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Door NC-programma's te simuleren voordat deze door een CNC-machine uitgevoerd worden, 
bestaat er nagenoeg volledige zekerheid, dat er bij de fabricage geen fouten optreden en dat het 
uiteindelijke produkt overeenkomt met het ontwerp. Daarom wordt het NC-code simulatie
programma Nc5Sim ontwikkeld. Dit verslag behandelt uitbreidingen en verbeteringen van Nc5sim. 
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Samenvatting 

Omdat produkten die vervaardigd worden door middel van een verspanende bewerking, 
bijvoorbeeld frezen, steeds complexer worden, is het meestal noodzakelijk om voor de fabricage 
van deze produkten gebruik te maken van een CNC(Computer Numerical Control)-machine. 
Afbankelijk van de manier waarop de gebruikte CNC-machines geprogrammeerd worden, is de 
kans op fouten in de voor deze machines benodigde NC(Numerical Control)-programma's niet 
te verwaarlozen. Met name bij CNC-machines die naast translatie-assen, een of meerdere 
rotatie-assen hebben, is de kans op fouten vaak aanzienlijk. Deze fouten, zoals botsingen tussen 
gereedschap en produkt of nog belangrijker tussen gereedschap en machine, kunnen grote schade 
tot gevolg hebben, hetgeen grote financiele consequenties met zich meebrengt. 
Door het NC-programma te simuleren voordat het door een CNC-machine uitgevoerd wordt, 
bestaat er nagenoeg volledige zekerheid, dat er bij de fabricage geen fouten optreden en dat het 
uiteindelijke produkt overeenkomt met het ontwerp. 

Bij de vakgroep W.P.A. (Werktuigkundige Produktietechnologie & Automatiseringen), sectie 
Numerieke Besturing, van de Technische Universiteit Eindhoven is het simulatieprogramma 
Nc5Sim in ontwikkeling. Deze NC-code simulator kan voor de MARO 700S met Philips 432 
besturing 5-assig positioneren en 5-assig frezen simuleren. De NC-code simulator is nog niet 
volledig af Dit verslag behandelt uitbreidingen en verbeteringen van Nc5Sim. 

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de noodzaak van simulatie. Hoofdstuk 2 behandelt 
de structuur en functionaliteit van het simulatieprogramma Nc5Sim. 
In hoofdstuk 3 worden de verbeteringen besproken; met name de manier waarop een NC
programma wordt behandeJd, heeft de aandacht. Zowel de nauwkeurigheid van de 
gesimuleerde gereedschapsbeweging als de verbetering van het gereedschapsbeheersysteem 
komen aan bod. Bovendien wordt er beschreven welke fouten er ontdekt kunnen worden en 
hoe deze vervolgens behandeld worden. 
In het vierde hoofdstuk krijgen de uitbreidingen, zoals radiuscorrectie, herhalingsfunctie en de 
berekening van de verspaningstijd, gestalte. Tenslotte wordt afgesloten met enkele conclusies 
en worden er aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van Nc5Sim. 
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Nc5Sim Hoofdstuk 1 Inleiding 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

Bij de fabricage van een produkt, of een onderdeel hiervan, vinden er diverse bewerkingen plaats die 
Ieiden tot de uiteindelijke vorm. Een vaak toegepaste bewerkingsmethode hierbij is het verspanen. 
De bewerkingstypen frezen, draaien, slijpen en schaven maken onderdeel uit van deze methode. 
Omdat de produkten steeds complexer worden, is het meestal noodzakelijk om voor de fabricage 
van deze produkten gebruikt te maken van een CNC(Computer Numerical Control)-machine. 

Afhankelijk van de manier waarop de CNC-machines worden geprogrammeerd, is het 
programmeren tijdrovend en bij ingewikkelde programma's ruet eenvoudig. De kans op fouten is 
vaak aanzienlijk. 
Bij het NC(Numericai Control)-programmeren zijn de volgende manieren te onderscheiden 
[NuBe92]: 

• de programmering rechtstreeks op de NC-machine in de code van de machine 
(machinetaal ook weI ISO-programmering genoemd), zeer tijdrovend, grote 
onoverziehteIijkheid van het werk en daardoor een zeer grote kans op fouten; 

• de computer-gesteunde programmering door middel van speciale NC
programmeersystemen vaak met behulp van een hogere NC-programmeertaal 
(bijvoorbeeld APT, MITURN, GTL), redelijk tijdrovend en een grote kans op fouten 
omdat een werkstuktekening nog steeds als uitgangspunt geldt. Bematingen kunnen 
hierdoor verkeerd overgenomen worden; 

• de programmering door middel van CAD/CAM-systemen, minder tijdrovend, minder 
kans op fouten door de aanmaak van geometrische gegevens (solid modelling). Het 
ontwerp is reeds in de ontwerpfase in de computer ingevoerd, fouten ten gevolge van 
verkeerd overgenomen bematingen komen ruet meer voor. 

Voordat een NC-programma door een CNC-machine uitgevoerd wordt, is het van belang om er 
zeker van te zijn dat het uiteindelijke produkt overeenkomt met het ontwerp. Met name bij 
CNC-machines die naast translatie-assen, een of meerdere rotatie-assen hebben (zie figuur 1.1), 
is het van belang dat deze NC-programma's vooraf gecontroleerd worden op fouten. Bij dit 
soort machines is de kans op fouten groter dan bij machines met enkel translatie-assen. 
Om deze zekerheid te erecren wordt er gebruik gemaakt van het simulatieprogramma Nc5Sim. 

flguur 1.1. De translatie- en rotatieassen van de MAHO 700S. 
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De NC-code simulator NcSSim die tot nu toe in ontwikkeling is, kan voor de MAHO 700S 
met Philips 432 besturing, S-assig positioneren en S-assig frezen simuleren. 
De NC-code simulator is nog niet volledig af; 
de belangrijkste functies die op dit moment ontbreken zijn: 

• radiuscorrectie; 
• herhalingsfunctie; 
• oproep van een onderprogramma; 
• berekening van de verspaningstijd; 
• nulpuntverschuiving. 

de belangrijkste noodzakelijke verbeteringen zijn: 
• de nauwkeurigheid van de gesimuleerde 

gereedschapsbeweging met A- en B-as rotaties; 
• de functionaliteit van het gereedschapsbeheer. 

Dit onderzoek moet leiden tot een uitbreiding van de gewenste functionaliteit en een verbetering 
van de NC-code simulator NcSsim. 

De belangrijkste reden om te simuleren is het voorkomen van botsingen, hetzij tussen 
gereedschap en machine, hetzij tussen gereedschap en werkstuk, als ook tussen gereedschap en 
opspanning. Een eventuele botsing kan grote schade tot gevolg hebben, hetgeen grote 
financiele consequenties met zich meebrengt. 
Niet aneen botsingen kunnen op deze manier voorkomen worden, maar ook andere fouten, 
zoals een benodigd gereedschap dat niet aanwezig is, een verkeerde keuze van de voeding 
en/of toerental van het gereedschap, het optreden van ondersnijding, een niet draaiende spil, 
vergeten de eventueel benodigde koe1ing aan te zetten of een niet zinvoUe bewerkingsvolgorde. 

De voordelen van vooraf simuleren van een NC-programma zijn de volgende: 
• Er bestaat nagenoeg voUedige zekerheid dat het gesimuleerde NC-programma juist is, 

waardoor er geen testrun gemaakt hoeft te worden, hetgeen tijd en dus geld bespaart. Een 
testrun is de vervaardiging van een produkt op de halve snelheid met de hand op de 
noodstop. 

• Een hieruit voortvloeiend voordeel is dat er geen beschadigingen aan het produkt en nog 
belangrijker de dure CNe-machine (bijvoorbeeld MAHO 700S ± fl7S0.000,-) en het 
gereedschap voor zullen komen. 

Het enige nadeel zijn de kosten van de benodigde hard- en software (± fl2S.000,-) om te 
kunnen simuleren, maar deze zullen vrij snel worden terugverdiend. 
Het man-machine-uur tariefvan de CNC-machines is hoog (voor de MAHO 700S ± fllS0,-). 
Voor een simulatieprogramma op een computer is dit tarief aanzienlijk lager, mede omdat de 
simulatie onbemand kan worden uitgevoerd. 

Er zijn verschillende manieren om te controleren of het met NcS Sim verkregen produkt 
overeenkomt met het ontworpen produkt. 
Een manier is visuele controle, maar omdat hierbij aIleen gecontroleerd wordt op het uiterlijk 
en de verhoudingen en niet op de maatvoering van het produkt, is deze manier zeer 
onnauwkeurig. 
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Een betere manier is om voor het ontwerp van het produkt gebruik te maken van een op solid 
modelling gebaseerd (CAD/CAM) ontwerpsysteem. Dit systeem zou gekoppeld kunnen worden 
aan Nc5Sim. 
Hierbij is de input van het simulatieprogramma niet aIleen een NC-programma, maar ook het 
ontworpen produkt afkomstig van het ontwerpsysteem (zie figuur 1.2). 

