeze methode is in hoofdstuk 2 b~schreven. De problemen, 
die bij het ~itwerken van deze methode te voorschijn kwamen, zijn 
in hoofdstuk 3 beschreven 

Om nu .toch de 
een speciale 
mogelijkheden 
weergegeven in 
gemaakt tussen 
het frezen van 

elektroden zonder tekening te kunnen frezen, is er 
methode uitgedacht. De werking hiervan en de 

om de juiste freesbanen te genereren zijn 
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een vergelijking 
tweebesturing~ van freesmachines, met het oog op 

zinkvonkelektroden. 

Hierbij wiL ik iedereen bedanken, die heeft gehoLpen bij de 
uitvoeren van de opdracht om het fabricage proces van eLektroden 
te verbeteren. In het bijzonder wiL ik mijn begeLeider, dhr. 
Oosterling, en de overige medewerkers van het a.B.O. bedanken. 
Verder bedank ik hierbij de medewerkers van het Construct ie
bureau, de C.R.O.groep van dhr. Rrens~ en inhet bijzonder dhr. 
Ouis, dhr. van Steenderen van het C.O.C.Unigraphic5 en dhr_ van 
Straten van het [.F.T. voor hun bijdrage. Voor de hulp vanuit de 
T.U.E. wil ik dhr. Hijink bedanken. 
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Samenvatting 

Tot op de dag an vandaag worden binnen de C.G.M. 
zinkvonkeLektroden m de hand getekend en vervoLgens gesLepen of 
gefreesd. De C.G .. is aL langere tijd bezig om het fabricage
proces van deze e ektroden te verbeteren. Hierbij wiL men gebruik 
maken van het a wezige C.R.D.systeem van unigraphics. Dit vooraL 
om dat door ~ invoeren van pLanetair zinkvonken, de tekeningen 
en de eLektrodevormen compLexer zijn geworden. In hoofdstuk 1 
wordt dit pLanetair zinkvonken uitgeLegd. 

V~~r het tekenen van zinkvonkeLektroden vanuit de matrijshoLte is 
er een methode opgesteLd. Deze methode moet het C.R.D.systeem het 
werk van de tekenaar Laten overnemen. In hoofdstuk 2 is deze 
methode beschreven. De methode is nog niet geheeL uitgewerkt, 
omdat bij het programmeren in een Unigraphics-programmeertaaL, 
veLe problemen naar voren kwamen. Deze zijn in hoofdstuk 3 
beschreven. De probLemen zijn gedeeLteLijk opgeLost, maar hebben 
een drastische verhoging van de Cpu-tijd tot gevoLg. 

Om nu toch de eLektroden te kunnen frezen, en zo het teken- en 
s L i jpwerk te verminderen, is er een methode toe te passen, 1\ V}'\ 
waarbij het verschiL tussen de matrlJshOLte---en de eLektrode in de 
freesafmetingen wordt gecompenseerd. Nu kunnen de freesbanen 
direkt vanuit de hoLtetekening, die in het C.R.D.station staat, 
bepaaLd worden. Op 4 verschilLende manieren kan deze informatie 
worden verwerkt en naar de freesmachine gestuurd. Bij twee van 
deze manieren is er met gering tijdverLies de mogelijkheid om de 
freesafmetingen 3-D te compenseren. 

V~~r de besturing van een nog aan te schaffen freesmachine voor 
het frezen van de eLektroden komen er twee in aanmerking. Dit 
zijn de PhiLips 3460 en de Rciera CNC 5000 besturing. Gezien de 
voorkennis over de toekomstige besturing van Philips heeft deze 
momenteeL nog enige voordeLen boven de Rciera. Een bezoek aan 
Rciera kan hier echter verandering in brengen. 
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Conclusles 

Voor het generen van elektrodetekenlngen voor het pLanetair 
zinkvonken, met behulp van de op een [.R.D.station staande 
matrijstekening, is een uitvoerbare metnode bepaaLd. Deze methode 
ondervindt bij het uitwerken in een Unigraphics-programmeertaal 
zoveel probLemen, dat het verder uitwerken op dit moment niet 
zinvol is. De hiervoor benodigde programmeertijd en de bij net 
genereren van de tekening benodigde Cpu-tijd is veel te groot.Pas 
als de mogelijkneden van unigrapnics op het gebied van het omgaan 
met oppervlakken en het werken met de programmeertaal zijn 
verbeterd, kan er verder worden gewerkt aan het uitwerken van de 
methode. Dit houdt in, dat er voor te slijpen elektroden nog 
steeds een elektrodetekening met de hand getekend moet worden. 

Het frezen van elektroden is wel mogeLijk, vanwege het 
compenseren van de vonkgrootheden in de freesafmetingen. Hierdoor' 
kunnen de freesmiddelpuntsbanen bepaald worden met behulp van de 
holtegeometrie. RLs dit proces in de praktijk moet gaan draaien, 
zaL er, met het oog op het werken met oppervlakken, veel moeten 
gebeuren aan de opLeiding van de constructeurs en aan de 
hulpprogrammatuur voor het werken met oppervlakken. Ook zullen de 
programmeurs moeten Leren omgaan met unigraphics. 

Oe keuze van de besturing voor de freesmachine voor het frezen 
van elektroden is moeilijk te maken. Oe Philipsbesturing heeft op 
dit moment voordelen boven de Rciera, maar dit komt voornameLijk 
door voorkennis over de komende besturingen. Rls ook over de 
komende de Rcierabesturingen meer bekenp is, kan de keuze omslaan 
naar de Rciera. 
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1. Zinkvonken 

Bij het conventioneLe zinkvonken kan de eLektrode aLleen in de Z
richting bewegen. Hieraan kLeven enkele bezwaren J die het gebruik 
van zinkvonken op grate schaaL in de weg staan. Deze bezwaren 
zijn: 
1. De gevonkte holte loopt iets taps toe (zie figuur 1.1). 
2. Het bodemoppervLak van de holte heeft een grotere ruwheid dan 

de zijwanden (zie figuur 1.2). 
3. De vonkspleet tussen de eLektrode en het bodemoppervLak is 

Kleiner dan die tussen de elektrode en de zijwanden (zie 
figuur 1.1). 

4. Het wegspoelen van materiaaldeeltjes is dikwijLs 
problematisch. 

5. Het vonken is geconcentreerd op de onderzijde van de 
elektrode. Ran de onderzijde en vooral ap de hoeken treedt dan 
oak de grootste elektrodesLijtage op. Om dan tach een holte te 
verkrijgen met de juiste maten moeten meerdere elektroden 
gebruikt worden. Er wordt dan steeds met afnemende pulsenergie 
gevonkt l waardoor deze elektroden allen verschiLlend zijn (zie 
figuur 1.2) 

6. Het oppervlak van de elektrode dat daadwerkelijk vonkt is niet 
groot. Hierdoor blijft de pulsenergie laag en daardoor ook de 
vonk sne l he i,d. 

voorvonken navonken 

figuur 1.1 
HoLte Oij conventioneel zinkvonken 

Deze problemen zijn kLeiner of afwezig bij het toepassen van 
planetair zinkvonken. Hierbi] wordt eerst voorgevonkt met een V 
maximaLe spanning. Oeelektrode wordt hierbij za klein genomen 
dat de door warmte o-elnvloedl zo~ne--~ilc-h--no~g juist in het nog weg \U.-1.f 
te vanken materiaaL bevindt. De vonkspleet + de ruwheid + de door 
warmte beinvloed zone (in het totaal het verschil tU5sen de te 
von ken holte en de elektrode) wordt de ondermaat genoemd. De 
tweede elektrode waarmee nagevonkt zaL worden, heeft bij het 
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planetair zinkvonken dezelfde maat aLs de voorvonkeLektrode. Om 
nu bij een Lagere puLsenergie toch meer materiaal te verwijderen, 
zakt de eLektrode niet alleen in de Z-richting in het materiaaL, 
maar maakt gelijktijdig in het horizontaLe vLak een steeds groter 

I 
I-......---!--..... 
Llo..--+-...... 

Slijtage aan de wandsn door afvoeren 
\Ian deeltjes door dialektricum 

Slijtage aan de hoeken bij het navonken 

figuur 1.2 
De elektrodeslijtage na conventione~l vonken 

wordende cirkelbeweging. Omdat deze twee bewegingen gelijktijdig 
worden uitgevoerd, ligt de baan die een willekeurig punt aflegt 
op een kegel (zie figuur 1.3). Door dit proces worden de 
bovengenoemde bezwaren verminderd: 
1. Er is nu m~er ruimte om de materiaaLdeeltjes af te voeren. 

Hierdoor verdwijnt oak het taps toelopen van de holte. 
2. Door het draaien vermindert het ruwheidsverschil tU5sen het 

bodemoppervlak en de zijwanden. 
3. De zijwanden en de bodem worden gelijktijdig benaderd, 

waardoor het vonkspLeetverschil afneemt. 
4. Het vonken met alLeen de hoeken is nu vervangen door minimaal V 

een gehele lijn. Hierdoor is oak het vonkend oppervLak 
toegenomen. 

Deze methode van zinkvonken heeft echter oak nadeLen. Het 
belangrijkste nadeeL is het optreden van vormafwijkingen. De 
vonkspleet wordt in het horizontale vlak bijna vergroot met de 
radiu5 van de cirkelbeweging van de elektrode. Deze radius, de 
pLanetair transLatie, is ongeveer een factor 10 grater dan de 
vonkspLeet. Omdat deze pLanetair beweging alLeen in het 
horizontaLe vLak optreedt en dus niet, zoals de vonkspleet, 
Loodrecht op het oppervLak staat, zijn bepaaLde hoLten niet te 
vonken (zie figuur 1.4). 

Oak het tekenen van zinkvonkeLektroden is ingewikkeLder geworden. 
BepaaLde vormen/ zoals een boLoppervlak, leveren bij 
conventioneeL zinkvonken weer een boloppervlak op de eLektrode 
op. Bij. pLanetair zinkvonken is dit niet het gevaL. Hier 
veranderen gekromde oppervlakken niet alleen van maat maar ook 
van vorm. 

Voordat de elektroden getekend kunnen worden, is enige informatie 
nodig. In de eerste pLaats moet de ondermaat bekend zijn. 
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Hiervoor is Dinnen de C.G.M. programmatuur geschreven. Rls buiten 
de ondermaat ook de ruwheid van de matrijsoppervlakken bekend iS I 

zijn de vonkspleet en de translatiewaarde bepaaLd. 

"'CII"I. TI"'CI"IeI<*I. 

figuur 1.3 
Grootheden bij het planetair zinkvonken 

Voordat de ondermaat bepaaLd kan worden l moet bekend zijn of " de 
elektrode opgedeeLd moet worden. Oit opdeLen van de eLektrode kan 
am twee redenen gebeuren. 
1. In de eerste pLaats kan een klein uitstekend gedeelte van de 

elektrode een veel te lage pulsenergie voor het vonkproces tot 
gevolg hebben. Oeze uitstekende gedeelten worden daarom apart 
met een lagere puLsenergie gevonkt. Het grootste gedeelte van 
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Niet te vonken 

""-----, 
I \ 

I D ' I I 
I I 
I I 
I I 
\ I' ,----_/ 

figuur 1.4 
vormveranderingen door pLanetair zinkvonken 
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de hoLte kan dan nog aLtijd met de hogere p~lsenergie gevonkt 
worden. Deze opdeling heeft dus weL een vers~ilLende 
ondermaat voor de verschillende eLektroden tot~evoLg. 

2. Ook kunnen elektroden opgedeeLd worden vanwege d~~grote of de 
produceerbaarheid. Hierbij hoeft de ondermaat van de 
eLektroden niet te verschiLLen. ~Ls ze niet verschiLLend zijn, 
kan de opdeLing plaats vinden nadat de eLektrodegeometrie is 
bepaaLd. 

Momenteel worden de zinkvonkeLektroden met de hand getekend. Daar 
dit een zeer ingewikkeld en tijdrovend werk is, is besLoten om 
dit tekenen van eLektroden te automatiseren met behulp van het 
C.~.D.5tation. Hieruit is de voLgende opdracht omschrijving 
geformuLeerd: 

Er van uitgaande dat 
C.R.D.systeem aanwezig is 
punten: 

de matrijshoLte tekening in het 
bestaat de opdracht uit de voLgende 

- Onderzoek de mogeLijkheden van het genereren van eLektrode
tekeningen met behulp van het C.~.D.systeem, hierbij moet 
rekening worden gehouden met de eisen die het zinkvonkproces 
aan de eLektrodevormen steLt, en met de mogelijkheden van het 
C.~.D.systeem. 

Geef aan hoe bovenstaande te reaLiseren is en ontwikkel 
hiervoor wer~methoden en programmatuur. 
Geef voor die delen die op dit moment niet te reaLiseren zijn 
de mogeLijke werkwijze aan. 

Er van uitgaande dat de eLektrode tekeningen in het C.~.D.systeem 
aanwezig zijn Luidt de verdere opdracht: 
- Onderzoek de mogeLijkheden van numeriek bestuurd bewerken van 

deze elektroden, rekening houdend met de vereiste nauwkeurig
heden van deze eLektroden. 

- Geef aan hoe bovenstaande te realiseren is. Denk hierbij aan 
eisen die gesteLd moeten worden aan programmatuur; werkmethoden 
en gereedschapswerktuigen. 

In Hoofdstuk 2 komt het eerste gedeelte van de opdracht aan de 
orde. 
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2. Genereren van een ZinkvonkeLektrodetekening 

De C.G.M. heeft de beschikking over een C.R.O.systeem voor het 
constructiebureau. RLs systeem is gekozen voor Unigraphics van 
MC.Ruto. Op het constructiebureau staan momenteeL twee 
C.R.O.stations. In de toekomst is het de bedoeLing dat de meeste 
stempels en matrijzen getekend worden op C.R.O.stations. 