I 
Het ontwerpsysteem 

gebaseerd 
op een Solid Modeller 

tueel afkomstig ei 
het ontwerpsystee 

Even 
van 

Het ontwofpen produkt 

t 
Het simulatieprogramma Het NC-programma Fabricage 

Nc5Sim indien voldaan aan CNC-machine 
de ontwerpspeeificaties 

Het NC-programma f 
figuur 1.2. Nc5Sim gekoppe/d aan ontwerpsysteem. 

Door het simulatieprodukt aIs volume van het ontworpen produkt afte trekken zou 
gecontroleerd kunnen worden of het simulatieprodukt voldoet aan de ontwerpspecificaties. 
Indien het eventueel overblijvende volume buiten de vooraf gestelde grenzen valt, voldoet het 
simulatieprodukt niet aan de ontwerpspecificaties. Hierbij moet echter weI rekening worden 
gehouden met het feit dat het simulatieprogramma niet 100% correct simuleert. De diameter 
van het gereedschap gebruikt tijdens simulatie zou verschillend kunnen zijn van het 
gereedschap dat gebruikt wordt bij de fabricage. Het fabricagegereedschap is onderhevig aan 
slijtage, dat van het simulatieprogramma niet. 

I 

I 

Een voorbeeld van een op solid modelling gebaseerd ontwerpsysteem is het IDM-systeem 
(Integration of Design and Manufacturing), hetgeen in ontwikkeling is binnen de vakgroep 
WPA (Werktuigkundige Produktietechnologie & Automatisering), sectie Numerieke Besturing 
van de Technische Universiteit Eindhoven. 
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Hoofdstuk 2. Structuur van Nc5Sim 

Een overzichtelijke structuur van de software is belangrijk om de volgende redenen : 
• het maakt de code goed onderhoudbaar; 
• er is makkelijk hergebruik mogelijk van door anderen ontwikkelde code; 
• het programmeren wordt eenvoudiger; 
• het programma is eenvoudiger uit te breiden. 
Er is in bet huidige programma gekozen voor een object georienteerde programmering [Coad, 
Yourdon 90]. Er is een opdeling gemaakt in passieve (data) en actieve objecten. 

2.1. Passieve Objecten 

Passieve objecten zijn objecten die toestandsveranderingen ondergaan. Een passief object geeft 
een toestand weer. Deze objecten worden ook weI data objecten genoemd. De data objecten 
kunnen geen operaties uitvoeren op andere objecten; ze kunnen aIleen aangesproken worden 
door actieve objecten. AIle passieve objecten tesamen bevatten de toestand waarin het 
simulatiesysteem zich op dat moment bevindt. 
De data objecten die voorkomen in het simulatieprogramma Nc5Sim zijn: 

• NcFile • NcLine • NCLineContents 
• ModalParameters • ModalCycleParameters • SolidsList 
• TooLList • ErrorList • MachineData 

• In het object NcFile wordt het NC-programma geopend. Nadat de NcFile in het geheugen 
gelezen is, wordt het NC-programma weer gesloten. 
• Het object NcLine is nodig om de op dat moment te simuleren NC-regel te "transporteren" 
naar het beeldscherm en vervolgens weer te geven. 
• Het object ModalParameters beschrijft de toestand van het simulatieproces tot nu toe. De 
inhoud van de ModalParameters bestaat uit woordgroepen (zie bijlage 1.2). Uit elke 
woordgroep kan maar een element actief zijn. Een element kan per NC-regel actief zijn of het 
blijft actief(modaal), totdat het door een element uit dezelfde woordgroep opgebeven wordt. 
• Het object NCLineContents bevat de inhoud van een NC-regel uit het NC-programma. De 
NCLineContents beschrijft de gewenste toestand waarin het simulatieproces gebracht dient te 
wordt, indien er geen fouten optreden. Deze inhoud bestaat uit theNCLineContents, die op 
onderstaande manier afzonderlijk opgevraagd kunnen worden. 
Bijvoorbeeld : 
Een NC-regel kan er als voIgt uitzien : N30 G02 XIO Y20 115 J20 
Deze regel is dan van het type NCLineContents en de X-waarde uit deze regel wordt dan aIs 
voIgt weergegeven: 

theNCLineContents.X = 10 
en voor de x-waarde van het middelpunt (I,J) geldt: 

theNCLineContents.I = 15 
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Op dezelfde wijze zijn de andere data objecten opgebouwd. 
In Bijlage I wordt een toelichting over de NC-code gegeven. 
In het vervolg van dit verslag worden de termen ModalParameters en NCLineContents 
gebruikt. 
• De ModalCycleParameters bevatten de gegevens over de eventueel aanwezige cycli in een 
NC-programma. Deze cycli zijn de standaardvormen, zoals een "rechthoelcige" kamer, 
spiebanen en gaten. Deze cycli zijn beschreven in woordgroep G8ItlmG89 (zie bijlage 1.2). 
• Het object ToolList is een lijst met gereedschappen die gebruikt kunnen worden in het 
simulatieprogramma Nc5Sim. 
• Indien er fouten gevonden worden tijdens de simulatie, worden deze in het object ErrorList 
opgeslagen. 
• In het object SolidsList worden de geometrische toestanden van het simulatieprodukt en de 
freestafel met zijn opspanningen (de Solids) opgeslagen, waarna deze naar het beeldscherm 
worden gestuurd. 
• In het object MachineData worden de specifieke gegevens opgeslagen voor de verschillende 
machinemodellen. Tot op heden is de MAHO 700S het enige model. 

De passieve objecten beschrijven de beginvoorwaarden van het simulatiesysteem waara an 
voldaan moet zijn, voordat er gesimuleerd kan worden. 

2.2. Actieve Objecten 

Een actief object kan operaties uitvoeren en daardoor toestandsveranderingen realiseren. 
Actieve objecten verwerken en manipuleren input-gegevens tot de gewenste output-gegevens. 
Hierbij maken ze gebruik van de passieve objecten. 
De actieve objecten die voorkomen in het simulatieprogramma Nc5Sim zijn: 

• NcFileReader • NcLineReader 
• NcLineSimulator • ErrorListDisplayer 
• Solidmodeller • Gsimulator 
• FstmSimulator • GOt03 Simulator 
• G40to44Simuiator • G81 t089Simulator 
• GrestSimulator • TransformatiematrixCalculator 
• GOto3SolidGenerator • SolidsDisplayer 

De belangrijkste actieve objecten worden in de volgende paragraafbeschreven. 
Een uitgebreidere beschrijving van deze procesmodellen met de bijbehorende pseudo-code 
wordt gegeven in bijlage 3. 
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2.3. Functionaliteit 

Met behutp van procesmodeUen [Rooda94] wordt de functionaliteit van het simulatie
programma Nc5Sim beschreven. Figuur 2.1 (en figuur bij1.3 in de bijlage) laat een overzicht 
zien van de structuur van Nc5Sim. De bollen zijn de actieve en de pijlen de passieve objecten. 
Op niveau 0 wordt de koppeling weergegeven tussen de gebruiker en het programma Nc5Sim. 
Niveau 1 is een expansie van het actieve object Nc5Sim. Nc5Sim is opgebouwd uit 
verschillende actieve objecten, waarvan er enkele in niveau 2 beschreven worden etc .. 

JIL ..... 
.... 

I 
: 

I . 
'. 

I \ 
, 

flguur 2.1. Structuur van het simulatieprogramma Nc5Sim. 
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Niveau 1 Nc5Sim. 

het model van NcSSim ziet er als voIgt uit: 

Creallt Initial 
Manufacturino 
State 

IMS Solid 

Commands 

ErrorLiet 

NCLineContantll 
&Fixtures 
lIITabla 

&lMS Solid 

NclineSimulator 

figuur 2.2. Model van Nc5Sim. 