Het systeem Unigraphics is opgebouwd uit meerdere modulen. De bij 
deze opdracht gebruikte modulen zijn: 
1. De C,E~~""moduLe. Met deze moduLe kunnen modellen getekend 

worden. Het is eigenLijk de basismoduLe voor aLLe anderen. 
Tijdens de opdracht draaide van deze module de versie 3.2. De 
freesproef is uitgevoerd met de versie 4.1. 

2. De :~\l,.1illinodule. GRIP J Graphics Interactive Programming I is een 
programmeertaal van Unigraphics. In de Fortran-achtige taal 
zijn vele OESIGN-commando's ingebouwd. Toch loopt GRIP achter 
bij de mogelijkheden van de huidige versie van de DESIGN 
module. 

3. oe~~i;"modu l e. Oi t is een bewerk ingsmodu l e waarmee ook 
freesbanen bepaald kunnen worden. De module wordt verder 
uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

Met het binn~n de C.G.M. aanwezige systeem kunnen alleen 
draadmodelLen getekend worden. Voor het tekenen van een stempel 
of matrijs is dit ook voldoende. Voor het genereren van een 
zinkvonkelektrodetekening is het echter minimaal noodzakelijk dat 
er oppervLakken zijn aangemaakt. Hiervoor zijn binnen Unigraphics 
twee typen oppervLakken aanwezig: 
1. VLakke oppervLakken. Oeze vLakke oppervlakken zijn weer onder 

te verdeLen in begrensde- en onbegrensde oppervlakken. De 
begrensde oppervlakken kunnen worden begrensd door een 
willekeurig aantal lijnen en curven. De normaal van dit type 
oppervlak en een punt van het oppervlak zijn echter niet 
opvraagbaar. Er is dus geen informatie over dit oppervlak 
aanwezig. Sij een onbegrensd vlak oppervlak zijn de normaaL en 
een punt van het vlak wel opvraagbaar. Seide typen 
oppervlakken kunnen maar beperkt gesneden worden met andere 
oppervLakken of curven. 

2. De gekromde oppervlakken zijn altijd door 4 lijnen of curven 
begrensd. Wel kunnen begrenzingscurven samenvallen of een 
lengte 0 bezitten. Vanwege de vier begrenzingscurven wordt het 
oppervlak opgebouwd in een u- en een v-richting. Seide Lopen 
van a tot 1. Door een bepaalde u- en v-waarde in te vullen kan 
een punt van het oppervLak en zelfs de normaal door dat punt 
opgevraagd worden. Sij een bestaand punt is de normaaL alleen 
verkrijgbaar via een iteratief proces. 

Het veranderen van een uit oppervLakken opgebouwde vonkholte naar 
een elektrode is achter een C.R.D.station een veel te ingewikkeLd 
en tijdrovend proces. Om toch eLektrodetekeningen te kunnen 



pag 10 

, 
CODERING 

Curves en Oppervlakken 

,r 

Opdelen Elektroden , 
Bepolen Normool & Punt 

van de vlakke oppervlakken 
t 

Bepalen Richting Normalen 
van 01 Ie oppervlakken 

1, 

VerpI aatsen .. I vlakke oppervlakken . I 

van a I Ie ~ I aanmaken arrondingen 

oppervlakken ... I - Igekromde oppervlakken 

Aansluiten 
__ J 
- I gekromde opper v I akken 

van a I Ie _I 
oppervlakken - I vlakke oppervlakken 

, 
figuur 2.1 

Methode voor het genereren van een eLektrodetekening 
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GRIP. I 
fl 

§ 2.1. De codering van curven en oppervlakken. 

De inf orma tie j die b i nnen GRIP opvraagbaar is, is zeer beperk t. 
Om toch elektrodetekeningen te kunnen genereren, zaL er extra 
informatie moeten worden ingevoerd. Dit gebeurt met behulp van 
een codering van de curven en de oppervLakken. oeze codering 
hangt aan iedere curve of oppervlak een unieke naam en geeft zo 
een programma de kans om allerlei Lijnen, curven en oppervlakken 
later te herkennen en hun omgeving te bepalen. Tevens kan via 
deze code een vlak oppervLak opnieuw worden aangemaakt. De 
opvraagbare informatie over een gekromd oppervlak of een curve is 
voLdoende om hem opnieuw aan te kunnen maken. De code werkt aLs 
volgt (zie figuur 2.2): 
1. Lijnen en curven :E-num1-num2-num3-num4 

E is hier een letter die staat voor Entity. 
num1 is een drienummerige code. oeze geeft aan welke 

begrenzingscurve dit is van het eerste oppervLak dat het 
begrenst. 

num2 is een, drienummerige code. Deze geeft aan wat het nummer 
is van het eerste oppervlak dat de curve begrenst. 

num3 is een drienummerige code. Deze geeft aan welke 
begrenzingscurve dit is van het tweede oppervLak dat het 
begrenst. 

num4 is een drienummerige code. oezegeeft aan wat het nummer 
is van het tweede oppervlak dat'de curve begrenst. 

2. gekromde oppervlakken: SU-num1 
SU zijn twee letters die staan voor Surface. 
num1 is een drienummerige code. oeze geeft het nummer van het 

oppervLak in de vonkhoLte aan. Num1 loopt van 301 tot 
398. 

3. vlakke oppervlakken: BP-num1 
BP zijn twee letters die staan v~~r Bounded Plane. 
num1 is een drienummerige code. Deze geeft het nummer van het 

oppervlak in de vonkholte aan. Num1 laopt van 101 tot 
299. 

4. het bovenvLak: BP-S98 
oit is een eenduidige code voor het bovenvLak van de hoLte. 
oit vlak is geen oppervlak van de vonkholte, maar wordt 
aangemaakt als hulpvlak. 

Deze codes kunnen worden uitgelezen door de namen van de curven 
of oppervlakken op te vragen en vervolgens delen van de naam am 
te zetten in getaLlen. Het vinden van een juiste curve of 
oppervlak blijft zo wel een tijdrovend werk. 

! 
JI 
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1 2 

'Ie vIaIdc. opparvIak II uagemaakt 

3 

2e curve YlIl het 2e vlaldce oppervlalc wordt aaagewezen 

Ie curve van bet 108 Vla1ck8 oppervIak wtrclt laagew8zen 38 curve van he' bovenvlak wtrdt aangenaaakt 

figuur 2.2 
Coderen van curven en oppervLakken 
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§ 2.2. Het opdeLen van eLektroden 

Rchter het scherm zaL moeten worden aangegeven hoe de eLektroden 
moeten worden opgedeeld. Het aantaL factoren dat bepaalt hoe en 
waar er opgedeeLd moet worden is te groat om de computer de 
opdeLingen te Laten uitvoeren. 

ELektroden met dezeLfde vonkspLeet en translatiewaarde kunnen 
beter pas opgedeeLd worden nadat ze als 1 eLektrade zijn 
gegenereerd. Zodoende is er een beter overzicht en is de plaats\ L~ I 
van opdeLing beter te bepalen. 

Elektroden met een verschillende vonkspleet of transLatiewaarde 
moeten voordat de elektrodegeometrie wordt gegenereerd aL 
opgedeeld zlJn. Ran het begin van een programma moeten dus 
meerdere eLektroden ingegeven kunnen worden met vonkspleet en 
translatiewaarde. 

§ 2.3. Bepalen van de normaal 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven is de normaal 
van een vlak (begrensd) oppervLak niet opvraagbaar. Omdat iedere 
informatie over zo'n oppervlak ontbreekt, is de normaal alleen te 
verkrijgen door de codes van de curven uit te Lezen. Zodoende kan 
iedere curve van het te onderzoeken oppervlak opgespoord worden. 
Door deze curven kan nu een vlak onbegrensd oppervlak , een vlak, 
geLegd worden. Hiervan is de normaaL wel opvraagbaar. 

Op deze manier kan echter geen punt van het vlakke oppervlak 
verkregen worden. Van het vlak is wel een punt opvraagbaar, maar 
dit punt hoeft niet binnen de begrenzingscurven te liggen. Van de 
begrenzingscurven zijn wel oneindig veel punten opvraagbaar. Oeze 
Liggen echter aLlemaal op de rand van het oppervlak. Om een punt 
op het oppervlak zelf te verkrijgen zaL daarom het oppervLak 
gesneden moeten worden met een andere entiteit. Een vlak 
oppervlak is alLeen te snijden met een vLak, zodat de keuze voor 
de hand Ligt. Door op een bepaalde Lengte van de snijlijn een 
punt op te vragen is zo een punt van het oppervlak te verkrijgen. 

§ 2.4. Bepaling van de richting van de normaaL 

Omdat we binnen de C.G.M. niet te maken hebben met een Solid
C.R.D.systeem, is de materiaaLzijde en de luchtzijde van een 
oppervLak niet opvraagbaar. Tach is dit voor het verpLaatsen van 
de oppervLakken noodzakelijk. Deze zijden geven immers de 
richting van de normaal weer. Deze moet, am meteen in de richting 
van de verpLaatsing te staan, van het materiaal af wijzen. 
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Als de geheLe matri]5 wordt doorsneden door een oneindige Lijnl I 1 
dan wordt er een even aantaL snijpunten gevonden. oit geldt 
alleen niet j aLs de Lijn raakt aan een oppervlak of -D~' Door de 
lijn wilLekeurig te kiezen is de kans hierop tot bi na 0 te ( 
reduceren. ooordat de matrijs omringd wordt door luc 

z ch een 

Bij het bepalen van ::e~~Chting van de normaal voor een vonkhOlte'\ 
is het niet wenseLijk am de gehele matrijs te doorsnijden. oit 
zou inhouden dat de geheLe matrijs moet worden ingeLezen j 

gecodeerd en voorzien van oppervLakken en dat de doorsnijding van 
al deze oppervLakken veeL te veeL tijd zou vergen van de V~ 
computer. Oit betekent dat aLLeen met de vonkholte gewerkt kan/ 
worden. Om nu tach een gesLoten geheeL te verkrijgen wordt de 
vonkhoLte afgesLoten met een bovenvLak. Door het aanbrengen van . 
een bovenvLak wordt de vonkhoLte gezien aLs een geheel door 
materiaaL omringde holte. Als nu aLLe oppervLakken worden 
gesneden met een wiLlekeurige oneindige snijlijn, zal er weer een 
even aantal snijpunten evan den worden (zie figuur 2.3) . 

figuur 2.3a 
vonkhoLte met twee 

doorsnijdingsLijnen 

Dc:IDrW'II I 

figuur 2.3b 
resultaat van de 

doorsnijding 

Ewn zl.,JiH 

zijn zeLf bepaaLd en kunnen dus j indien noodzakelijk, worden 
omgekeerd. De normaLen van de gekromde oppervlakken kunnen niet 
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worden omgekeerd. Veor deze nermaLen meet dus in een array worden 
bijgehouden of de richting juist is. 

§ 2.5. Verplaatsen van oppervLakken 

Nadat voLdoende informatie over de oppervlakken is verzameLd, kan 
de zinkvonkeLektrode gegenereerd worden. Hiervoor moeten de 
oppervlakken zodanig verpLaatst worden, dat ze op de 
elektrodemanteL Liggen. Bij deze operatie worden aLLe punten van 
een oppervLak over de vonkspleet en de translatiewaarde 
verpLaatst. VLakke oppervLakken zuLlen dus dezeLfde grootte 
behouden. 

§ 2.5.1. VerpLaatsen van vLakke oppervLakken 

Vlakke oppervLakken zuLLen bij het verplaatsen over de vonkspLeet 
en de planetair transLatie niet van vorm veranderen. oit houdt in 
dat er weinig probLemen te verwachten zijn. Voor deze 
verpLaatsing kunnen eerst de vectoren voor de verpLaatsing over 
de vonkspLeet en de verpLaatsing over de pLanetair beweging 
worden opgeteL~. VervoLgens kan het oppervlak met een transLatie 
worden verpLaatst naar de elektrodemanteL. RLs aLLeen het 
begrensde vLakke oppervLak wordt verpLaatst dan is van het nieuwe 
oppervlak weer geen informatie bekend. Het oak verpLaatsen van de 
curven heeft echter geen zin, omdat zij dan niet meer de 
snijcurven van twee oppervLakken vormen~ Beter kan met het vLakke 
oppervlak oak het onbegrensde vlakke oppervLak hierdoor 
verpLaatst worden. oeze neemt dan de ontbrekende informatie van 
het nieuwe oppervlak mee, terwijL de code over het aanmaken van 
het vLakke oppervLak in de oude, onverplaatste curven bewaard is 
gebLeven. 

§ 2.5.2. VerpLaatsen van de afrondingen 

De afrondingen nemen bij het verplaatsen een aparte pLaats in. 
Oeze afrondingen zijn meestaL niet aangemaakt am in de matrijs 
aLs doorsnede een cirkeL op te Leveren, maar om bij de elektrode 
als doorsnede een cirkel te geven. oit am mogelijk slijpwerk te 
vereenvoudigen en de elektrode beter te kunnen nameten. RLs nu 
een afronding in de matrijsholte perfect wordt omgevormd tot een 
afronding op de eLektrode, dan is de kans groat dat de doorsnede 
een elLips is geworden. Maar zelfs aL is dit niet het geval. dan 
nog zal de cirkeLradius niet opvraagbaar zijn. omdat het 
oppervlak geen anaLytisch oppervlak meer is. Om nu tach een 
goede afronding op de eLektrodemantel te verkrijgen, zaL de 
afronding opnieuw moeten worden aangemaakt. Hierbij wordt dus de 
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perfecte matrijshoLte LosgeLaten en een kLeine vormafwijking 
toegestaan. 