Dit model is te beschrijven met pseudo-code. Er is gebruikt gemaakt van de pseudo-code, om 
de functionaliteit van Nc5Sim goed weer te geven. 
De code ziet er dan als voIgt uit: 

process Command Processor (Nc5Sim) 
out port: 

begin 

toSolidModeller, toErrorListDisplayer, toNcFileReader, toNcLineSimulator, 
in port: 

fromExtern, fromSolidModeller, fromNcFileReader, fromNcLineSimulator, 

IMSi Solid:=(}; 
NCLineContents:=(); 
loop 
fromExtern ? Commands~ 

case Command. Type 
CreatehritialManufacturingState: 

do 

do end; 
SimulateNcLine: 

do 

toSolidModeller ! Generate Solid; 
fromSolidModeller ? IMSi Solid; 

toNcFileReader ! aNCFile; 
fromNcFileReader? NCLineContents; 
fromNcFileReader ? Errors~ 
fromNcFileReader? ToolS; 
toNcLineSimulator ! NCLineContents; 
toNcLineSimulator ! IMS; Solid; 
toNcLineSimulator ! Table; 
toNcLineSimulator ! Fixtures; 
fromNcLineSimulator ? Errors; 
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loop end; 
process end; 

do end; 
ShowErrorList: 

if ErrorListA vailable: 
do 

do end; 
case end; 

toErrorListDisplayer ! ShowErrorList; 

process: NcFileReader :expanded; 
process: NcLineReader :expanded; 

Indien de gebruiker het commando "creeer de Initial manufacturing State" (!MS, het 
uitgangsmateriaal) geeft, moet de solid modeller deze solid genereren en retoumeren. 
Indien de gebruiker het commando "simuleer een NC-regel" geeft, haalt de NcFileReader een 
NC-regel uit zijn geheugen en retoumeert de inhoud van die regel als NCLineContents. De 
NcLineSimulator simuleert vervolgens deze NC-regel en retoumeert eventueel een foutenlijst. 

Niveau 2 NcFileReader. 

Het actieve object NcFileReader is te zien in figuur 2.3. 

aNCFil. 
NCLineContents 
&Errors 
&Tools 

Jiguur 2.3. Model van de NcFileReader. 

Indien er een NCFile gegeven wordt, zal deze door de NcFileReader worden omgezet in 
NCLineContents en in het geheugen worden ingelezen. Daama wordt de file gecontroleerd op 
fouten en op de aanwezige gereedschappen (zie hoofstuk 3.4). 
Wanneer de gebruiker het commando "simuleer een NC-regel" geeft, wordt deze regel naar de 
LineDisplayer gestuurd en afgebeeld op het beeldscherm. Vervolgens wordt deze NC-regel via 
de command processor naar het object NcLineSimulator gestuurd, die de regel verder zal 
verwerken. Afbankelijk van de inhoud van de regel wordt deze voor verder behandeling naar 
de FstmSimulator of naar de GSimulator getransporteerd. 
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Niveau 3 GSimulator. 

NClin"Contents 
&ModalParameters 
&IMS Solid ModalParameters 
&Fixture. &E rrors 
&Table 

NCLineContenlll 
&ModalPlrameters SolidList 

ModalParameter. 
&Homogeneous Matrix 
"Solids 
&Errors 

NClin"Contents 
&ModaIP.,amete •• 

NClineContents 
&Mod.IPa.ameters 

Corrected 
NClineContents 
&Erlo," 

flguur 2.4. Model van de GSimulator. 

Het actieve object GSimulator is het belangrijkste object binnen Nc5Sim, omdat een groot deel 
van de simulatie door dit object wordt uitgevoerd. De NClineContents, de ModalParameters 
en de solids van de tafel, opspanning en het uitgangsmateriaal zijn afkomstig van de 
NcLineSimulator. Afhankelijk van de G(wegvoorwaarde)-informatie worden de 
NCLineContents en de ModalParameters doorgestuurd naar de actieve objecten 
GOto3Simulator, G81to89Simulator, G40to44Simulator (zie Hoofdstuk 4) en de 
GrestSimulator. Een eventuele foutenlijst en de ModalParameters evenaIs de Solids worden 
geretourneerd door deze actieve objecten. De solids worden door de Command Processor 
doorgestuurd naar de SolidsDisplayer, die deze vervolgens weergeeft. 
De eventuele fouten en ModalParameters worden teruggegeven aan de NcLineSimulator en 
afgehandeJd. 
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Hoofdstuk 3. De verbeteringen 

De NC-code simulator die tot nu toe ontwikkeld is, kan voor de MARO 700S met Philips 432 
besturing 5-assig positioneren en 5-assig frezen simuleren. 
Voor de implementatie-omgeving is gekozen voor een 486DX2-66 PC met 32 Mb RAM 
geheugen, Windows NT, Microsoft Visual C++ en de Acis 1.6 solid modeller. 
In de volgende paragrafen zuHen de verbeteringen besproken worden door deze te vergelijken 
met de oude situatie [vandenAkker94]. 

3.1. De simulatie van een NC-programma 

Voordat de eigenlijke simulatie kan beginnen, moet er aan een aantal eisen zijn voldaan, te 
weten: 
• er moet een NC-programma in de vorm van een tekstfile aanwezig zijn. Deze tekstfile moet 

opgebouwd zijn uit regels, zodat de regels afzonderlijk in te lezen zijn; 
• het programmahoofd en het programmanummer moeten legaal zijn; 
• de gegevens van de gereedschappen die in het programma worden aangeroepen, moeten 

aanwezig zijn; 
• er moet een file aanwezig zijn met materiaalgegevens, die no dig zijn voor de controle van 

het toerental en de voeding; 
• de vorm en afrnetingen van het uitgangsmateriaal moeten ingeladen zijn; 
• er moet een opspannning gekozen en ingeladen zijn; 
• er moet een file met werkstuknulpunten aanwezig zijn, die de gegevens over de nulpunten 

bevat. 
Deze eisen worden ook wei de startcondities genoemd. Indien aan deze startcondities niet 
wordt voldaan, is simulatie niet mogelijk. Bij het begin van de simulatie zal er daarom eerst een 
controle plaatsvinden op de legaliteit van de startcondities. 

Vervolgens kan er een NC-programma voor simulatie ingelezen worden. Het is mogelijk om 
dit regel voor regel te doen, zoals in de oude situatie [vandenAkker94], ofte beginnen met het 
inlezen van het gehele NC-programma in het geheugen. 
Het inlezen van het NC-programma in het geheugen heeft echter de voorkeur. Deze methode 
heeft meerdere voordelen ten opzichte van de regel-voor-regel methode; 

1. De regel-voor-regel methode is minder geschikt wanneer de volgende NC-regels ook 
" bekend moet zijn, hetgeen het geval is bij simulatie met radiuscorrectie (zie hoofdstuk 4.1). 

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat aileen de huidige NC-regel bekend is in de gewenste 
vorm (als NCLineContents). De overige NC-regels van het NC-programma staan ter 
beschikking aIs tekstfile, die eerst nog een ornzetting behoeven naar de gewenste vorm. Bij 
het inlezen van de gehele file in het geheugen is dit reeds gebeurd. 
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2. Een ander voordeel heeft betrekking op de herhalingsfunctie (zie hoofdstuk 4.2). 
Er kan, voordat er gesimuleerd wordt, gekeken worden of de herhalingsfunctie gebruikt 
wordt in het NC-programma. Indien dat het geval is, kan het blok dat herhaald moet 
worden ook at in het geheugen ingelezen worden. Dit biok is dan eenvoudig meerdere 
malen op te roepen. In de oude situatie (regel voor regel) is het herhalen van een blok veel 
moeilijker, omdat op het moment dat de herhalingsfunctie aangeroepen wordt, de overige 
NC-regels niet meer of nog niet bekend zijn. 

3. Het belangrijkste voordeel van deze manier van inlezen is dat er in een vroeg stadium al 
fouten ontdekt kunnen worden, die in de oude situatie pas later of zelfs pas aan het einde 
van de simulatie van het NC-programma te voorschijn komen. Hierdoor wordt er tijd 
bespaard, omdat er niet onnodig gesimuleerd wordt. 
De fouten waarop gecontroleerd wordt voordat er gesimuleerd wordt, zijn: 

• syntax-fouten, zoals dubbele regelnummers, geen regelnummer oflege regels (zie 
hoofdstuk 3.3.1); 

• buiten-het-bereik-fouten voor wat betreft de machinegegevens, zoals toerental en 
voeding. De geometrische buiten-het-bereik-fouten, de gewenste positie van de frees, 
kunnen pas in een later stadium ontdekt worden, omdat de NC-regels mogelijk 
gecorrigeerd dienen te worden, bijvoorbeeld in geval van radiuscorrectie. Een 
freespositie die in eerste instantie buiten het bereik van de machine ligt, kan na 
correctie binnen het bereik liggen en andersom; 

• benodigde gereedschappen die niet aanwezig zijn in het machinemagazijn en/ofin het 
bedrijfsmagazijn. 

Het enige nadeel van het inlezen van de NC-programma in het geheugen is, dat er de 
beschikking moet zijn over voldoende geheugen in de implementatie-omgeving. 
In dit geval is er de beschikking over 32 Mb RAM geheugen, hetgeen meer dan voldoende is. 

Het,onderbreken of stoppen van de simulatie uitgevoerd door NcSSim kan gebeuren door de 
volgende oorzaken: 
• er onstaat een fout, waardoor verder simuleren niet mogelijk is. Een dergeJijke fout kan 

bijvoorbeeld optreden wanneer een onbekend gereedschap in het NC-programma aanwezig 
is. Indien de gebruiker over de gegevens van het onbekende gereedschap beschikt, wordt de 
simulatie onderbroken; is dit niet het geval, dan wordt de simulatie gestopt; 

• het einde van het NC-programma wordt bereikt; 
• het commando "MJO" (programma-einde) in de NCLineContents aanwezig is; 
• wanneer door de gebruiker een simulatie-stop of simulatie-onderbreking gewenst wordt. 