Om de afronding opnieuw aan te kunnen maken moet eerst de radius 
berekend worden; Oit kan gebeuren door uit de coordinaten van 
enkeLe punten van de afronding de Ligging te bepaLen en 
vervoLgens de nieuwe radius. Deze kan maximaaL toe of afnemen met 
de vonkspLeet pLus de pLanetair beweging. Via het uitlezen van de 
informatie opgesLagen in de namen van de begrenzingscurven kan de 
nieuwe afronding worden aangemaakt. 

§ 2.5.3. Het omvormen van de gekromde oppervlakken 

Het omvormen van een oppervLak van de matrijshoLte naar de 
eLektrodemanteL kan moeiLijker uitgevoerd worden dan bij de 
afrondingen. De informatie over de oppervLakken is hiervoor te 
moeiLijk te verkrijgen en voor niet analytische oppervLakken is 
het opnieuw aanmaken een zeer tijdrovend werk. Dit geldt niet 
alLeen voor de programmeertijd maar oak voor de CPU-tijd. 

Omdat de gekromde oppervlakken niet opnieuw aangemaakt kunnen 
worden, moeten ze dus omgevormd worden. Het aanbrengen van een 
vonkspleet ap ,de oppervLakken is hierbij geen probLeem. Hiervoor V 
is een standaard-Unigraphicsstatement aanwezig. Voor het 
verplaatsen over de planetair beweging is echter geen standaard
programmatuur aanwezig. 

Om een gekromd oppervlak toch zo te kunnen omvormen dat het op de 
elektrodemantel ligt, moeten eigenlijk zoveeL mogeLijk punten 
worden verplaatst over de pLanetair beweging (zie figuur 2.4). 
Dit kan door eerst een netwerk van curven over het oude oppervLak 
te Leggen en vervoLgens van iedere curve een vast aantaL punten 
te nemen. Om de Later opnieuw aan te maken curven te Laten 
snijden, ishet noodzakeLijk dat de snijpunten van de curven oak 
tot de gekozen punten behoren. Vervolgens is het mogeLijk om aLLe 
gekozen punten te verpLaatsen naar de eLektrodemanteL. Nu kan het 
netwerk van curven weer opnieuw worden aangemaakt en een 
oppervLak worden geLegd over dit netwerk. Dit oppervLak is nu 
aLtijd een niet anaLytisch oppervLak, hetgeen betekent dat een 
doorsnede van het oppervlak aLtijd een spline is en nooit een 
cirkel, eLLips, hyperbooL, parabooL of rechte Lijn. 

§ 2.6. Het aansluiten van de verpLaatste oppervLakken. 

Na aLle voorgaande operaties liggen aLle oppervLakken wel op de 
elektrodemanteL, maar vormen zij nog geen gesloten elektrode. 
Rangrenzende oppervlakken die naar eLkaar toe zijn verpLaatst, 
zulLen elkaar nu snijden, oppervlakken die van eLkaar af zijn 



Het matrijsoppervlak (achter) 
en het met behulp van OFFSET
SURFACE over de vonkspleet 
verplaatste oppervlak (voor) 

;: /11 
/ / j 1 

/ / 
/ / 

Een detail van het verplaatsen van 
de netwerkpunten over de planetair 
translatie. Over de verplaatste 
puntan kan aen nieuw netwerk 
gelegd worden 

figuur 2.4 
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De curven van het netwerk 
over hat over de vonkspleet 
verplaatste oppervlak en de 
punten op die curven 

De punt en en het netwerk van 
curven dat iver de vonkspleet 
en de planetair transla tie is 
verplaatst. Hierover kan hat. 
nieuwe oppervlak gelegd worden 

VerpLaatsen van een gekromd oppervlak 
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verplaatst hebben geen punten meer gemeen. Oit houdt in dat nu 
aLle oppervlakken zodanig moeten worden vergroot en verkLeind, 
dat zij een gesloten eLektrodemantel vormen. Oak hierbij wordt 
weer onderscheid gemaakt in vLakke en gekromde oppervlakken. 
Hierbij verdient het de voorkeur am eerst de gekromde 
oppervlakken aan te passen. Oit vereenvoudigt Later het aanpassen 
van de vLakke oppervLakken, terwijl dit omgekeerd veeL minder het 
gevaL is. 

§ 2.6.1. Het aanpassen van de gekromde oppervlakken 

Een gekromd oppervlak, dat aan alLe zijden te groat is, is zeker 
het meest eenvoudige am aan te passen. Hierbij moet het au de 
netwerk weer worden hersteLd. ~lle curven van dit netwerk, die nu 
buiten de snijcurve met het grensoppervlak liggen, moeten worden 
verwijderd. ~Ls uiterste curven van het netwerk kunnen de 
snijcurven worden gelnstaLLeerd. Het oppervlak kan nu opnieuw 
worden aangemaakt. 

~ls de oppervlakken geen punten meer gemeen hebben, zuLlen ze 
eerst verLengd moeten worden. Oit kan gemakkeLijk gebeuren, door 
bij het omvormen van de oppervLakken, een nieuwe rij punten te 
vormen, random het oppervLak. Oeze punten ontstaan door het 
verpLaatsen van de randpunten over de tangent. ~LLe curven moeten 
vervoLgens weL verLengd worden tot deze randpunten. ~Ls alLe 
oppervLakken zover verlengd zlJn, kunnen de oppervLakken 
behandeLd worden aLs te grate oppervLakken. 

§ 2.6.2. Het aanpassen van vLakke oppervlakken 

Net aLs bij de gekromde oppervLakken, kunnen de vlakke 
oppervLakken niet aangepast worden. Oit betekent dat ze opnieuw 
worden aangemaakt. oit kan aLleen met gebruik van de code van de 
snijLijnen. Hierin staat de voLgorde van het aanmaken opgesLagen. 
De nieuwe begrenzingscurven moeten worden berekend - bij rechte 
begrenzingscurven of opgevraagd bij gekromde 
begrenzingscurven Nu moet nag worden onderzocht of er 
begrenzingscurven zijn bijgekomen. Oit kan gebeuren als een 
hoekpunt van het oude oppervLak een hoekpunt was van meer dan 
vier oppervlakken. ~L5 dit is onderzocht, kan het nieuwe 
aangepaste vlakke oppervLak worden aangemaakt. Hiermee is tevens 
de gehele eLektrodegeometrie gereed. 

De hier beschreven methode mag dan op papier geheeL kloppen/ bij 
het programmeren zijn nag zeer veel problemen naar voren gekomen. 
In het volgende hoofdstuk worden deze besproken. 
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3. ProbLemen bij het genereren van een elektrodetekening 

8ij het uitvoeren van de in hoofdstuk 2 beschreven methode voor 
het genereren van de elektrodegeometrie zijn vele probLemen naar 
voren gekomen. De meeste van deze problemen zijn binnen 
Unigraphics zeker niet onoplosbaar, maar resulteren wel in veel 
rekentijd voor het programma. Ook de benodigde programmeertijd am 
de grotere probLemen op te lassen was niet voorradig, zodat het 
programma nag niet in zijn geheel werkt. In dit hoofdstuk zullen 
eerst de kleinere, wel opgeLoste problemen worden behandeld. 
vervolgens komen de nog niet opgeloste problemen aan bod. 

§ 3.1. Kleinere problemen 

De kleinere problemen kwamen vooral naar voren bij het 
doorsnijden van de gehele matrijsholte door een Lijn. Deze 
operatie is noodzakelijk voor het bepaLen van de juiste richting 
van een normaaL op een oppervLak. Om de holte te kunnen 
doorsnijden. zuLLen de oppervLakken stuk voor stuk doorsneden 
moeten worden. 

Het bepalen van een snijpunt tussen een lijn en een oppervLak is 
binnen GRIP aLLeen mogelijk met gekromde oppervLakken. Oit 

/ 

Wensen voor intersectie lijnen-oppervlakken 

1 Aile snijpunten in 1 commando opvraagbaar 

AI mogelijk bij intersectie oppervlakken-vlakken 

2 Foutmeldingen op kunnen vangen 

AI mogelijk bij andere commando's 

3 Intersectie lijnen-vlakke oppervlakken 

figuur 3.1 
Wensen voor de intersectie tussen Lijnen en oppervLakken 
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betekent dat voor vlakke oppervlakken een apart programma is 
geschreven (zie bijlage R). Sij het snijden van een gekromd 
oppervlak met een lijn kan niet opgevraagd worden hoeveel 
snijpunten er zijn. Dmdat het commando maar 1 snijpunt per keer 
levert, is het moeilijk om aLle snijpunten te bemachtigen. Een 
groter probleem doet zich echter voor aLs de Lijn en het 
oppervLak geen punten gemeen hebben. Het programma geeft dan een 
foutmeLding. Deze foutmeLding is niet op te vangen, zodat het 
programma stopt. Voor het bepaLen van deze snijpunten is dan ook 
een zelfde programma als voor de vLakke oppervlakken geschreven. 
Dndanks het feit dat de beide programma's goed werken gebruiken 
ze veeL te veel Cpu-tijd. Hierdoor wordt bij grotere vonkholten 
de benodigde tijd voor het richten van de normalen bepalend voor 
de gehele rekentijd. Het is dan ook wenseLijk dat in een voLgende 
versie van Unigraphics enkeLe veranderingen worden aangebracht. 
Deze veranderingen zijn weergegeven in figuur 3.1. 

V~~r het richten van de normalen en voor het aansluiten van de 
oppervlakken is het noodzakelijk dat het snijpunt van een rechte 
Lijn met een curve kan worden bepaald. Hierbij treden echter 
dezelfde probLemen ap als bij het snijden van een rechte lijn met 
een oppervlak. Meerdere snijpunten zijn weer moeilijk opspoorbaar 
en bij het antbreken van een snijpunt geeft het systeem een niet 

Wensen voor intersectie van curven onder ling 

1 Aile snijpunten in 1 commando· opvraagbaar 

AI mogelijk bij intersectie oppervlakken-vlakken 

2 Foutmeldingen op kunnen vangen 

AI mogelijk bij andere commando's 

figuur 3.2 
Wensen voar de intersectie van curven onderLing 

op te vangen foutmelding. Het was dU5 ook noodzakelijk am voor 
het bepalen van deze snijpunten enkele hulpprogramma's te 
5chrijven (zie bijlage R). Dok deze hulpprogramma's drukken weer 
zwaar op de benodigde CPU-tijd. De voor deze processen wenselijke 
veranderingen zijn weergegeven in figuur 3.2. 
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Voor het richten van de normalen en het aansluiten van de 
oppervlakken is het noodzakeliJk dat kan worden bepaald of een 
punt op een curve of oppervLak ligt. Hiervoor is binnen GRIP geen 

Wensen voor controle punt-curve/oppervlak 

1 Controle of een punt op een curve of 
oppervlak ligt 

2 Opvragen van bijbehorende U (en V) waarde 

van een curve (of oppervlak) 

figuur 3.3 
Wensen voor de controLe van de ligging van een punt 

commando aanwezig. Nu kan dit bepaLen iteratief of via de boven 
beschreven huLpprogramma's gebeuren (zie bijLage ~). Deze beide 
methoden gebruiken veel Cpu-tijd. Ook bij deze berekeningen zijn 
enkeLe veranderingen wenseLijk. Deze ~ijn weergegeven in figuur 
3.3. 

Een andere probLeem is het opvragen van gegevens van een begrensd 
oppervLak. Deze probLemen zijn in de programmatuur wel opgelost, 
maar ook dit gaat} vanwege een indirekte benadering l ten koste 
van veel CPU-tijd. In figuur 3.4 is daarom weergegeven weLke 
veranderingen ten aanzien van een vlak oppervLak wenselijk zijn. 

§ 3.2 Grotere problemen 

8ij het genereren van een elektrodetekening zijn ook nog niet 
opgeloste problemen gevonden. Deze problemen komen alLen voor een 
groot deeL voort uit het feit dat binnen unigraphic5 een model 
wordt opgebouwd uit lijnen. Vanuit deze lijnen kunnen dan Later 
weer oppervlakken worden aangemaakt. In werkelijkheid is het 
jUist andersom. Curven ontstaan door het snijden van twee 
oppervlakken. Wordt 1 oppervLak aangepast, dan verandert ook de 
curve. 8innen Unigraphics moet echter de veranderde curve worden 
berekend. Daarna kan het oppervLak, via een zeer ingewikkelde 
weg. worden aangepast aan de veranderde curve. De verschillende 
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Wensen t.a.v. vlakke begrensde oppervlakken 

1 Opvragen van de normaal en een punt 

van een vlak begrensd oppervlak 

2 Aanmaken van een vlak door het oppervlak 
Voigt uit punt 1 

3 Mogelijkheid tot snijden met andere 
oppervlakken 

figuur 3.4 
Wensen t.a.v. vLakke begrensde oppervLakken 

probLemen zullen in de volgende paragrafen afzonderLijk worden 
behandeLd. Hierbij wordt per probleem aangegeven welke 
verbeteringen kunnen leiden tot het genereren van een 
elektrodetekening 

§ 3.2.1. Ondersnijding 

Het eerste probleem dat zich aandient is de ondersnijding Deze 
kan voorkomen aLs in een oppervlak punten voorkomen die raken aan 
een horizontaal vLak (zie figuur 3.5) of bij begrenzingscurven 
met radius kleiner dan de planetairbeweging en de vonkspleet (zie 
figuur 3.6). Deze ondersnijding is in een GRIP-programma niet op 
te vangen. Zeker in het eerste gevaL van ondersnijding is het 
bijna niet op te sporen. Verder Leidt het opLossen van 
ondersnijding bijna aLtijd tot gekromde oppervLakken met meer dan 
vier begrenzingscurven. Oeze oppervlakken zijn binnen unigraphics 
niet aan te maken. Om tach een korrekte geometrie te verkrijgen 
moeten de gekromde oppervlakken worden opgedeeld. Het apdeLen van 
deze oppervlakken met aLLe daarbij nodige karrekties is niet in 
een GRIP programma te vangen. Rchter het scherm zou het in 
theorie wel kunnen met de nieuwe versie 4.1. Hierbij is een 
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'5URFRCE-TRIM' ingebouwd. Oeze verkort de oppervlakken echter 
alleen in beeLd en niet in zijn geheugen. Oit betekent dat bij 
freesoperaties het gehele oppervLak weer tevoorschijn komt. Oit 

Oppervlak voor planetair 
translatie 

Oppervlak na translatie 
met ondersnijding 

figuuf' 3.5 

Oppervlak met losgesneden 
ondersni jding 

Ondersnijding door een horizontaal raakpunt 

commando is dus alleen bedoeld voor het maken van 
verkooppLaatjes. Voor het oplossen van het probLeem van de 

drie oppervlakken voor 
de planetair transla tie 

drie oppervlakken na de 
planetair translatie met 
driemaal ondersnijding 

figuuf' 3.6 

drie oppervlakken plus 
twee hulpvlakken zonder 
ondersnijding 

Ondersnijding door een te Kleine radius 

ondersnijding is een echte 5URFRCE-TRIM noodzakeLijk. In figuur 
3.7 is weergegeven welke veranderingen gewenst zijn am 
ondersnijding te kunnen opvangen. 
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Wensen voor het oplossen van ondersni jding 

1 Opsporen van oppervlaktepunten met een 

bepaalde normaal 

2 Mogelijkheid om een gekromd oppervlak te 
begrenzen door meer dan 4 curven 

3 Surface-Trim 
lowel aan de randen als midden op een gekromd oppervlak 

figuur 3.7 
Weosen voor het oplo5sen van het ondersnijdingsprobleem 

§ 3.2.2. Rfrondingen 

De afrondingen worden in de matrijsholte ingetekend. Rls deze nu 
cyLindrisch van vorm zijn en de as Loopt horizontaal of in de Z
richting, dan bLijft de afranding een afranding ap de eLektrade. 