De simulatie van een NC-programma kan op een sterk vereenvoudigde manier worden 
weergegeven met het stroomschema in figuur 3.1, waarin de oude en de nieuwe (verbeterde) 
situatie met elkaar worden vergeleken. 
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Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

Stap 4 

Oude situatie 

Nee 

Ja "'-----. 

Inlezen en 
analyse van 
de NC-regel 

Nieuwe situatie 

~condities 
~rrect7 

Nee 

Ja 

Inlezen van de 
hele Ne-file In het 

geheugen 
en o.a. syntax- en 

gereedschapcontrole 

Ja 

Simuleren van de 
NG-regel 
mel de 

. mogelij kheld tot 
I radiuscorrectie 

en herhaUngs
func!ie 

Nee 

Inlezen van 
de volgende 
regel uil hel 
geheugen 

figuur 3. J : Het stroomschema van de simulatie van een NC-programma. 

3.2. De nauwkeurigheid van de gesimuleerde gereedschapsbeweging 

De gereedschapsbewegingen zijn te onderscheiden in twee typen: de bewegingen waarbij alleen 
translaties en de bewegingen waarbij A- en/ofB-as rotaties optreden. 

• De translerende bewegingen 

Bij een translerende beweging wordt eerst een volume (solid) van het gereedschap en de 
gereedschapshouder gegenereerd. Dit volume wordt vervolgens gepositioneerd op de 
gewenste positie, het eindpunt van de beweging. Op het beginpunt van de beweging staat het 
zelfde volume, afkomstig uit de vorige beweging. Door lineaire interpolatie tussen de begin- en 
eindpositie ontstaat er een lijn in het bewerkingsvlak (XY - ofXZ-vlak zie figuur 3.2) . 

. ~~:--- XZ -vlak 

/.,..y:,\-- XY -vlak 

figuur 3.2. Bewerkingsvlakken XY en XZ. 
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Langs deze lijn wordt de dwarsdoorsnede van het volume "geextrudeerd". Dit extruderen is 
het ereeren van een solid tangs een lijn door de dwarsdoorsneden van de solids, die het begin
en het eindpunt vormen van deze lijn. De lijn kan een reehte (zie figuur 3.3) of eirkelboog zijn. 

Gereedschapsmiddelpuntsbaan en 
lijn waarlangs geextrudeerd is 

~//. 

flguur 3.3. De translerende beweging met behulp van ontwerpextrusie. 

Er wordt geeontroleerd of de geereeerde solids intersectie hebben met de solids van het 
werkstuk. de tafel en de opspanningen. Dit is de zogenaamde botsingscontrole. De 
nauwkeurigheid van de beschreven methode is zeer hoog en is gelijk aan de nauwkeurigheid 
van de solid modeller (afwijkingen < 10-6 van de gebruikte eenheid, hier mm) . 

• De bewegingen met A- enlofB-asrotatie 

De gereedschapsbewegingen met A- enlofB-as rotatie zou met dezelfde nauwkeurigheid 
gesimuleerd moeten worden ais de nauwkeurigheid van de translerende bewegingen. Dit is echter 
niet te realiseren, omdat de analytische beschrijving van bewegingen met A- enlofB-asrotatie niet 
exact is. Ten opziehte van de oude situatie [vandenAkker94] is deze beschrijving in de nieuwe 
situatie verbeterd. Een betere besehrijving is mogelijk omdat er de beschikking is over de solid 
modeller Acis 1.6. In de oude situatie werd gebruik gemaakt van de voorloper Acis 1.5. Acis 1.6 
beschikt over splinefuncties. waarmee de bewegingen met A- enlofB-asrotatie nauwkeuriger te 
beschrijven zijn. Er wordt net zoals bij een translerende beweging lineair geYnterpoleerd tussen 
begin- en eindpositie. In de oude situatie werd de ontstane lijn verdeeld in stappen (inkrementen, 
zie figuur 3.4). 

--\ 
Gereedschapsmiddelpuntsbaan 

flguur 3.4. Gereedschapsbeweging met behulp van inkrementen. 
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Voor ieder inkrement worden de positie en orientatie van de gereedschapssolids bepaald en 
worden deze getest op intersectie met de solids van het werkstuk, de tafel en de opspanningen. 
Deze methode is minder nauwkeurig; er gaat in feite informatie verloren door het discrete 
karakter van de inkrementen. Naar mate het inkrement kleiner wordt gekozen, wordt de 
beweging nauwkeuriger, maar wordt de simulatie trager. 
Op de posities van de inkrementen van de oude situatie (nu minder kleine inkrementen) worden 
dwarsdoorsneden van de solid van het gereedschap en de gereedschapshouder geplaatst. 
Vervolgens wordt er door middel van de splinefuncties ontwerpextrusie toegepast, zoals bij de 
translerende bewegingen. De botsingscontrole vindt nu plaats over de hele gereedschaps
beweging (zie figuur 3.5). 

Bovenaanzicht 

Inkrementen solid gewenste solid 

Contour van het werkstuk 

figuur 3.5. lnformalieverlies bij botsingscontrole in geval van de discrete methode 
len opzichte van de methode met spline functtes. 

De beschrijving met behulp van splinefuncties is echter ook niet exact. Dit wordt veroorzaakt 
door de orientatie-onnauwkeurigheid van de dwarsdoorsneden. De dwarsdoorsneden moeten 
loodrecht op de gereedschapsmiddelpuntsbaan gepositioneerd worden. Op de posities van de 
dwarsdoorsneden is de richting van de gereedschapsmiddelpuntsbaan echter niet bekend, 
daarom wordt de richting van de gereedschapsmiddelpuntsbaan benaderd door de 
richtingsvector tussen twee posities te bepalen. figuur 3.61aat een bovenaanzicht zien van twee 
dwarsdoorsneden en de bedoelde orientatie-onnauwkeurigheid. 

----

Orientane-onnauwkeunghBd 

Richhngsvector van de bepaalde orientatie 

•..•••• Bepaalde orientatie van de dwarsdoorsnede 
__ Gewen,;te orientatie van de dwarsdoorsnede 

• Gewenste positie 
- - Gereedschapsmiddelpuntsbaan 

figuur 3.6. Orientatie-onnauwkeurigheid blj gebruik van splinefunclies. 

In de oude situatie was deze orientatie niet belangrijk, omdat de solid van het gereedschap en de 
gereedschapshouder rotatiesymmetrisch is. 

Figuur 3.7 laat een vergelijking zien tussen de verkregen solid uit de oude en nieuwe situatie. 
Duidelijk is te zien dat de nauwkeurigheid verbeterd is. Om voor de solid (solids) van de oude 
situatie eenzelfde nauwkeurigheid te verkrijgen, zouden er kleinere inkrementen gebruikt 
moeten worden. 
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.•..• Bepaalde orientatie van de dwarsdoorsnede 
_ Gewenste orienrarie van de dwarsdoorsnede 

• uewenste positie 
- - Gereedschapsmiddelpuntsbaan 

Bepaal de sol id loude siruatieJ 

flguur 3. 7. Vergelijking van de solids bij ge/ijke positionering. 

Het voordeel van het gebruik van splinefuncties is een grotere nauwkeurigheid van de 
beschrijvingen van de A- en B-asrotaties. Bovendien komt het de simulatiesnelheid ten goede, 
omdat er maar eenmaal een solid op het scherm gezet hoeft te worden. In de oude situatie 
gebeurde dit bij elke positionering van de solid van het gereedschap en de gereedschapshouder. 

3.3. Foutendetectie 

Welke fouten er worden afgevangen door Nc5Sim en hoe deze eventueel aanwezige fouten 
vervolgens worden verwerkt, wordt in deze paragraafbeschreven. 

3.3.1. De soorten fouten 

De mogelijke fouten zijn verschillend van aard. De ene fout heeft grotere gevolgen voor de 
simulatie dan de andere. 

• De waarschuwing 

De waarschuwing is de minst zware fout. Er wordt een waarschuwing gegenereerd, indien een 
situatie onstaat, die nadelige gevolgen kan hebben. Een voorbeeld van een dergelijke fout is het 
frezen van een scherpe hoek of het frezen van een concave ronding met een frees, die een 
grotere straal heeft dan de straal van de ronding. 