~- ~ 
.~ 

Wensen voor het a frondingsprobleem 

1 Mogelijkheid am een oppervlak op te 
bouwen uit punten 

Komt in Versie 5.0 

figuur 3.8 
Wensen voor het oplossen van het afrondingsprobLeem 
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Het is dan beter om de afronding niet te verpLaatsen maar opnieuw 
op te bouwen. Hierdoor blijft de radius opvraagbaar. Rfrondingen 
die schuin Liggen worden bij een perfecte eLektrodegeometrie geen 
afrondingen meer. De doorsnede van zo'n afronding is een eLLips 
geworden. Om nu toch een afronding op de eLektrode te verkrijgen 
- een wens binnen de CGM - moeten ook deze afrondingen opnieuw 
worden aangemaakt met een best passende radius. Hierbij treden 
echter probLemen op bij de boLsegmenten tussen twee afrondingen 
in. Deze krijgen na verpLaatsing een elLips aLs begrenzingscurve. 
Deze eLLips is niet om te bouwen naar een cirkeLJ zodat de 
oppervLakken niet goed aansLuiten. De wensen om deze aansLuiting 
toch mogeLijk te maken staan in figuur 3.8. 

§ 3.2.3. RansLuiting 

Nadat aLle oppervlakken verplaatst zijn vormen ze nog geen 
sluitende elektrode. Sommige oppervlakken snijden elkaari andere 
liggen los van elkaar. RL deze oppervlakken moeten eerst 
aangesloten worden. In hoofdstuk 2 is hiervoor een methode 
ontwikkeld. Deze methode kan zeker werken maar is veel te 

Wansen 'Voor het aansluiten van oppervlakken 

1 Mogelijkheid om een opparvlak op te 
bouwen uit punten 

Kornt in Versie 5.0 

2 Surface-Trim 
Aan de randen 

figuur 3.9 
Wensen voor het aansLuiten van oppervlakken 

omslachtig en kost teveeL tijd. In figuur 3.9 zijn daarom twee 
wensen genoteerd j waarmee weL een goede aansluiting verkregen kan 
worden. Hierbij geLdt de wens om oppervlakken op te bouwen uit 
punten voor oppervlakken die los van elkaar liggen. De SURFRCE
TRIM is nodig v~~r snijdende oppervlakken. 
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4. Het frezen van eLektroden 

In de toekomst is het de bedoeLing am de meeste 
zinkvonkeLektroden te frezen. Oit zou dan direkt vanuit het 
C.R.O.station moeten geschieden. Om de eLektroden beter te kunnen 
frezen, zaL een freesmachine met snelLoopspindel worden 
aangeschaft. De besprekingen over de aanschaf van zo'n machine 
zijn sinds half augustus 1987 in voLLe gang. Gedacht wordt 
hierbij aan een RCIERR F35 freesmachine. Hierop kan een IBRG 
sneLloopspindel gemonteerd worden. Ooor met zoln sneLLoopspindel 
te frezen zal het elektrodemateriaal, grafiet, minder snel 
afbrokkeLen en wordt het mogeLijk am dunne randen te frezen. Tot 
voorheen was dat aLLeen mogelijk met een sLijpbewerking. Tevens 
kan door het gebruik van een sneLloopspindel de aanzet worden 
opgevoerd. Hierdoor kunnen eLektroden snelLer gefreesd worden~ 

Om de freesprogramma's op een snelle wijze te kunnen genereren, 
is het nodig dat de geometriegegevens van het C.R.O.station 
gebruikt kunnen worden. Oit heeft in de tijd gezien twee grate 
voordeLen: 
1. Er hoeven geen gedetailLeerde holtetekeningen meer gemaakt te 

worden. De tijd die nodig is vaor het maken van tekeningen van 
een geometrie is vaak grater dan voor het construeren van de 
geometrie. . ~ 

2. Er hoeven geen ingewikkelde Microapt-programma's geschreven te 
worden. Zeker voor 3-D oppervlakken kost dit zeer veel tijd. 

RLs nadeeL moet hier oak genoemd worden, dat programma's die 
direkt utt de geometrie worden gegenereerd vaak Langer zijn, 
omdat ze geheel bestaan uit GOTO-statements. Voor het bepaLen van 
freesbanen is er bij Unigraphics een freesmodule, GMRCH, te koop. 

§ 4.1. FreesmoduLe GMRCH 

Oe freesmoduLe GMRCH werkt hetzelfde aLs de tekenmodule OESIGN.In 
een hoofdmenu zijn verschillende manieren om een 
freesmiddelpuntbaan te berekenen weergegeven. Voor het bepaLen 
van de freesbanen bij een eLektrode is het PRRRMETER LINE 
commando het meest geschikt. Hierbij kunnen verschiLlende 
oppervlakken aan eLkaar gekoppeLd worden tot 1 oppervLak. Rls 
voorwaarde geldt hier weL dat de aan eLkaar gekoppeLde zijdek ~ 
dezeLfde begrenzingscurve bezitten. Het samengestelde oppervlak 
moet oak weer 4 hoekpunten bezitten, zodat iedere rij 
oppervLakken, die aan de eerste rij worden gekoppeLd, uit 
evenveel oppervlakken moeten bestaan als de eerste rij. 

RLs twee aangrenzende oppervLakken niet vloeiend in eLkaar 
overLopen, zal de freesbaan doorlopen tot het einde van het 
eerste oppervlak en vervoLgens via een rechte lijn naar het begin 
van het volgende. Hierdoor kan ondersnijding ontstaan of wordt 
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een stuk van de hoek afgesneden. oit probleem kan opgelost worden 
door een afronding in de hoek te leggen. Hiervoor is een GRIP
programma geschreven, dat oak automatisch de oppervlakken inkort 
tot de afronding. 

Voor de opdeLing van een CsamengesteLd) oppervLak zijn twee 
verschiLLende methoden bruikbaar. oeze methoden zijn: 
1. De opdeling in het aantal freesbanen en de maximaLe afwijking 

per freesbaan. Deze methode heeft aLs nadeeL dat de maximale 
afwijking van het gefreesde oppervLak niet bepaaLd kan worden. 
De afwijking in een baan is wel bekend, maar de afwijking 
tussen twee banen moet berekend worden. 

2. De opdeLing in de maximaLe hoogte tussen twee freesbanen, de 
scalLop height , en de maximaLe afwijking per freesbaan, de 
stepover. Bij deze opdeLing kan de maximaLe afwijking van het 
gefreesde oppervLak bepaaLd worden. Voor een vLak oppervLak is 
de maximaLe afwijking de scaLLop height en voor een gekromd 
vlak de scallop height vermeerderd met de stepover. oeze 
methode is voor het nauwkeurig bepaLen van de freesbanen het 
meest geschikt. 

§ 4.2. De freesmethode 

Uit hoofdstuk 3 bLijkt dat het nog niet mogeLijk is am de 
geometrie van de eLektrode te genereren. oit betekent dat de 
freesbanen voor het frezen van de eLektroden gegenereerd moeten 

\~i;o:. Dtt, .' ...• ;i, 5, ::~,".A,,,~,E~~ L . i j k, , 
.,,\.~.. k. i1!-~:e:ftf ,~f. ~". ""'~:: '-fl' l1Ll:'" n'" 
rf (zie figuur 4.1 )'. oeze metho e eeft 

dat de gefreesde elektrode niet beoordeeLd kan worden 
en dat voor bijvoorbeeld slijpbewerkingen aLsnog met de hand een 
eLektrodetekening getekend moet worden. 

V~~r het bepaLen van de in de freesmoduLe in te voeren frees 
wordt het figuur 4.1 van achter naar voren doorLopen. Vanuit de 
frees waarmee gefreesd zal worden wordt zo de ingevoerde frees 
bepaald. Oit houdt in dat de frees waarmee gefreesd zal worden 
geen bolkopfrees kan zijn bij een eLektrode waarmee planetair 
gevonkt zal worden. De as van de in te voeren frees wordt 
evenwijdig aan de Z as ingesteld, waarna de freesmiddelpuntsbanen 
worden berekend. Bij deze methode worden de GOTO-commando's 
gevolgd door een X-I Y- en Z-waarde van de frees. De normaal van 
het te frezen punt kan via deze methode niet worden gevonden. 

Als buiten een Lengtekorrektie ook een radius- en 
diametercorrektie gewenst is, moeten de freesbanen via een 
andere methode bepaald worden. Hierbij wordt als ingevoerde frees 
een boLkopfrees genomen met als radius de oorspronkelijke 
freesradiu5 verminderd met de vonkspleet. De as van deze frees 
wordt voor de gehele freesbaanbepaLing Loodrecht op het oppervlak 
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gehouden. De freesbaan bestaat nu uit een GOTO-statement, gevolgd 
door een X-, Y- en Z-waarde, gevolgd door de I, J en K van de 
normaal. De X-, Y- en Z-waarde zijn hier echter de coord ina ten 
van de freesmiddelpuntsbaan van de ingevoerde frees en dus gelijk 

1 
~ 

In GMACH in te 
voeren frees 

I I I 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

I I I I 
\ 
\ ..... _-.l_ .. )~ I I 

\ I , / 

Frees waar de 
vonkspleet in 
verwerkt is 

figuur 4.1 

I ~VM 
~/L~ 

Frees waar de vonkspleet 
en de planetair beweging 
in verwerkt is 

8epaLing van de benodigde frees vanuit de ingevoerde frees 

aan het raakpunt van de frees aan het te frezen oppervlak. Deze 
waarden moeten nu met behulp van de normaal worden omgerekend 
naar de freesmiddelpuntbaan voor het frezen van het oppervLak. 
Hiervoor is een programma geschreven (zie figuur 4.2). 

Nu moeten, afhankelijk van de snelheid, de GOTO-statements worden 
omgezet in GOO en G01 statements en moet verdere technologie, 
zoals aanzet, voeding en smering worden ingevoerd. Oit kan via 
Microapt gebeuren, maar oak in het omrekeningsprogramma worden 
bijgeschreven. 

§ 4.3. 5truktuur 

Voor het overbrengen van de freesmiddelpuntsbanen naar de 
freesmachine zijn vier methoden uitgedacht. Oeze zijn weergegeven 
in figuur 4.3. Bij iedere methode is ook het pad van Microapt via 
een Microapt postprocessor naar de freesmachine weergegeven. Oit 
bLijft zeker nodig omdat niet alle tekeningen worden aangeleverd. 
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~ls in de C.G.M. wordt gekozen voor C08~SH is ook hier Microapt 
weer nodig. 

De keuze van een van de vier methoden hangt af van het feit of 
een radius- en diameterkorrektie noodzakelijk is. ZO ja dan 
valLen de eerste twee methoden af, omdat hier het bepaLen van de 

o 
R 
V 

Diameter frees 
Radius frees 
Vonkspleet 
Planet air tr ansla tie 

(X"Y',Z') Coordinaten v/h raakpunt v/d frees 
aan het oppervlak 

(I,J,K) 

(X,V,Z) 
Normaal op het oppervlak 
Coordinaten referentiepunt frees 

x = X' + I*(R-V) + 1'*(O-2R-2T) 

V = V' + J*(R-Vj t S(O-2R-2T) 

Z = Z' + (K-1)(R-V) 

I' = !/(((I*I)+(J*J))**.5) 
J' = J/(((I*I)+(J*J)}**.5) 

figuur 4.2 

0-2 - 2T 

R V I~ 
(X',V',Z') 

Het omrekenen van naar de freesmiddelpuntsbanen 

juiste freesbanen bij andere freesafmetingen enige uren in beslag 
neemt. De keuze tussen de derde en de vierde methode hangt af van 
de besturing. 8ij methode drie is een besturing noodzakelijk, die 
de radius- en diameterkorrektie zelf zal kunnen uitvoeren. 8ij 
methode vier wordt dit uitgevoerd door de nieuwe freesafmetingen 
opnieuw in het rekenprogramma te stoppen. Oit Laatste heeft aLs 
voordeeL dat de machine tijdens het frezen minder sneL vaart moet 
minderen omdat de noodzakelijke berekeningen nog niet zijn 
uitgevoerd. Oit is zeker van beLang bij het frezen met een 

,hoogfreguentspindeL met hoge aanzetsnelheid. Omdat de gegevens ~ 
~,direkt vanuit de C.~.O.geometrie komen, zijn er geen cirkeLs V 

genereerd, wat extra kleine stappen opLevert. Hierdoor wordt de 
bl kverwerkingssnelheid van de besturing zeer beLangrijk. 

Het rrigeren van de freesradius en freesdiameter is niet aLtijd 
mogeli ·k. Er treden problemen op wanneer een bepaalde freesstand 
twee no alen opleverde. De frees raakt dan op twee plaatsen het 
oppervlak terwijl maar een plaats bekend is. Een kLeinere 
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ma tri jsgeometrie 
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freesradius heeft afrondingen tot gevolg terwijl een grotere 
freesradius ondersnijding oplevert. ~angezien het al ingewikkeld. 
is am een normaaL te verkrijgen, mag gesteld worden dat met de 
huidige stand van Unigraphic5 het opLossen van dit probLeem niet 
tot de mogeLijkheden behoort. Het optreden van dit probleem zaL 
dus'vermeden moeten worden. 

§.4~~.Test~n van de freesmoduLe 

Om de freesmodule van Unigraphics en de opgesteLde methoden te 
testen is er een proefmodeL gefreesd {zie bijLage Bl. Bij dit 
fr~zen is ·00or de methode met de vdststaande frees {Z-richtingl 
en het invoeren van de scaLlo~ height en de stepover gekozen. RLs 
postprocessor is de Unigraphics General Postprocessor gebruikt. 
Deze postprocessor is ingesteLdvoor de freesmachine, een 
Matsuura met Fanuc-besturing. De test is uitgevoerd met een 

-freesdiameter van.14 en-radius van 4 mm. De vonkspleet was 0.5 en 
de planetair beweging 1 mm. Zowel voor de scalLop height als de 
stepover is 0.01 mm ingevoerd. 

Over de nauwkeurigheid van het gefreesde modeL is niet veeL te 
zeggen. Er is namelijk mee- ~n tegenLopend gefreesd, de frees was 
geen specifiek~ messingfrees en de freesmaten waren hiervoor niet 
nauwkeurig genoeg. Toch is Aaar deze' proef een goed inzicht 
verkregen in de werking van de freesmodule en enkeLe belangrijke 
commando's. Zo zaL aLtijd rekening gehouden maeten worden met 
ondersnijding. Bij de freestest trad dit op bij het frezen van 
een boLs~gment. RLs voor de ingevoerde "frees een boLkopfrees 
wardt genomen is dit verschijnseL te vermijden. Rnders zuLlen de 
oppervLakken .aangepast maeten worden. 

de freesmoduLe zeer 
Wel zaL er nag veeL 

van de constructeurs, 

Buiten ~et probleem van de ondersnijding is 
bruikbaar voor het frezen van eLektrod~n. 
gedaan moeten worden aan de opleiding 
appervlakken aanmaken en GRIP leren, en de programmeurs, 
C.R.D.cursusen GMI=lCH-cursus. 
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5. vergelijking Philips en ~ciera besturing 

In hoofdstuk 4'is reeds vermeld. dat de C.G.M. overweegt am een 
~ciera-freesmachine met snelloopspindeL aan te schaffen. Voor de 
besturing van deze freesmachine heeft men de keuze tussen een 
~CIER~ CNC 5000 besturing en een PhiLips 3460 besturing. In dit 
hoofdstuk worden be ide besturlngen met elkaar vergeLeken. In de 
eerste paragraaf worden de besturingen vergeLeken met het oog op 
de koppeling met C.~.D.. In de tweede paragraaf wordt een 
algemene vergeLijking gemaakt. Hierbij moet worden vermeld. dat 
de C.G.M. veel informatie bezit aver de nag uit te brengen 
Philips-besturingen. Van de Rciera-besturing is alleen de huidige 
versie bekend. 

§ 5.1. VergeLijking met het oog op C.~.D.'C.R.M. 

Bij het gebruik van C.R.D.fC.R.M. verandert de opbouw van een 
programma. veel commando's'in de unigraphics freesmodule GM~CH 
Leveren enkeL GOO en G01 codes. Dit houdt in dat de 
programmaLengte zal toenemen en de stapgrootte afnemen. ~ls ook 
nag de aanzetsnelheid door het gebruik van een snelLoopspindeL 
toeneemt, wordt de bLokverwerkingstijd van het grootste belang. 
Dmdat de opgegeven bLokverwerkingstijd niet eenduidig 
gedefinieerd is, is er een proef uitgedacht am deze te kunnen 
testen. Deze proef is beschreven in bijLage C. De test is reeds 
uitgevoerd voor de beide typen reken-units in de Philips 3460-
besiuring versie 500. In tabeL 5.1 staan deze 
bLokverwerkingstijden en de tijden uit de boeken voor de overige 
besturingen. 

I 

besturing versiel reken-unit 
commando 

Phil ips 3460 versie 500 B08B/8MC 

Philips 3460 

I 

versie 500 B0286/10MC 

Philips 3450 versie 600 80285/12MC 

Philips 3460 versie 700 B0386/16MC 

~CIER~ CNCSOOO ~ normaaL PDP 1123 
-'--------=-+--
~CIERR CNCSOOO I met turbo PDP 1123 

i 

tabel 5.1 
VergeLijking bLokverwerkingstijden 

bLokverwerkings-
tijd in msec 

207 
--

36 

<30 

<15 

1:20 

<15 
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Uit de tabeL 5.1 kan afgeleid wordenl dat de Rciera de snelste 
besturing heeft. Zeker aLs bekend is dat de versie 700 van de 
philipsbesturing te laat beschikbaar is voor de freesmachine. 

Niet alLeen de blokverwerkingstijd maar ook de 
campensatiemogelijkheden zijn belangrijk voor de nieuwe 
besturing. 8ij de Rciera-besturing is alleen een radius- en 
Lengtecampensatie mogelijk. oit geldt ook voor de Philips 3460-
besturing versie 500. De versie 600 zal echter een radius-I 
diameter- en Lengtecompensatie krijgen. oit is zeker gewenst 
binnen de C.G.M. I maar niet noodzakeLijk (zie hoofdstuk 4). 

De keuze voor een Rciera- of een Philipsbesturing hangt l wat de 
C.R.o./C.R.M. betreft, af van het bezoek aan Rciera. oit zal eind 
september pLaats vinden. Rls Rciera in een nieuwere versie wel 
voLledige, 3-D compensatie heeft en de opgegeven 
bLokverwerkingstijden zijn juist, dan verdient de Rciera-
besturing de voorkeur boven de PhiLipsbesturing. Rls Rciera geen 
3-D compensatie heeft of de blokverwerkingstijden zijn hoger J dan 
verdient l ook met het oog op de continuiteit binnen de C.G.M. I de 
Philipsbesturing de voorkeur. 

§ 5.1. Rlgemene vergelijking 

In 8ijLage C staat een algemene vergelijking tussen de PhiLips 
3460-besturing en de Rciera-besturing. Oeze vergelijking is 
gemaakt met de binnen Philips aanwezige informatie over de 
Rciera-besturing. Oit betekent dat ~nkeLe gegevens over de 
Rciera-besturing niet ingevuLd zijn. 

Uit de aanwezige informatie bLijkt dat Rciera vooraL ap het 
grafische gebied meer mogeLijkheden biedt dan de 
PhiLipsbesturing. Hier staat tegenover dat de gereedschap
compensaties en de vaste cycli van de philipsbesturing meer 
mogeLijkheden bieden dan Rciera. Hieruit bLijkt dat de twee 
besturingen eLkaar niet veeL ontlopen en de keuze V 
~~;~~~~~~~~::\J.a.Ll.n' .. f' 
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Oe vonkSpLeet is spleet tussen de 
elektrode en het weg te vonken materiaaL, 
op de pLaats waar gevonkt wordt. 

De plane:air transLatie is ae radlUS van 
de maximale cir Elbeweging die ae 
elektrOde tijdens het vonken maakt 

De onaermaat is de vonkspleet + de 
pLanetair transLatie en is gelijk aan de 
DiJ het voorvonken ontstane vonkspleet + 
de ruwneid + de door warmte beinvLoede 
zone. 

ae scallop height is de maximale haogte 
van de rand, die ontstaat tussen twee 
freesDanen. 

de stepaver is de maximaLe afwijking 
te frezen Daan en de werkelijk gefreesde 
baan 

unigrapnics C~D 1 
(ursusnummer [ 7.B11.74'l 
Philips Opleidingen, Mel 1985 

Unlgrapnics CRO II 
Cursusnummer ( 7.81~.748 

pniLips OpLeldingen, Mel 1985 

Lng (.Dissevelt 
Ranpassingen van elektroden voor pLanetair zinkvonken 
MFR 20 -4100-70, Rpril 1983 
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8ijLage R. De OntwikkeLde programmatuur 

Voor het genereren van een zinkvonkeLektrodetekening is veeL 
programmatuur geschreven. De werking van deze programmatuur en de 
methode am deze programmatuur af te maken is beschreven in deze 
bijLage. Van de aL geschreven programmatuur is een flow-schema 
afgedrukt in figuur R1. Sommige deLen komen overeen met gedeeLten 
uit hoofdstuk 2. 

§ R.1. Het voorprogramma 

In het voorprogramma worden de vLakke begrensde oppervLakken 
aangemaakt. Hierbij zuLlen tevens de curven en oppervLakken van 
de hoLte worden gecodeerd. Oit gebeurt voor het coderen van 
curven van vlakke oppervLakken automatisch. 8ij de gekromde 
oppervlakken moeten het oppervLak en de bijbehorende curven stuk 
voor stuk aangewezen worden. De voLgorde van aanwijzen van de 
curven is bij gekromde oppervlakken niet belangrijk. De 
eenduidige code die iedere entiteit krijgt, wordt opgesLagen aLs 
naam. Oit betekent dat de code alLeen kan worden uitgeLezen door 
eerst de eerste letter om te zetten in RSCII-code en vervolgens 
het nummer op te vragen. Oaarna moeten de drienummerige strings 
omgezet worden in getaLLen. De werking van de codering en het nut 
hiervan is reeds in hoofdstuk 2 uitgeL~gd. 

Omdat het coderen van alLe entiteiten continu bediening vereist, 
is dit voorprogramma los gekoppeld van de overige programmatuur. 
Zodoende kunnen verschiLlende parts overdag gecodeerd worden. 
Oeze kunnen vervolgens tegen de avond opgestart worden voor het 
bepalen van de eLektrodegeometrie. 

§ R.2. Het aanwijzen van de eLektroden 

Voor het aanwijzen van de eLektroden is het programma IOENT
ElEKTROOES geschreven. In dit programma is het mogelijk am 
maximaal 20 verschiLLende eLektroden vanuit 1 hoLte in te 
brengen. 8ij iedere eLektrode kan een waarde voor de vonkspLeet 
en de planetair transLatie ingegeven worden. Het aanwijzen van de 
eLektrode bestaat uit het aanwijzen van aLLe oppervLakken van een 
eLektrode. Hiervoor is een standaard unigraphics-menu voorradig 
Per eLektrode is een maximum van 200 vlakke oppervLakken en 100 
gekromde oppervLakken ingesteLd. 

Na het invoeren van aLLe eLektroden vraagt het programma om een 
naam v~~r een part waarin de eLektroden kunnen worden opgeborgen. 
Oeze naam, ui tgebreid met het eLek-trodenummer I geeft de 
mogeLijkheid om iedere eLektrode in een apart part ap te bergen. 
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VOORPROGRAMMA 

. BOUNDER 

HOOFDPROGRAMMA 

INDENT-ELECTRODES 

ENTER-CURVES 

ENTER-BPLAN 

ENTER-SURFACE 

BPLAN-NORMAL 
- I 18E'N!lPLAN-POrNT 

BPLAN-NORMAL-CONTROL 

SURF-NORMAL-CONTROL 

VERPL-ELECTRODES 
I VERPL I!II"U\N I -

I VERPL·Sl.IfF -II - II 

VEJIPL -SI..IF - I I -211 

I VEJIPL-SUF-Zl-SI 

YEAPL·SI..IF-2t-lOl 

figuur 1=11 
FLow-schema van de programmatuur 
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Zodoende kan naderhand iedere eLektrode aLs een apart werkstuk 
bekeken en behandeLd worden. 

§ R.3. Het binnenhalen van de curven en oppervLakken 

De voLgende drie subprogramma's haLen aLLe curven, aLLe vLakke 
oppervlakken en aLLe gekromde oppervlakken binnen uit het part. 
Hierbij is voor de curven een maximum van 1000, voor de vLakke 
oppervLakken een maximum van 200 en voor de gekromde oppervLakken 
een maximum van 100 ingesteLd. Met 3 teLlers wordt bijgehouden 
hoeveel curven en oppervlakken er zijn ingevoerd. RLLe niet 
gecodeerde entiteiten worden uit het part verwijderd. oit geldt 
niet voor het bewaarde absoLute assenkruis. 

§ R.4. Het bepaLen van de normaaL op een vlak oppervlak 

Omdat de normaaL van een vlak oppervLak niet direkt opvraagbaar 
is, . is hiervoor een subprogramma geschreven. In di t programma 
wordt eerst' de code van het vlakke oppervLak ui tgeleten. 
VervoLgens wordt curve voor curve de code uitgelezen. Hierbij 
wordt onderzocht of een van de curven bij het desbetreffende 
vlakke oppervlak hoort. Indien dit het gevaL is, wordt onderzocht 
wat voor type curve het is. Bij alLe typen, behaLve de rechte 
Lijn, wordt er een vLak onbegrensd oppervLak door de curve 
geLegd. Van dit vLak kan weL de normaal opgevraagd worden. Bij 
een rechte lijn worden de eindpunten bewaard. Is een volgende 
curve oak een rechte Lijn, dan wordt onderzocht of de vier 
eindpunten niet op een lijn liggen. Rls d~t niet het geval is, 
wordt er een vLak door deze drie punten geLegd. Hiervan kan dan 
weer de normaal opgevraagd worden. Het vLakke onbegrensde 
oppervLak wordt verder in de programmatuur bewaard. 