• De buiten-het-bereik fout 

De machine en de besturing bepalen het bereik van de adreswaarden in de NC-code. 
De buiten-het-bereik fout is een fout die optreedt, indien de waarde van een geprogrammeerd 
adres buiten het bereik van de machine vall. De waarden van het adresbereik van de MARO 
700S met Philips CNC 432 besturing staan vermeld in bijlage 1.4. De eventuele buiten-het
bereik fout voor wat betreft de voeding en toerental-informatie wordt in de verbeterde situatie 
ontdekt, voordat er gesimuleerd wordt. Hierdoor wordt er niet onnodig gesimuleerd. 
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De eventuele buiten-het-bereik fout voor wat betreft de bereiken van de translatie- en rotatie
assen kan pas ontdekt worden tijdens de simulatie, omdat de coordinaten van de gereedschaps
middelpuntsbaan pas in een later stadium bekend zijn 

• De syntax fout 

Een NC-regel heeft een bepaaJde zinsbouw (syntax). Indien er niet aan de genormeerde 
zinsbouw voldaan is, wordt er een syntax foutmelding gegenereerd. Voorbeelden zijn: 

• indien er een karakter in de NC-regel voorkomt, dat niet tot de NC-code behoort; 
• indien er een kleine letter in plaats van een hoofdletter als adreswoord 

geprogramrneerd is; 
• indien er een reget zonder regelnummer voorkomt in de file; 
• indien er een G-instructie is waarvan de waarde niet bestaat. 

Een eventuele syntax fout wordt in de verbeterde situatie (waarbij het hele NC-programma in 
het geheugen wordt ingelezen) ontdekt. voordat er gesimuJeerd wordt. 

• De fatale fout 

Wanneer er een fout optreedt die fatale gevolgen heeft voor het verdere verloop van het 
programma op een CNC-machine, wordt er een fatale fout gegenereerd. Enkele voorbeelden 
zyn: 

• indien er door een beweging in ijlgang een botsing optreedt tussen de frees en het 
werkstuk; 

• indien er gefreesd wordt zonder dat de spit draait; 
• indien de gereedschaphouder intersectie heeft met het werkstuk en/of de opspanning; 
• indien het benodigde gereedschap niet aanwezig is in de machine en/ofhet magazijn. 

Indien mogelijk zal de simulatie voortgezet worden na een fatale foutmelding. Bepalend voor 
de mogelijkheid tot het vervolgen van de simulatie is de zekerheid, dat een volgende fout geen 
gevolg is van de fatale fout. 

3.3.2. De verwerking van fouten 

De gebruiker wordt op de volgende manieren op de hoogte gebracht van eventueel optredende 
foutmeldingen: 

• via een dialoog window 
Indien er een fout optreedt bij de simulatie van een NC-programrna, verschijnt er een 
informatie window op het scherm. De simulatie wordt hierdoor onderbroken en kan 
aIleen worden voortgezet indien de OK-button van het dialoog window wordt ingedrukt. 
Afhankelijk van de aard van de fout wordt de simulatie hervat; 

• met behulp van een foutenlijst 
Wanneer er een fout in de NC-programma ontdekt is, wordt deze met een omschrijving 
van de fout weggeschreven naar een foutenlijst. Deze lijst is op te vragen en eventueel te 
printen; 
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• door de botsingsweergave 
Indien er een fatale foutmelding gegenereerd wordt ten gevolge van een botsing, wordt 
het deel van het gereedschap dat deze foutieve intersectie veroorzaakt, in het rood 
afgebeeld op het scherm. Nadat deze fout is omschreven in de foutenlijst, zal de simulatie 
hervat worden. 

3.4. Het gereedschapsbeheersysteem 

De functionaliteit van het gereedschapsbeheersysteem is in de nieuwe situatie uitgebreid. Het 
feit dat het NC-programma reeds in het geheugen aanwezig is, heeft ook voordelen voor het 
gereedschapsbeheersysteem. 

Het gereedschapsbeheersysteem is een speciaal voor Nc5Sim vast gereedschappenbestand (het 
passieve object ToolList, zie hoofdstuk 2.1). Het bestand bevat de gereedschappen waarmee 
gesimuleerd kan worden. Een gereedschap kan opgevraagd worden met een 
gereedschapsnummer. Dit nummer komt overeen met het nummer van de positie in het 

gereedschapsmagazijn van de CNC-machine. In het machinemagazijn van de MAHO 700S 
kunnen maximaal 36 gereedschappen geplaatst worden. In de toekomst is het gewenst dat het 
nummer niet meer de positie in de machine aangeeft, maar dat van het nummer het type 
gereedschap af te leiden is. 

Voordat er gesimuleerd wordt, worden aIle in de NC-programma aanwezige gereedschappen 
vergeleken met de gereedschappen uit het gereedschapsbeheersysteem. Er wordt gecontroleerd 
of de benodigde gereedschappen in de machine (machinemagazijn) of in het magazijn 
(fabrieksmagazijn) aanwezig zijn of er wordt geconstateerd dat het gereedschap niet bekend is. 
In de oude situatie [vandenAkker94] werd de aanwezigheid van het gereedschap pas 
gecontroleerd op het moment dat het gereedschap gebruikt wordt tijdens het simuleren. 
Indien het gereedschap in de machine aanwezig is, kan er zonder problemen (mits er geen 
andere fouten ondekt zijn) gesimuleerd worden. Wanneer het benodigde gereedschap niet in de 

machine aanwezig is maar weI in het magazijn, wordt er een waarschuwing gegenereerd met de 
mededeling dat het gereedschap ontbreekt in de machine, maar wei aanwezig is in het magazijn 
en dat er derhalve toch gesimuleerd kan worden. Indien het gevraagde gereedschap zowel in 
de machine als in het magazijn niet aanwezig is, wordt er een fatale foutmelding gegeven dat 
het gereedschap onbekend is. Simulatie is dan onmogelijk. 

Wanneer de gebruiker echter over de gegevens beschikt van het voor het gereedschapsbeheer 
onbekende gereedschap, be staat er nu de mogelijkbeid om deze gegevens in te voeren. Er 
verschijnt een dialoog window waarin naar het type gereedschap geinformeerd wordt. 
Vervolgens wordt er een ander dialoog window geopend, waarin de gebruiker de gewenste 
gegevens van het desbetreffende type gereedschap kan invoeren. Simulatie is dan weI mogelijk. 
Indien in de toekomst het type gereedschap van het gereedschapsnummer af te leiden is, is het 
eerste dialoog window overbodig. 
Vervolgens wordt er een gereedschapslijst aangemaakt, waarin de benodigde gereedschappen 
staan met commentaar over hun aanwezigheid in de machine of in het magazijn. Verder wordt 
er in geval van onbekende gereedschappen vermeld of deze onbekend blijven of manueel 
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ingevoerd zijn. Deze lijst is op te vragen met behulp van de user interface (programmamenu 
van Nc5Sim) onder de kop "gereedschap". 
De gegevens van het onbekende gereedschap worden weggeschreven in het geheugen, 
waardoor ze alleen aanwezig zijn zolang het programma NcSSim niet afgesloten wordt. Indien 
het simulatieprogramma NcSSim afgesloten wordt, gaan de gegevens van het "onbekende" 
gereedschap verloren. Wanneer NcSSim opnieuw geopend wordt en het onbekende 
gereedschap aanwezig is in het NC-programma, moeten de gegevens opnieuw ingevoerd 
worden. 

Een functionaliteit die nog ontbreekt aan het gereedschapsbeheer is een dynamische bestand. 
In de toekomst moet er naar een dynamisch gereedschapsbeheer gestreefd worden, waaraan 
onbekende gereedschappen eenvoudig toegevoegd kunnen worden en waaruit ook andere 
programma's of machines (bijvoorbeeld de MAHO 700S) de gegevens van de benodigde 
gereedschappen kunnen opvragen. Dit dynamische bestand kan bijdragen aan de 
nauwkeurigheid van het simulatieprogramma, omdat dan met de slijtage van het gereedschap 
rekening gehouden wordt. Het dynamische bestand moet dan weI up to date (dynamische) 
gehouden worden. Het invoeren van de gereedschapsgegevens in NcSSim kan dan eventueel 
aangepast worden om ook vanuit NcSSim een gereedschap aan het dynamische bestand te 
kunnen toevoegen. Zodoende blijft het "onbekende" gereedschap bekend. 
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Hoofdstuk 4. De uitbreidingen 

De belangrijkste functies die in de oude situatie [vandenAkker94] ontbraken, waren: 
• radiuscorrectie; 
• herhalingsfunctie; 
• oproep van een onderprogramma; 
• berekening van de verspaningstijd; 
• nulpuntverschuiving. 

In de volgende paragrafen worden de gerealiseerde uitbreidingen besproken. 

4.1. Radiuscorrectie G41 tim G44 

Bij het frezen moet de gereedschapsmiddelpuntsbaan gedefinieerd worden. De programmeur 
moet bij verplaatsingsbewegingen de gereedschapsmiddeJpuntsbaan berekenen. Door middel 
van de gereedschapsradiuscorrectie van de besturing van een eNe-machine is het mogelijk 
tekeningmaten te programmeren en de berekening van de gereedschapsmiddelpuntsbaan, de 
equidistante, aan de besturing over te laten [Molengraft89]. Grondslag voor deze berekeningen 
is de in het gereedschapsgeheugen van een eNe-machine opgeslagen radius van het 
gereedschap. 
Het simulatieprogramma Nc5Sim is uitgebreid met bovenstaande functionaliteit. 