§ R.4.1. Het bepaLen van een punt op een vLak oppervlak 

Bij het bepaLen van de normaaL van een vlak oppervLak wordt 
meteen via een sub-programma een punt op het oppervLak opgezocht. 
Oit moet een wilLekeurig punt zijn. Hiervoor wordt tussen twee 
randpunten, punten van de gevonden begrenzingscurve, een Lijn 
getrokken. Loodrecht op een punt van het Lijnstuk wordt een vLak 
aangemaakt. Oit vLak wordt gesneden met het vLakke oppervlak. Van 
de eerste doorsnijdingscurve wordt l op een bepaalde afstand j een 
punt genomen (zie figuur R2). Rls het punt op het Lijnstuk en het 
punt op de doorsnijdingscurve wiLLekeurig wordt gekozen, is de 
Ligging van het punt wilLekeurig. 
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Wi I lekeur i de be renzin scurve 

Doorsni~dingsvlak 

o ervlak 

renzin scurve 

n 

Punt op het vlakke oppervlak 

figuur R2 
Het bepalen van een punt op een vlak oppervlak 
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§ R.S. Het controLeren van de normaal van een oppervLak 

Om aLle oppervlakken in de jUiste richting te verplaatsen, moeten 
de normalen van deze oppervlakken eenduidig worden gedefinieerd. 
Hierbij is gekozen om de normaal, vanuit de nolte gezien, van het 
materiaal af te Laten wijzen. Hij staat dan in de richting van de 
verplaatsing. 

Oe normaal wordt gecontroleerd door de holte met een lijn te 
doorsnijden en de doorsnijdingspunten aan beide zijden van het te 
onderzoeken oppervlak te tellen (zie hoofdstuk 2). Bij deze 
methode is er een risico dat de lijn een oppervlak raakt of een 
hoek snijdt. Oit risico kan worden vermeden door een willekeurig 
oppervlakte punt te nemen en de doorsnijdingslijn onder een 
wiLLekeurige hoek te zetten. Rls nu twee doorsnijdingslijnen 
worden genomen en de normaal pas bepaaLd is als beide Lijnen 
dezelfde normaal opLeveren, dan is de kans op een foute normaal 
verwaarloosbaar klein geworden. RLs beide snijlijnen niet 
dezelfde normaal of geen even aantal snijpunten opleveren, worden 
de Lijnen nog iets verdraaid en wordt de gehele procedure 
herhaald. 

§ R.S. Het genereren van elektroden 

Het laatste sub-programma verplaatst de oppervlakken over de 
vonkspLeet en de planetair transLatie en bergt ze daarna in 
unieke parts op. Bij dit subprogramma ontbreken nog enkele deLen, 
zodat het genereren van de elektroden nog niet mogelijk is. 

§ R.S.1. Het verplaatsen van vlakke oppervlakken 

Omdat alle punten van een vlak oppervlak dezelfde normaal 
bezitten, kan het oppervLak in zijn geheeL over de vonkspleet en 
de pLanetair translatie verplaatst worden. Hierbij wordt de 
normaal eerst vermenigvuldigd met de vonkspleet. Deze vector 
wordt bewaard. Vervolgens wordt de Z-waarde van de normaaL gelijk 
gemaakt aan 0 en wordt de lengte van de normaal opnieuw gelijk 
gemaakt aan ~~n. Oeze nieuwe normaal wordt vermenigvuldigd met de 
translatiewaarde. Bij deze vector wordt de vorige opgeteld. Het 
vlakke oppervlak en het bijbehorende vlak worden nu over deze 
vector verplaatst. 

§ R.S.2. Het verplaatsen van gekromde oppervlakken 

Bij gekromde oppervlakken hebben niet alle punten dezelfde 
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normaaL. Oat houdt in dat het oppervLak niet in zijn geheeL 
verplaatst kan worden. Over de vonkspleet is dit nog wel mogeLijk 
met het commando OFFSET-SURFI=lCE, maar over de pLanetair 
translatie niet. 

Het verplaatsen van een gekromd oppervlak gaat, omdat de 
normalen verschiLlend zlJn, punt voor punt. Hiervoor wordt het 
oppervLak vervangen door een netwerk van maximaal 21 bij 21 
curven (zie figuur 1=l3). Iedere curve wordt voorgesteld door 
maximaal 101 punten. Van deze punten wordt de normaal opgevraagd. 
De Z-waarde van deze normaaL wordt gelijk gemaakt aan O. Oaarna 
wordt de Lengte van de nieuwe normaaL gelijk gemaakt aan 1, 
alvorens hij vermenigvuLdigd wordt met de transLatiewaarde. Het 
punt kan vervoLgens over deze vector verpLaatst worden. Nadat 
aLLe punten zijn verpLaatst kunnen de nieuwe curven worden 
aangemaakt. Hierover kan een nieuw, over de pTanetair translatie 
verpLaatst oppervLak aangemaakt worden. 

Het verpLaatsen van een groot oppervLak via 2 maaL 21 curven van 
101 punten kost circa 40 minuten CPU-tijd. Om het programma niet 
aL te Lang te Laten Lopen, tast het programma eerst de grootte 
van het oppervLak af. Voor kLeinere oppervLakken zijn dan nog 
vier opties aanwezig: 
1. Gekromde oppervLakken grater dan 13 mm (diagonaaL) worden 

opgedeeLd in 2 maaL 21 curven van 101 punten. 
2. Gekromde oppervLakken met een grootte tussen de 8 en de 13 mm 

Cdiagonaal) worden opgedeeLd in 2 maal 21 curven van 51 
punten. . 

3. Gekromde oppervLakken met een grootte tussen de 3 en de 6 mm 
CdiagonaaL) worden opgedeeld in 2 maaL 11 curven van 26 
punten. 

4. Gekromde oppervLakken kLeiner dan 3 mm (diagonaal) worden 
opgedeeLd in 2 maaL 11 curven van 11 punten. 

§ I=l.B.3. Het aanmaken van afrondingen 

De volgende methodiek geeft wel precies aan hoe de programmatuur 
zaL kunnen werken, maar er is nag geen programmatuur voor 
geschreven. Oit geldt zoweL voor het aanmaken van de afrondingen 
aLs het aansluiten van de oppervLakken. 

Een afronding op de matrijswand Levert sLechts in bepaaLde 
gevaLlen oak een afronding op de eLektrodewand Ope Meestal zal de 
doorsnede van zo'n verpLaatste afronding geen cirkel maar een 
eLLips zijn. Binnen de C.G.M. heeft men Liever dat in zo'n geval 
de eis van een perfecte elektrode wordt losgelaten en er op de 
elektrodewand een best passende afronding verschijnt. Oeze 
afronding moet dus opnieuw, op de elektrodewand, worden 
aangemaakt. 
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TFR-ISO WORK 

figuur R3.a 
verplaatsing oppervLak over de vonkspLeet 

buitenste oppervLak: matrijs oppervLak 
binnenste oppervLak: elektrodeoppervlak 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

figuur R3.b 
bepaLen van 
punt en op het 
oppervlak 
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figuur R3.e 
42 spLines vormen de 21 prime- en de 21 cr055-

curven van een oppervLak op de eLektrode 

TFR-ISO ~ORtc 

figuur R3.f 
Het matrijsoppervLak en het elektrodeoppervlak 

pa RS 
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V~~r het aanmaken van de afronding zijn twee grootheden van 
beLang. In de eerste pLaats zlJn dat de twee oppervLakken 
waartussen de afronding moet worden geLegd. Deze kunnen gevonden 
worden door de codering van de begrenzingscurven uit te Lezen. 
~Ls tweede is de nieuwe radius van'beLang. Deze zaL alLeen als de 
as van de afronding horizontaaL Ligt geLijk blijven. In andere 
gevallen wordt hij vergroot of verkleind met maximaaL de 
translatiewaarde plus de vonkspLeet. De grote van de radius kan, 
met behuLp van de hoek van de as van de afronding met de 
horizontaal, berekend worden. Vervolgens kan de afronding opnieuw 
worden aangemaakt. 

§ ~.6.4. Het aansLuiten van gekromde oppervLakken 

~Ls alle oppervLakken verplaatst zlJn, wiL dit nog niet zeggen 
dat de eLektrodetekening bepaaLd is (zie figuur ~4). De 
verpLaatste oppervLakken snijden eLkaar of sLuiten nag niet aan. 
Pas als iedere curve weer een begrenzingscurve vantwee 
oppervLakken is, vormen de oppervLakken een eLektrode. 8ij dit 
aansLuiten van de oppervLakken wordt begonnen met de gekromde 
oppervLakken: Oit Levert voordeLen op bij het later aansLuiten 
van de vLakke oppervlakken, terwijL dit omgekeerd minder het 
gevaL is. 

Bij het aansluiten van de gekromde oppervLakken, moeten de 
oppervlakken eerst vergroot worden, wanneer ze elkaar niet 
snijden (zie figuur ~5). Dit kan gebeuren door het oppervLak weer 
op te bouwen uit een netwerk. vervoLgens worden de randpunten van 
het netwerk verpLaatst over de tangentieeL van het uiteinde van 
de curve. Hierdoor ontstaat een extra rij punten rondom het 
oppervLak. Door alle curven van het netwerk te verlengen tot deze 
punten en de punten zeLf te verbinden tot vier nieuwe randcurven, 
wordt een groter netwerk verkregen. Het hier over geLegde' 
oppervLak is groot genoeg om aLle grensvLakken te snijden. 

Nu het oppervLak aLtijd aLLe grensvLakken snijdt, kunnen deze 
intersecties uitgevoerd worden. Hierdoor worden weer 4 nieuwe 
curven verkregen. ~LLe curven van het oude netwerk die buiten 
deze curven vaLLen worden verwijderd. De nieuwe intersectiecurven 
worden toegevoegd aan het netwerk. Het oppervLak ~0~r dit nieuwe 
netwerk sLuit weL aan bij de grensvLakken. 

§ ~.6.5. Het aansLuiten van vlakke oppervlakken 

Vlakke oppervLakken kunnen alleen veranderd worden door ze 
opnieuw aan te maken. Hierbij is de codering van de curven van 
groat belang. Hierin is tensLotte opges~agen in welke voLgorde 
het vLakke oppervLak is aangemaakt. Deze curven moeten nu nog 
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figuur R4.a 
MatrijshoLte j opgebouwd uit oppervlakken. RlLe oppervlakken 
sluiten nog aan. 

figuur R4.b 
RlLe oppervlakken verpLaatst over de vonkspLeet. De oppervLakken 
sLuiten niet goed aan. 



figuur R4.c 
AlLe oppervLakken verpLaatst over de vonkspLeet en de 
transLatiewaarde. De oppervLakken sLuiten niet aan. 

figuur R4.d 
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ALle oppervLakken verplaatst over de vonkspLeet en de 
translatiewaarde. Oe oppervLakken sLuiten alLemaal aan en vormen 
een eLektrode. 
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figuur R4.e 
De onderzijde van de elektrode. De ondersnijding door een 
horizontaal raakpunt wordt verwijderd. 

figuur R4.f 
De ondersnijding door een te kLeine radius (R=O) is verwijderd. 
De eLektrode is gegenereerd. 



Het aan te sluiten oppervlak 
met zijn vieT begrenzingsvlakken. 

Het vergrootte oppervlak 

De oppervlakte punten en de 
verplaatste randpunten an hat 
netwark door al deze punten 

Het vergrootte oppervlak en 
de doorsnijdingscurven met de 
vier grensvlakken 

figuur RS.a 
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Het vergroten van een gekromd oppervlak en-het bepalen van de 
doorsnijdingscurven met de grensoppervlakken 



Het netwerk van hat vargrootte 
oppervlak an de doorsnijdings
curven met de grensvlakkan 

Hat natwerk en hat 
aangesloten oppervlak 

figuur R5.b 

De curven buiten de 
doorsnijdingscurvan ziin 
verwijderd 

Het aangesloten oppervlak 
en zijn grensvlakken 

Het verkleinen van een gekromd oppervlak tot de 
doorsnijdingslijnen 
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vervangen worden door nieuwe curven. Hierbij Zl]n de gekromde 
curven reeds bekend. De rechte curven ontstaan door het snijden 
van het vlak door het oppervlak met het vlak door het 
grensoppervlak. Hieruit ontstaat een oneindige rechte lijn, die 
ingekort wordt tot de snijpunten met zijn voorganger en de curve 
na hem. Als de curve bekend zijn en er is onderzocht of er geen 
nieuwe curven zijn bijgekomen, kan het oppervlak opnieuw worden 
aangemaakt. 

§ A.7. Hulpprogrammatuur 

Voor het functioneren van de hoofdprogrammatuur zlJn vele 
hulpprogramma/s geschreven. De werking van de belangrijkste 
programma's wordt in deze paragraaf beschreven. 

§ A.7.1. Snijpuntbepaling van twee Lijnen 

Het eerste hulpprogramma is de snijpuntbepaling van twee lijnen. 
Hiervoor is weliswaar standaard-programmatuur beschikbaar binnen 
Unigraphics, maar hieraan kleven enkeLe grote bezwaren (zie 
hoofdstuk 3). Het programma tast de ligging van de twee Lijnen af 
en voert het standaard-commando slecht uit, aLs er een snijpunt 
tussen de twee lijnen bestaat. In een code wordt de Ligging van 
de twee lijnen onderling opgeslagen. 

§ A~7.2. De snijpuntbepaLing van een lijn met een curve 

Het bepaLen van aLle snijpunten tussen een lijn en een curve is 
ingewikkelder dan tussen twee lijnen. Het probLeem is in drie 
gedeeLten op te spLitsen: 
1. Het snijpunt van een lijn met een cirkel of ellips. 

Hierbij wordt eerst gecontroLeerd of de Lijn in het vLak van 
de curve ligt. ALs de lijn hier niet in ligt, wordt het 
snijpunt bepaald van de lijn met het vlak en gecontroleerd of 
het snijpunt op de curve ligt. Als de Lijn in het vlak van de 
curve ligt, wordt de loodLijn vanaf het middelpunt van de 
curve naar de lijn bepaald. Als de lengte van deze loodlijn 
kleiner is dan de cirkeLradius of kLeiner dan de kleine straaL 
van de eLLips, snijdt de lijn de curve. Ligt hij echter tussen 
de kLeinste en de grootste straal van de ellips in, dan wordt 
de lijn bepaald evenwijdig aan de snijLijn, rakend aan de 
ellips. ALs nu de loodLijn in lengte is afgenomen, dan snijdt 
de lijn de curve niet. Hetzelfde geldt als de oorspronkelijke 
LoodLijn groter is dan de radius van de cirkeL of de grootste 
straaL van de elLips. 

2. Snijpunt van een Lijn met een hyperbooL of parabooL. 



pag 1=117 

Ook hier wordt eerst gekeken of de lijn in het vlak door de 
curve ligt. Is dit niet het geval, dan volgt dezelfde 
procedure als bij een cirkel. Ligt de lijn in het vlak van de 
curve, dan wordthet lijnstuk bepaald tussen het begin- en het 
eindpunt van de curve. 5nijdt de snijlijn dit Lijnstuk, dan 
snijdt hij ook de curve in 1 punt. Rls de snijlijn dit 

--------
\ 
\ Curve 
\ 
\ 
\ 

Lrnstuk tussen be in- en eind unt van de curve 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ P ARABOOL OF HYPERBOOL 

figuur A6 
HuLplijnen bij de bepaling van het snijpunt 

van een lijn met een parabool of een hyperbool 

lijnstuk niet snijdt, worden twee lijnen bepaald, 1 door het 
begin- en 1 door het eindpunt van de curve, die beide de curve 
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raken. Van deze lijnen worden nu lijnstukken gemaakt tussen 
respectievelijk het begin- en eindpunt van de curve en het 
snijpunt van de twee lijnen (zie figuur 1=15). I=Ils de snijLijn 
deze twee lijnstukken ook niet snijdt, snijdt hij ook de curve 
niet. Snijdt hij de beide lijnstukken weL, dan wordt via een 
raaklijn aan de curve evenwijdig aan de.snijLijn gecontroleerd 
of hij de curve snijdt. 

3. Snijpunt van een lijn met een spline. 

" 

8ij een spline wordt eerst bekeken of de spLine weL in een 

" " 

Li'n door een curve unt rakend aan de curve 

" " 

I 

I 

Li'nstuk tussen be in- en eind unt v.d. curve 

SPLINE 
figuur 1=17 

HuLpLijnen bij de bepaLing van het 
snijpunt van een Lijn met een spLine 
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vLak Ligt. Zo niet, dan kan de spline behandeLd worden als een 
oppervlak. Er is immers geen gevaar meer dat de lijn in het 
vlak van de curve ligt. ~Ls de lijn in het vLak van de curve 
Ligt, wordt de spLine opgedeeld in 10 kLeinere curven. Oeze 
worden nu benaderd als een hyperbool (zie figuur ~7). Er is 
voor een maximum van 10 snijpunten gekozen. 

Bij ieder snijpunt wordt wel gecontroLeerd of het snijpunt weL op 
de curve Ligt en niet op het verLengde van de curve. HetzeLfde 
geLdt voor de snijLijn als het een lijnstuk betreft. 

§ ~.7.3. Snijpunt van een Lijn met een oppervlak 

Oit programma kan opgestart worden als er een punt van het 
oppervLak bekend is. Oit punt mag een randpunt zijn. Door dit 
punt en de snijlijn wordt een vlak gelegd. Ligt het punt op de 
snijlijn, dan mag een willekeurig punt gekozen worden. Vervolgens 
wordt het oppervLak door dit vlak gesneden. Omdat een punt van 
het oppervlak in het vlak zit, snijdt het oppervlak het vlak 
altijd. De dan gekregen entiteiten worden gesneden met de 
snijlijn. Zo worden op een indirekte manier de gewenste 
snijpunten gevonden. 
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Bijlage B. De freesproef 

Om de freesmodule GMRCH beter te leren kennen, is er besloten een 
proefmodel te frezen via de 'unigraphics-weg'. Dit houdt in dat 
het produkt getekend is met DESIGN, vervolgens zijn de freesbanen 
bepaald met GMRCH, waarna met behulp van de Unigraphics
Postprocessor de informatie geschikt is gemaakt voor het frezen. 
De informatie wordt nu naar via de computer naar een 
freesmachine, een Matsuura, van het C.F.T. gestuurd. Hier wordt 
gefreesd met een aangepaste torusfrees om niet de holte, maar de 
elektrode te frezen. 

§ B.1. Het modeL 

Voor de freesproef is een fantasie-matrijshoLte geconstrueerd. 
Deze hoLte is weergegeven in figuur B1. De maten van de holte 
staan in figuur B2. De hoLte heeft schuine wanden gekregen in 
verband met de Lossing. Verder zijn er twee bolsegmenten in 
verwerkt om ,de ondersnijding te kunnen onderzoeken. Met een 
torusfrees zijn deze twee bolsegmenten niet te frezen. Het te 
frezen materiaal zal messing worden. Hiervoor is een blok van 100 
bij 100 bij 60 mm genomen. De frees is een snelstaal frees met 
een diameter van 14 mm en een afronding van 4 mm. De frees is 
geen specifieke messingfrees. Hierdoor zal het produkt geen echt 
fraai oppervLak krijgen. Bij de freesbanen zaL, om de 
verschilLende kommando's te kunnen testen, door elkaar meelopend 
en tegenlopend gefreesd worden. Daar als vonkspleet 0.5 mm en als 
planetair translatie 1 mm gekozen is, heeft de in de freesmodule 
in te voeren frees een diameter van 11 mm en een radius van 3.5 
mm. 

§ B.2. De freesbanen 

Het bepalen van de freesbanen is in 4 deLen opgesplitst. Eerst 
worden de lossingsschuinten gefreesd, vervolgens de overige 
zijwanden. Daarna de inham met de bolsegmenten. Rls laatste 
worden de twee schuine vlakken en de bodem van de laatste inham 
gefreesd. 

§ B.2.1. De lossingsschuinten 

Rls eerste worden de freesbanen voor de lossingsschuinten 
bepaald. Oe hierbij gefreesde vlakken zijn weergegeven in figuur 
B3. Om het geheel met het commando PRRRMETER LINE te kunnen 
frezen moeten de vlakken aansluiten. Oit kan gebeuren door de 
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figuur 81 
Oe omgekeerde te vonken hoLte 
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Oe bemating van de holte als eLektrode 
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figuur 83 
VLakken met een Lossingsschuinte 

In de scherpe hoek Links op de tekening is een afronding met een 
radius van 0.01 mm geLegd. Voor het bepaLen van de freesbanen 
worden de inhammen afgedekt met oppervLakken. 
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figuur B4 
De freesbanen voor het frezen van de vlakken met een 
lossingsschuinte 
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inhammen af te sluiten met oppervlakken. Nu komt er nog 1 scherpe 
hoek voor tussen de oppervlakken. Om de lossingsschuinten in 1 
keer te kunnen frezen, is er een afronding met een radius van 
0.01 mm gelegd in de scherpe hoek. Oe frees is vast gezet met 
zijn as evenwijdig aan de Z-richting. De scallop heigth en de 
stepover zijn beide 0.01 mm. Het vrijloopvlak ligt 20 mm boven 
het bovenvlak van de elektrode. De intrederichting is in het 
horizontale vlak, loodrecht op het materiaal. De frees trekt zich 
terug in de Z-richting. De freesbanen zijn weergegeven in figuur 
84. Zij Liggen ongeveer 0.5 mm uit elkaar. 

§ 8.2.2. De zijwanden 

Na de schuine zijwanden, zullen de freesbanen voor de rechte 
zijwanden worden bepaaLd. De hierbij te frezen vlakken zijn 
weergegeven in figuur 85. Eerst zulLen de vier gelijkvormige 
zijwanden gefreesd worden. De freesbanen hiervoor worden bepaald 
met het commando PROFILE. Hierbij wordt eerst een boundery 
gevraagd. Rls vervolgens de materiaaLzijde is aangewezen, en de 
snedediepte is. ingegeven, kunnen de freesbanen berekend worden. 
Deze kunnen op verschiLLende hoogten bepaaLd worden. Voor de 
inhammen zijn de eerste freesbanen op een afstand van 4 mm onder 
het bovenvlakbepaald en vervoLgens met een daling van 5 mm tot 
34 mm onder het bovenvLak. De in- en uittrederichting is 
Loodrecht op het nog te frezen oppervlak. Ook hier ligt het 
vrijloopvlak op 20 mm boven het bovenvlak. De snedediepte is 
ingesteld op 2 mm. De freesbewegingen zijn weergegeven in de 
figuren 86, 87 en 88. 

Nu zal de holte in de elektrode gefreesd worden. Ook hier worden 
de freesbanen bepaaLd met behuLp van het commando PROFILE. De 
eerste baan ligt weer op 4 mm onder het bovenvlak. Oe volgende 
banen liggen weer 5 mm lager tot 19 mm onder het bovenvlak. 
Daarna wordt, weer met stappen van 5 mm, de inham gefreesd tot 34 
mm onder het bovenvLak. De in- en uitLoop is weer loodrecht op 
het nog te frezen oppervlak en het vrijLoopvLak Ligt op 20 mm 
boven het bovenvLak. De freesbewegingen zijn weergegeven in de 
figuren 89 en 810. 

Na het frezen van alle inhammen, zal de onderste rand gefreesd 
worden. Ook hier wordt met het commando PROFILE de gehele 
gesloten boundery afgelopen. Op iedere Z-hoogte wordt de contour 
in drie banen gefreesd. Deze freesbewegingen worden uitgevoerd op 
39 en 44 mm onder het bovenvlak. De freesbewegingen zijn 
weergegeven in de figuren 811 en 812. 

De freesbanen voor het frezen van aLle niet schuine zijwanden 
zijn weergegeven in figuur 813. 
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figuur 85 
De nag te frezen zijwanden 
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figuur 86 
De freesbewegingen bij de eerste inham 

De frees wordt om de 20 punten 1 maal getekend. De freesbanen 
worden uitgevoerd op 4 mm, 9 mm, 14 mm, 19 mm, 24 mm, 29 mm en 34 
mm onder het bovenvLak. De bounderies van de inhammen zijn vet 
getekend. 
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figuur 87 
De freesbewegingen bij de tweede inham 

De frees wordt om de 20 punten 1 maaL getekend. De freesbanen 
worden uitgevoerd op 4 mm, 9 mm, 14 mm, 19 mm, 24 mm, 29 mm en 34 
mm onder het bovenvLak. De bounderies van de inhammen zijn vet 
getekend. 
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figuur 88 
De freesbewegingen bij de derde inham 

De frees wordt am de 20 punten 1 maal getekend. De freesbanen 
worden uitgevoerd op 4 mm, 9 mm, 14 mm, 19 mm, 24 mm, 29 mm en 34 
mm onder het bovenvLak. De bounderies van de inhammen zijn vet 
getekend. 
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figuur 89 
De freesbewegingen bij de hoLte in de eLektrode 

De frees wordt om de 20 punten 1 maaL getekend. De freesbanen 
worden uitgevoerd ap 4 mm, 9 mm, 14 mm en 19 mm van het 
bovenvLak. 
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figuur 810 
De freesbewegingen bij de vierde inham 

De frees wordt am de 20 punten 1 maal getekend. De freesbanen 
worden uitgevoerd op 24 mm, 29 mm en 34 mm onder het bovenvlak. 
De bounderies van de inhammen zijn vet getekend. 
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figuur 811 
De eerste keer frezen van de onderste rand 

De frees wordt om de 20 punten 1 maaL getekend. De freesbanen 
worden uitgevoerd op 39 mm onder het bovenvLak. De boundery is 
vet getekend. 
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De tweede keer frezen van de onderste rand 
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De frees wordt am de 20 punten 1 maaL getekend. De freesbanen 
worden uitgevoerd op 44 mm onder het bovenvLak. De boundery is 
vet getekend. 
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De freesmiddelpuntsbanen voor het frezen van de zijwanden 
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§ 9.2.3. De onderzijde van de elektrodeholte 

Na het frezen van de zijwanden wordt de holte verder gefreesd. 
Deze holte is weergegeven in figuur 914. Eerst wordt aan de 
onderzijde van de elektrodeholte de laatste contour op 24 mm 
onder het bovenvlak gefreesd. De hiervoor benodigde freesbanen 
zijn hetzelfde als die uit de vorige paragraaf. Vervolgens worden 
de liggende cylinders en de bolsegmenten gefreesd. De freesbanen 
hiervoor worden bepaald met het commando PRRRMETER LINE. Dit 
gebeurt weer met een scallop heigth en een stepover van 0.01 mm. 
Er wordt weer om en om mee- en tegenlopend gefreesd, maar nu met 
tussendoor een lift van de frees. Met een torusfrees is deze 
contour niet te frezen. Omdat er wel freesbanen berekend worden 
kan er ondersnijding optreden. Dit zal blijken uit de freesproef. 
De freesbanen zijn weergegeven in figuur 815. 