4.1.1. Inleiding 

Er staan voor de gereedschaps-radiuscorrectie vijffuncties ter beschikking, namelijk G40, 
G41, G42, G43 en G44. Deze vormen samen een gemeenschappelijke groep, de zogenaamde 
woordgroep G40tlmG44. Deze groep maakt onderdeel uit van de ModalParameters (zie 
bijlage 1.2). 
De eventueel actieve functie is modaal en blijft werkzaam tot zij door een andere functie van 
dezelfde groep opgeheven wordt. Radiuscorrectie is niet 5-assig te gebruiken maar aIleen 
toepasbaar in een 2Yill omgeving. 

G40: geen radiuscorrectie. AIle geprogrammeerde posities zijn posities van het 
gereedschapsmiddelpunt. 
G40 wordt automatisch werkzaam bij: 

- het inschakelen van het simulatieprogramma; 
- het programmeren van een vaste bewerkingscyclus; 
- programma-einde M30. 

G41: radiuscorrectie links. 
Het gereedschap blijft links van de contour, kijkend in de richting waarin het 
gereedschap beweegt. 

G42: radiuscorrectie rechts. 
Het gereedschap blijft rechts van de contour. 
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G43: radiuscorrectie "tot". 
Vermindert de afte leggen weg met de radius van het gereedschap. 

G44: radiuscorrectie "over". 
Vermeerdert de afte leggen weg met de radius van het gereedschap. 

Ter verduidelijking worden in figuur 4.1.1 vier van de vijf functies schematisch weergegeven. 

042 REeNTS G41 LffiS 
I 
.,P 
I 

043 TOT 

R 

R 

G440VER 

figuur 4.1. I. Vier van de vijfradiuscorrectie-functies. 

4.1.2. Specificatie van de G40to44Simulator 

De G40t044Simuiator maakt deel uit van de actieve objecten die gebruikt worden door de 
GSimulator. 
De input van G40t044Simuiator bestaat uit de passieve objecten NCLineContents en 
ModalParameters. De output bevat de gecorrigeerde NCLineContents en de eventuele 
foutmeldingen. 
De gecorrigeerde NCLineContents worden via de GSimulator doorgegeven aan de 
GOt03Simulator. Er wordt in geval van radiuscorrectie dus aileen een extra stap doorlopen om 
de juiste gereedschapsmiddelpuntsbaan te bepalen, zodat de programmeur de freesradius niet 
hoeft te verrekenen en gebruik kan maken van de geometrische werkstukgegevens. 
Het procesmodel is zeer eenvoudig van opzet en bestaat dan ook aIleen uit een command 
processor. (zie figuur 4.1.2) 

HCLin.Content. 
8cMod.IP.,.meten 

G40to44SImuiator 

Correctad 
NClin.Cont.nt. 
&EffOrt: 

figuur 4.1.2. Procesmodel en pseudo-code 
G40to44Simuiator. 

ti:i:1 Technische Universiteit Eindhoven 

process Command Processor (G40t044Simulator) 
out port: toGSimulator; 
in port: fromGSimulator~ 

begin 
do 

end do; 
process end; 

fromGSimulator ? NCLineContents; 
fromGSimulator ? ModalParameters; 
Correct NCLineContents; 
toGSimulator I Corrected 

NCLineContents; 
toGSimulator ! Errors; 
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Het object G40to44Simuiator bestaat uit een gedeelte voor de correctie in het XY -vlak(G 17) 
en in het XZ-vlak(GI8). Elk gedeelte heeft een opbouw. zoals in figuur 4.1.3 te zien is. 
Elk gedeelte heeft twee hoofdfuncties, namelijk : 
• de functie voor G41- en G42-radiuscorrectie; 
• de functie voor G43- en G44-radiuscorrectie. 

De eerste functie is weer te verdelen in vier delen. Deze delen zijn de verschillende 
wegvoorwaarden GOO, GOl, G02 en G03. 
De tweede functie is te verdelen in twee delen, de wegvoorwaarden GOO en G01. 
Voor de wegvoorwaarden G02 en G03 is de functie voor G43- en G44-radiuscorrectie ruet 
toepasbaar en ook zinloos. 

I G40to44Simulator I 

Input: thePreviousNClineContents 
theCurrentNCLineContents 
theNextNCLineContents 
theModalParameters 
aTool 

Output: theCorrectedNCLineContents 

figuur 4.1.3. De opbouw van het object G40to44Simulator. 

4.1.3. Implementatie van de G40to44Simuiator 

Figuur 4.1.4 is een voorbeeld van radiuscorrectie en is gebruikt om een strategie voor de 
werkwijze van de radiuscorrectie te bepalen. 

Het bijbehorende NC-programma. 

O/OPM 
N938274 
N1 M53 
N2 G54 
N3 G17 
N4 GO 
N5 G1 
N6 G43 
N7 G42 

(programmahoofd) 
(programmanummer) 

(werkstuknulpunt) 

X100 Y25 

X125 
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T1 
ZO 51000 
Z-10 F500 

M6 
M3 
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N8 G2 Xi00 
N9 G1 XiS 
N10 G2 XO 
N11 G2 X20 
N12 G1 X60 
N13 Gi 
N14 G3 X4S 
N1S G1 X20 
N16 G2 XS 
N17 Gi 
Ni8 G2 X20 
Ni9 Gi X45 
N20 G3 X60 
N21 G2 X75 
N22 G1 X104.737 
N23 G2 X117.728 
N24 G1 X182.68 
N25 G2 X165.36 
N26 G1 X100 
N27 G2 X75 
N28 G40 
N29 GO 
N30 (programma einde) 

YO 

YiS 
Y3S 

Y70 
Y8S 

Yi00 
Yi0S 
Y120 

Yi3S 
Yi50 

Yi42.5 
Y30 
YO 

Y2S 

Z200 

~2 13; 
• • 14 
~---tta,,' 

Jl-!jl_~ <!r \ 

/ \ 
/ \ 

\ 
\ 

110 
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\ 

R15 

R25 

R15 
R20 

145 J70 

RiS 

120 J105 

R15 
R15 

R20 

R25 

M30 

_ contour 

____ :;. bissectrKe 

__ J~___ normaal op de contour 

- - geroodschapsmiddelpuntsbaan 

G snijpunt 2 normaten 

G gecorrigeerde punten 

• geprogrammeerde puntlll'l 

flguur 4.1.4. Gereedschapsradiuscorrectie. 

In het bovenstaande NC-programma wordt gebruik gemaakt van de radiuscorrectie-functies 
040,042 en 043. 
De radiuscorrectie wordt aangeroepen in regel N6. Het simutatieprogramma Nc5Sim kan het 
NC-programma regel voor regel interpreteren met behulp van de NcLineReader, die onderdeel 

t(jj Technische Universiteit Eindhoven pagina26 



~) secUeNuBe NcSSim Hoofdstuk 4 De uitbreidingen 

uitmaakt van het object NcFileReader. Vervolgens worden de huidige NCLineContents 
ingelezen en kan er worden gekeken of ze gecorrigeerd dienen te worden. 
De contour in figuur 4.1.4 wordt opgebouwd uit cirkelbogen en lijnstukken. 
De regels van het NC-programma worden een voor een uit het geheugen gelezen en 
afhankelijk van de inhoud van de regel wordt er een strategie aangeroepen. 
Een NC-regel waarop de G40 tIm G44 functies worden toegepast, heeft de volgende inhoud: 
• soort beweging, GO, Gl, G2 ofG3 de zgn. wegvoorwaarde; 
• weginformatie, oftewel de orientatie t.o.v. een nulpunt, X-, Y- en Z-waarden; 
• eventueel extra info, zoals een radius R of een rniddelpunt (I, J) in het geval van de 

wegvoorwaarde G2 of G3. 

De hoofdgedachte van de strategie is het genereren van gecorrigeerde NCLineContents. 
In geval van de radiuscorrectie-functies G41 en G42 gebeurt het corrigeren van de 
NCLineContents met behulp van normaalvectoren in alle coordinaten (NCLineContents en 
ModalParameters) die volgen uit een NC-programma. 
Bij de radiuscorrectie-functies G43 en G44 wordt gebruik gemaakt van de richtingsvectoren 
van de beweging. Deze functies worden gebruikt om de contour van het produkt te naderen, 
zodat vervolgens de functies G41 ofG42 gebruikt kunnen worden. 

Allereerst zuHen de functies G41 en G42 beschreven worden. 

• Implementatie van de radiuscorrectie-functies G41 en G42. 