§ 9.2.4. De schuine vlakken en de bodem van de holte 

Rls laatste ,worden nu de freesbanen bepaald voor de schuine 
zijden naast de holte en voor het bodem oppervlak van de holte. 
Deze vlakken zlJn weergegeven in figuur 916. De freesbanen voor 
de schuine vlakken worden bepaald met het commando SURFRCE 
CONTOURING. Hierbij wordt voor een oppervlak een percentage 
gevraagd. Zodoende kan men aangegevenhoever, in procenten, de 
frees van de randen van het oppervlak moet blijven. Dit is ook 
mogelijk met het commando PRRRMETER LINE. Vervolgens moet men het 
aantal freesbanen en het aantal punten per freesbaan ingeven. Er 
kan dus niet gewerkt worden met een scallop heigth en een 
stepover. Er zijn 10 freesbanen en 10 punten per baan opgegeven. 
vervolgens berekend de computer de punten (zie figuur 917). Ook 
voor het bodemoppervlak worden de freesbanen bepaald met SURFRCE 
CONTOURING. De freesbanen zijn weergegeven in figuur 818. 

§ 8.3. De postprocessor 

Rls postprocessor voor de freesproef is de Unigraphics General 
Postprocessor gebruikt. Oe naam van deze postprocessor geeft al 
aan dat hij voor algemene toepassingen zeer bruikbaar is. Voor 
specifieke machinefuncties is hij echter minder geschikt. De 
postprocessor werkt als een soort vragenlijst. Rls de hele lijst 
is doorgenomen en ingevuld is de postprocessor gereed. 

Voordat de freesbanen door de postprocessor kunnen, moet er enige 
technologie aan worden toegevoegd. Hierbij is voor de aanzet
snelheid 200 mm/min genomen bij een toerental van 600 omw/min. 
Tijdens de proef is alleen het tweede gedeelte, de zijwanden, 
gefreesd met deze aanzetsnelheid. De andere drie gedeelten zijn 
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figuur 814 
De oppervLakken van de hoLte in de elektrode 
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figuur 815 
De freesmiddeLpuntsbanen van de hoLte in de elektrode 



pag 819 

figuur 816 
De schuine oppervlakken en het bodemvlak van de eLektrodehoLte 



figuur 817 
8epaLen van de freesbanen 
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Het rechter oppervLak is nu opgebouwd door punten. Vanuit deze 
punt en wordt met SURF~CE CONTOURING de freesmiddeLpuntsbaan 
bepaaLd. 
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figuur 818 
De freesmiddeLpuntsbanen bij'de schuine vlakken en het bodemvLak 
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gefreesd met een aanzet van 600 mm/min. 

Voor het eerste programma berekende de postprocessor een 
freestijd van 93.73 minuten en een ponsband van 265,067 m. V~~r 
het tweede programma was dit 50.37 minuten en 64,922 m ponsband, 
voor het derde 30.13 minuten en 104.275 m en voor het vierde 
slechts 3.63 minuten en 26.001 m. Nadat de programma's waren 
omgezet in ISO-even, konden ze doorgestuurd worden naar de 
machine. De freesresultaten zijn reeds in hoofdstuk 4 besproken. 
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Bijlage C. De vergslijking van twes bssturingen 

Deze bijlage bestaat uit twee delen. Eerst zal de proef om de 
blokverwerkingssnelheid te testen beschreven worden. Vervolgens 
wordt er voor handprogrammering een vergelijk gemaakt tussen de 
RCIERR 5000 en de Philipsbesturing. 

§ C.1. De blokverwerkingssnelheid. 

Om de blokverwerkingssnelheid van de beide besturingen te testen 
is er een proef opgesteld. Deze proef is reeds uitgevoerd voor 
twee Philipsbesturingen. De proef bestaat uit het frezen van een 
baan van 200 mm. Deze is opgedeeld in 200 stapjes van 1 mm. De 
freesbaan is een rechte lijn met verplaatsingen in de X-, de y
en de Z-richting. Bij verschillende aanzetsnelheden wordt geklokt 
hoelang de frees loopt. Deze tijd wordt vergeleken met de te 
verwachten tijd. Deze laatste is berekend uit de aanzetsnelheid. 
De resultaten van de eerste proef zijn weergegeven in figuur C1. 

Uit figuur C1 'blijkt dat voor de 3460 besturing vsrsie 500 met 
een Intel 808818MC, de minimale freestijd 2.3 minuten bedraagt. 
Bij een blok lengte van 0.3 mm en een totale freesbaan van 200 
mm, houdt dit een blokverwerkingstijd van 207 msec. 

De 3460 besturing versie 500 met een Intel 80286110 Me heeft een 
minimale freestijd van 0.4 minuut. Dit houdt een 
blokverwerkingssnelheid van 36 msec in. 

Het is jammer dat niet de 3460 besturing versie 600 met een Intel 
80286/12 MC is getest. Hierbij wordt immers een 
bLokverwerkingstijd van minder dan 30 msec beloofd. Rls, zoals 
men verwacht, deze nieuwe 600 versie 4 maal sneller wordt, zou er 
een blokverwerkingstijd van onder de 10 msec moeten verschijnen. 
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§ C.2.Vergelijking besturingen Philips en Rciera 

In deze paragraaf een algemene vergeLijking gegeven vande 
Philips 3460 besturing en de RcieraCNC 5000.8ij de Philips is 
er rekening gehouden -met demogelijkheden van de 500 en de 600 
versie. De 700 versie is niet in de vergelijkingbetrokken , omdat 
deze op een te Laat tijdstip beschikbaar is. .-

Philips 3460 Reiera [J( 5800 

1. De bMgingen 

1.1. Rantal bfstuurde assen 600 3, 6 (optie) assen 4, S(aptie) 15sen 
1.2. lineair interpoleren 601 '. 6 (versie 600) 15Sl!n 3 aS5en 
1.3. Circulair interpoleren 6021603 2 assen 2 aS5en 
1.4 .IIeUx interpolatie 3 assen 3 15sen 
1.5. RaDzet 694 0.001 • 9999 .999 Ill/lin 0.001 • 9999.999 .'Iin 

0.0001 • 999.9999 '/lin 
695 0,001 • 99.999 111/. 

0.0801 • 9.999 'llin 
1.6. il!invLoeding alnzet 625/626 8 • 150\ ? 
1.1. Positionering tussen 2 bLotken 6271628 ? 
U. VOLgfuutdetektie jil ja 
1.9. Snelheid ijlgang 32 limn 10 limn 
1.10.Bein,oeding spindeLsneLheid 0, 50 - 150\ ? 
1.11.Herstart. nil onderbrl!king pLililh 'iln onderbreking pLaats ,an onderbreking 
1. 12.Corner·roLL iii 630/631 
1.13.Fijnpositionering iii 608/609 

2. ProgriIRring 

2 .1. PilUle eOllllalldIl 0.1-900see 0.1 - 1310 Set 
2.2. Poolcollrdinilten 611& 63H38, (aut.tische ilffllnding 

IIf sehuine kant) 
CBrthesische IIf pooleoordinaten Carthesische of poolcoordinaten 

2.3. Block deleter jil jil 
2.4. KeUZI! bewerkings,lak 611 XV ia ja 

618 ZX jil ja 
619 n ia ja 
620 ja nee 

2.5. Spiegelen, Roteren 672/613 614-616, 620.623 
2.6. vergroten 672/613 ja 
2.1. Kopieren van gl!lfttrieetl!llfllten nee nee 
U. Rantal wrkstuk .nulpunten 654-659, 6 nutpunten 652, 654-659, 7 punten 
2.9. ItUlpuntmrschuiving 692 incl'I!IRnteel 692 increaenteel 

693 absoluut en hoekverdraaiing 

.f, 



2.1O.Ingave increment 
maxilllJlll 

Oecimaalpunt ingeven 
2.11.KOftftntaar in progranmi 
2.12. 'Home' pOlitie statement 
2.13.ProgriKlllfren van punten 
2. H.Keuze van eenheden, IIIOlinch 
2.15.Onderprograma's nivo's 

parilll'tm 
2.16.Vaste (yeti 

2.17.l1eetcvcli 

2.18 • RekelllOOgl'l i jkheden 
2.18.1. GeOliftrische progranmering 

2.18.2. Rekenkundige operatoren 

2.18.3. Sprong opdrachten 

2.18.4. Logi5che opmtoren 
2.18.5. FURkHes 

0.001 RIll of 0.0001 ' 
995.999 Il1O of 99.999 • 
ja 
met haakjes 
eenvoudig zelf te programren 
618, 256 s tuks 
ja, 6701671 
8 
256 
677 gaten boren op een bepaalde 

steekcirkel 
681 boren 
663 diep gat boren 
664 tappen 
685 rui.men 
686 !tottmn 
687 KiIItI!r fmen 
m spiegleuf frezeo 
689 ronde KiIItI!f frezen 
[ltaRl'fS tunnen geroteerd worden) 
uitfrmn van willekeurig 

geprogranmeerde Itiftrs met 
eilanden 

645-G50 
meten van een punt 

een binnendiaRl'ter 
een bui tendiameter 

meten van gemdschap 

zip 2.14. 676 
lII.b.Y. onderprogrillllli!'s 
progrilRl'erbaar 
Met 6631664: 
- Intermtiepunt lijn-lijn 
- Intemctiepunt li jn-cirkel 

cirkel-li jn 
- Intermtiepunt cirkel-cirkel 
- Cirkel tussen tllee cirkel s 
- Rfronding bij lijn-cirkel 

cirkel-ti jn 
- AfroRding bij lijn-lijn 
- Schuine kant bij lijn-lijn 
t ,-,,,x 
lop paraRters en konstantenl 
-GH I een aantal herhalingen van 

een 5 tuk progrillllil 
-629, bepprKte (onditionele 

sprong 
nee 
Vmie 600 

0.001II1II 
? 
ja 
1ft haakjes 
? 
nee 
nee 
? 
100 
676 gat frezen 
617 rechthoeHge kill\ler f rmn 
61a ronde KilIl'f frmn 
619 spiegleuf frezen 
681 boren, centeren 
G82 boren 11ft wachtti jd 
G83 diepboren 
687 diepboren met wachtti jd 
684 tappen 
GaS rui.men 
6&6 Kotteren 
689 ruiRn 1ft wachttijd 

zeer ui tgebreid meetpakket 

IIften van gereed,chap 

t,-,I,X 
lop parameters en tonstantenl 
l [prog.stukl [aantall, herhaling 
van ten stut progranma 
L HabelJ, beperkte (onditionele 
sprong 
ja 
ja -
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2.19. GereedschapscDlllJlensaties 

3. Overige 

3.1. ProgrDBa geheugen 
3.2. Display 

weergave 

3.3. Progranrneren tijdens bewerken 
3.4. Ingave 11ft funktil!tuetsell 
3.5. Edit funktie 
3.6. Tuolpath 
l.7. Progr DBa tape code 
3.8. Progranrnering 

3.9. Externe progrillftrillg 
3.10.0.H.L 

3.11. 6ereedschapsbeheer 

3.12.Procmontrole 
3. 13J1eettaster 
3. H.Handbediening 

3.15. Testen 

3 .1fi. Bedieningsmdes 

G~O-644 

Uia het T nOOlllef 255 
gereedschappentlengte + radius) 
Versie 600: via bet T nllftr 255 

gmedschappen(lengte 
+ radius + diameter} 

256 KB (optie 2 III) 
- 12· monochrDlf I 

at f an_riel ~o x 24 tekens 
- 14' grafisch kleufPRscherll 

optie} 
- ingmerde data tijdens 

handingave 
- ingevoerde blokn18r tijdens 

laden 
- actuele blok positie 
- 4 bloHen 
- foutmeldingen 
- grafische ondersteuning (optie) 
ja 
5 
ja 
optie 
lSO/EIR 
- handprogranrnering 

optie: IRet grafische 
ondmteuning 

- optie: geprogrillfterde baan 
- optie: geOilftriepakket 
- optie: simlatie 

verspaningsproces 
botsingsdetek tie 

6-/'1 (odes 
optie: -BTR RS232C/VZ, 

-local/Remote 
optie: breukcontrole 
optie: shndtijdbewaHng 
optie: zustergereedschappen 
nee 
optie: ja 
- joggen 
- puLsen I incrmnten 
- Ilia keyboard 11111 

- 11ft mhoogde mding ell 
verlaagde i jtgang 

- Dry rUR zonder bewegingen 
- Auto 
- Single, bloksgewi js 
- Manual 
- I'Ill, Teach-inn-ptav-bacl 
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G;1-~2 

Via het T nllllllfr 999999 
gemdschappeRUengte + radius) 

- grafisth Ueurenschenl\ 
(optie) 

- ingevoerde data + menu's 
ti jdens hand ingave 

- ingevoerde bloknlJlllfr ti jdens 
laden 

- actuele blot positie 
? 

- f outlfldingen 
- grafische ondersteuning 
ja 
? 

ja 
optie 
lSO/EIA 
- handprogrillftring 

optie: 11ft grafi5cne 
ondersteuning 

- optie : sillllatie 
verspaningsproteS 
bobiDgsdetektie 

6-11 (odes 
optie: -eTR RS232( 

-locall Remote 
? 
optie: standtijdbewaking 
? 
? 

ja 
- joggen 
- puLseD, incrl!lfflten 

- Dry run zonder bewegingen 
- Tijdens frem j IRet lIooruit-

lopende Beeldschel'lll-FmSDaan 
- Auto 
- Single I bl oksgewi js 
- l18nuaL 



3.17.start van eeo progrma 
3.16.reken-unit 

3.19.Positie Ifteetsysteem 

3.20.Behnud geheugeninformatie zonder 
ne tspann ing 

- op fen wHtekeurige plaats 
vmie 500: 8088/H IIf SOZ86/1M 
vmie 600: OOZ8S/1M 
versie 106: 8038611K 
0.001 IIIll 

0.001 deg 
1 I1IIld 

- op een wiltekeurige plaats 
PDP 1123 

O.001111ll 
O.OOldeg 
? 
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