Om te zorgen dat alle normaalvectoren uit de coordinaten van de contour "dezelfde" richting 
hebben, dat wit zeggen allemaal naar de kant wijzen waar de gereedschapsrniddelpuntsbaan na 
radiuscorrectie hoort te liggen, wordt het uitprodukt bepaald tussen de richtingsvectoren en de 
normaalvectoren. Afhankelijk van het uitprodukt en de actieve functie G41 ofG42 wordt de 
normaal van richting veranderd. 
Vervolgens worden de coordinaten van de contour verplaatst over een afstand Rfrees in de 
richting van de normaalvector, zodat de coordinaten van de gereedschapsrniddelpuntsbaan 
ontstaan. zie figuur 4.1.5. 

o Geprogrammeli!l'd punt 

- Normaalver:tor 
a Gecorrigeerd punt 

- - Ciet'eedschilpsmiddelpuntsbaan 

figuur 4.1.5. Cre~ren van gereedschapsmidde/puntsbaan. 

t~ Technische Universiteit Eindhoven 

<3 Geprog-alTlf'l'lel!!"d IJI,rt 
Ira punt _ Normaalver:tor 

D Gecorrigeerd punt 

Gereedschapsmiddelpuntsbaan 

figuur 4.1.6. Extra punt by een convexe hoek. 
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In geval van een convexe hoek is het noodzakelijk om om deze hoek heen te ftezen. Zoals te 
zien is in figuur 4.1.8 kan dit op twee manieren, namelijk; 
• type A: door het snijpunt te berekenen tussen de gereedschapsmiddelpuntsbaan ontstaan uit 

de huidige NC-regel (theCurrentNCLineContents) en van de volgende NC-regel 
(theN extNCLineContents); 

• type B: door een extra rotatiebeweging te creeren. Er moet hiervoor een extra punt uit 
theCurrentNCLineContents bepaald worden, zie figuur 4.1.6. 

Het nadeel van type A is dat er rekening gehouden moet worden met de soort beweging (GO Gl 
G2 ofG3) in de volgende NC-regel. De volgende regel dient bekend te zijn. Hierdoor is de 
berekening van het snijpunt bij type A moeilijker dan het berekenen van het extra punt bij type B. 
Een ander nadeel is dat dit type meer ruimte nodig heeft om een convexe hoek te maken. De 
afgelegde weg van de fteesbeweging is groter. De kans op botsingen met de contour is groter, 
indien de convexe beweging door een doorgang plaatsvindt. 

,~~-l7'-- Type B 
/~~-+I-~- T!Jle A 

.IJi'r'--7''-- Bot~g rret T!Jle A 

% --Gereedscl'1ap;moddelPLl1tsbaan 

figuur 4.1. 7. Botsingskans type A is groter bij een doorgang. 

De besturing van de MAHO 700S schakelt over van type A naar type B, indien de convexe 
hoek kleiner is dan 44° (hoek beta figuur 4.1.8 type B). In het simuiatieprogramma Nc5Sim 
is de grote van deze hoek afhankelijk van het gebruikte machinemodeI. Het model van de 
MAHO 700S is tot nu toe het enige. 

Type A, SOl jpunt berekenen Type B, Grkel beweging tOf!voegen , 

13 {jf!programmeerd ptJ'lt 

_ NormaalvectOt' 

c Gecorrigeerd Il!$1t 
GereedschapS~tsbaan 

... Extra te OOrf!KenE!n snij:lu'lt 

figuur 4.1.8. Type A en type B voor het Jrezen van een convexe hoek. 
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Het kan echter in geval van type A voorkomen dat er geen snijpunt berekend kan worden. 
In figuur 4.1.9. doet een dergelijk situatie zich v~~r. Er wordt dan toch gebruik gemaakt van 
typeB. 

c; Geprogrammeerd pun~ 

-+ Normaal vector 

D Gecorrigeerd punt 

- - Gereedschapsmiddelpuntsbaan 

___ ••• Type B 

Overgang naar Type B 

figuur 4.1.9. Indien er geen snijpunt is, voigt een overgang naar type B. 

• Implementatie in geval van concave hoeken 

Tijdens het simuleren wordt er gecontroleerd of er concave hoeken geprogrammeerd zijn. 
Deze hoeken zijn niet te frezen. Er wordt voor gezorgd dat de contour van het produkt niet 
beschadigt, maar dat er materiaal blijft staan. Ook hierbij is het noodzakelijk om een regel 
vooruit te lezen, omdat de controle geschiedt met behulp van de volgende regel. Er wordt 
gekeken welk soort beweging (GO Gl G2 ofG3) er in deze regel aangeroepen wordt. 
Indien er een concave hoek wordt gevonden, wordt hiervan melding gemaakt via een 
waarschuwing. Afhankelijk van de manier waarop de bewegingen elkaar opvolgen, wordt er 
een snijpunt berekend. In de figuren 4.1.10 tim 4.1.13 worden voorbeelden gegeven van de 
verschillende volgorden. 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

~ Geprogrammeerd punt 
_ Normaalvector 

D Gecorrigeerd punt ,/ 
- Gereedschapsmiddelpuntsbaan I 

"" On juist bepaatd gecorrigeerd punt 

----lIo Bissectrir:e 

( Materiaal dat blijft staan 

figuur 4.1.10. Een lineaire gevolgd door een Iineaire beweging. 
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/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
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( Moteriaal dat bbjft sta<J1 

o Geprogrcmneerd puot 

.......... Na-maalvector 
a Gecomgeerd puot 

d.m. v. sni jpuot beret.ening 

- Gereedschapsl1'idde!puntsbaan 

.., Onjuist bepaald gecorrigeerd puot 

o Geprogrammeerd punt 
__ Normaa\vE!ctor 

c Gecorrigeerd puot 
dm. v. sni jpunt berekening 

- - Gereedschapsmiddelpuotsbaan 

'" On pst bepaald gecorrigeerd puot 

~ Moteriaal dat blilt sta<J1 

figuur 4.1.11. Een lineaire gevolgd door 
een circulaire beweging. 

figuuur 4.1. J 2. Een circulaire gevolgd door een 
lineaire beweging. 

,/ 

-- 0 Geprogrammeerd punt 
__ Normaalvector 

a Ga:orrigeerd puot dm.v. snijpunt berekening 

Gereedschapsmiddelpuotsbaan 

'" On pst bepaald gecorrigeerd puot 

~ Mater;aal dat blijft staan 

figuur 4. J. J 3. Een circu/aire gevo/gd door een circulaire beweging. 

• Berekening van het middelpunt 

Indien er in de volgende NC-regel een circulaire beweging (een G02 ofeen G03) wordt 
aangeroepen waarin het middelpunt (I,J) niet gegeven is, dan is het nodig het middelpunt te 
berekenen. Wanneer het middelpunt (I,J) weI bekend is, wordt de straal van de circulaire 
beweging berekend. 

Het mid del punt (I,J) wordt op de volgende manier berekend : 

Normaal23 
-.'? 

2 Normaal12 

1 

figuur 4. J .14. Bepaling van het midde/punt (1, J). 
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Eerst wordt de richtingsvector bepaald van punt 2 naar 3. 

De richtingsvector tussen punt 2 en 3 wordt gehalveerd, omdat de normaal van deze 
richtingsvector op de helft van de lijn 23 door het middelpunt gaat. 

(1) 

Vervolgens wordt deze normaal bepaald en genormaliseerd. Formule (2) geldt voor een G2 en 
formule (3) geldt voor een G3 wegvoorwaarde, zoals in figuur 4.1.14. 

(
Xnormaalvector) = 1 . ( YrichtingSVector J 
y 2 2 -X .. normaaiVector J XrichtingsVector + YrichtingsveclOr nchllngsVector 

(2) 

(
Xnormaalveclor) = 1 . (-Yrichtingsvector) 
y 2 Z X .. normaalVeclor XrichtingsVector + YrichlingsVector nchllngsVecto, 

(3) 

Het middelpunt kan nu berekend worden door de stelling van Pythagoras toe te passen op de 
gearceerde driehoek uit figuur 4.1.14. De zijden van deze driehoek hebben een lengte van A, B 
en R. R is een gegeven waarde atkomstig uit de NC-regel. 
A is de lengte van de richtingsvector uit formule (l). B is nu te berekenen : 

B = ~R Z - (XriChtingsvector Z + YrichtingsVeclor 
2

) (4) 

Het middelpunt wordt dan : 

(
I) (X2) (XriChtingSVeclo'J B (XnormaalVeClor) 
J = 1; + YriChtingsVecto, + . Y normaalVeclor 

(5) 

De normaal23 kan dan bepaald worden: 

( XnormaalVecto,23) _ R-1 ((Xz) (1JJ 
YnormaalVecto,Z3 - • 1; - J) (6) 

De normaal23 is de normaal door het startpunt van de circulaire beweging. De normaal door 
het eindpunt van de circulaire beweging is : 

( XnormaalVeclor) = R-1 . ((X3) _ (I)J 
Y normaalVector ~ J 

(7) 
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Bij het bepalen van het middelpunt wordt aangenomen, dat de af te leggen circulaire beweging 
kleiner of gelijk is aan de halve omtrek, dus dat de gemaakte hoekverdraaiing maximaal1t mag 
zijn. Indien deze groter is dan 1t, wordt er een "verkeerd" middelpunt berekend, dat wit 
zeggen: het middelpunt dat de programmeur voor ogen had wordt niet berekend. De normen 
van het ISO-programmeren schrijven voor dat, indien de hoek groter is dan 1t, het middelpunt 
geprogrammeerd moet worden en er geen gebruik gemaakt mag worden van het 
programmeren van een circulaire beweging met behulp van de straaL (zie figuur 4.1.15). 

RegeinuMlE!!' RegelfU1lllll!l' 
W29V(lOrWaarde --_-' Wegvoorwaarde ___ -' 

Wegnformatie X.V.z ______ ---1 Wegi1formatie X.Y.Z ---------' 

Wegnformatie I en J -------------' Wegnformat<eR ------------" 

figuur 4.1. J 5. Indien hoekverclraaiing groter is dan ~ programmeren zoals de linker NC-regel. 

Door de waarde B uit formule (4) te vermenigvuldigen met -1 zou weI het juiste middelpunt 
bepaald kunnen worden. Indien het middelpunt niet bekend is en er aIleen de beschikking is over 
het begin- en eindpunt van de beweging, is echter niet te bepalen of de hoek groter is dan 1t. 
Indien de programmeur deze norm dus niet hanteert, zal er een "fout" optreden in het 
programma, waarop niet te controleren is (fout staat tussen aanhalingstekens omdat de MARO 
en Nc5Sim geen fout waarnemen: op een bedoeling van de programmeur is niet te controleren). 
Het simutatieprogramma zaI op dezelfde manier ("verkeerd" middelpunt bepalen) op een 
dergelijke "fout" reageren als de MARO 700S. Aan het simulatieprodukt is dan te zien dat er 
een "fout" opgetreden is. Dit probleem doet zich ook voor, indien zonder radiuscorrectie 
gewerkt wordt. 

• Implementatie in geval van een te kleine bewegingsstraal 

Er wordt ook gecontroleerd of de frees-straal kleiner is dan de straal van de beweging; is dit 
niet het geval, dan voigt er een waarschuwing. De circulaire beweging is niet te realiseren met 
het gekozen gereedschap. De besturing van de MARO 700S reageert op een dergelijke fout 
door de machine te stoppen en een foutmelding te genereren. Het vervolgen van het NC
programma op de machine is dan niet meer mogelijk. 
Het simulatieprogramma Nc5Sim zal, indien mogelijk, het NC-programma verder afwerken. 

De mogelijkbeid om het simuleren te vervolgen is afuankelijk van de aanwezigheid van een 
snijpunt tussen de huidige NC-regel en de eerst volgende "geldige" NC-regel. De NC-regel 
met een te kleine radius wordt overgeslagen. Indien de daarop volgende NC-regel een 
commentaarregel is, is deze ongeldig en wordt er nog een NC-regel verder gelezen. 
Wanneer het snijpunt te berekenen is, is er zekerheid dat een volgende fout geen gevolgfout is. 
Indien er geen snijpunt berekend kan worden, is deze zekerheid niet aanwezig en heeft verder 
simuleren geen zin. 

Indien het snijpunt dus aanwezig is, wordt de simulatie vervolgd; zo niet dan stopt de 
simulatie. 
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In de figuren 4 .1.16a en 4 .1.16b is een snijpunt berekend tussen de huidige regel en de regel na 
de regel met de te kleine bewegingsstraal. Het NC-programma wordt verder afgewerkt. 

~"'~ / / /. ~::t :PlIlt 
/ ~ / _ ,~,,~vecor 

I / a Getorngeerd PIIlt d.m.v. Slijplllt berekening 

- - Gereedschapsmiddelpllltsbaan 

c On juist bepaald gocorrigeerd plIlt 

( Materiaal. dat bli jtt staan 

figUlJl'Ii1ks 

flguur 4.1. 16a. Bewegingsstraal Ie klein, aJronding 
niel Ie Jrezen. 

flguur 4.1. 16b. Bewegingsstraal Ie klein en een 
concave hoek, beide niet Ie Jrezen. 

Ter verduidelijking staan in bijlage 2 stroomschema's van de opeenvolgende stappen die 
genomen moeten worden om, in geval van de radiuscorrectie-functies G41 en G42, tot de 
gecorrigeerde NCLineContents te komen . 

• Radiuscorrectie-functies G43 en 044 

De implementatie van de functies G43 en G44 is eenvoudiger dan die van de functies G41 en 
G42. De functies G43 en G44 zijn aileen toepasbaar met de wegvoorwaarden GOO en G01. 
Er wordt gebruik gemaakt van de richtingsvector van de beweging om de gecorrigeerde 
NCLineContents te bepalen. De lengte van de beweging wordt in geval van G43 verminderd 
(zie figuur 4.1.17a en 4.1.4) en in geval van G44 vermeerderd met de freesstraal. 
Met behulp van deze functies is het mogelijk om de werkstukcontour te naderen. Indien er 
vervolgens gebruik gemaakt wordt van de radiuscorrectie-functies G41 of G42, zal er geen hinder 
ondervonden worden van het inschakelverschijnsel bij de functies G41 en G42 (zie figuur 4.1.17b). 

In figuur 4.1.4 wordt de functie G43 gebruikt om met een cirkel een circulaire inloop op de 
contour te bewerkstelligen. Deze beweging heeft een gunstige invloed op het contouroppervlak. 

- Richtingsvector 

o Geprogrammeerd punt 

- Normaalvector 

a Gecorrigeerd punt 
- - Gereedschapsmiddetpuntsbaan 

G43 ----I 
flguur 4. 1. 17a. Toepassing van 

radiuscorrectie G43. 
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Geprogrammeerde contour 

Uteindelijke contour 

Inschakel verschi jnset 

flguur 4.1.17b. lnschakelverschijnsel bij 
overgang van G40 naar G41. 
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4.2. Sprong en herhalingsfunctie G14 

Met de functie G 14 kan een sprong naar elk gewenst regelnummer in het programma 
uitgevoerd worden, waama een bepaald aantal regels herhaald wordt en weer naar de 
oorspronkelijke regel teruggesprongen wordt. 
Deze functionaliteit is in Nc5Sim beschreven. 

4.2.1. Inleiding 

De regetopbouw van de functie ziet er als voIgt uit: 

Regelf1lJmmer----' 
Herhalingsopdracht-----' 

Eer'ste regelf1lJmmer van !Ie herhaling _____ ------' 

laatste regelf1lJmmer vande h!!f'haling -----------' 
Her aantal h!!f'halingen-------------' 

figuur 4.2.1. Regelopbouw herhalingsfunctie G14. 

Als er maar een regel herhaald wordt, kan de ingave N2= weggelaten worden. 
Indien J niet aanwezig is, wordt er eenmaal herhaald. 

De herhalingsfunctie wordt vaak voor gatenpatronen toegepast. Omdat bij het boren van een 
gatenpatroon eerst een centerbewerking no dig is en daama de eigenlijke boring plaatsvindt, 
worden dezelfde posities doorlopen, maar dan met een ander gereedschap. De toepassing van 
een herhalingsfunctie is dan zeer handig. De borings "doorloop" hoeft dan niet 
geprogrammeerd te worden, maar met behulp van een herhalingsfunctie kan de center 
"doorloop" na een gereedschapwissel herhaald worden. Met behulp van het volgende 
voorbeeld wordt de werking van de herhalingsfunctie verduidelijkt. 

• Voorbeeld gatenpatroon centeren en boren 

z 

x 

I 
~-?~--~<~--------~ 

6xlOmm 

figuur 4.2.2. Boorcyclus. 
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Het benodigde NC-programma ziet er als voIgt uit: 
%PM (programmahoofd) 
N938275 (programmanummer) 
N1 M54 
N2 G54 (zero point) 
N3 G18 ,.1 (centerboor) M6 
N4 G81 Y2 Z-2.5 F100 S1000 M3 
N5 G79 X10 YO Z8 
N6 G91 
N7 G79 X10 
N8 G14 N1=7 J5 
N9 G79 Z8 
N10 G79 X-10 
N11 G14 N1=10 J5 
N12 G79 Z8 
N13 G14 N1=7 N2=11 J1 
N14 G90 
N15 T2(spiraalboor 5mm) M6 
N16 G81 Y2 Z-10 F150 S1200 M3 
N17 G14 N1=5 N2=14 J1 
N18 GOO Y100 M30 

Uitleg NC-programma: 
verticale kop indraaien 
werkstuknulpunt actief 
vlakkeuze XZ en centerboor inspannen 
boorcyclus wordt gedefinieerd 
boorcyclus wordt opgeroepen en het eerste gat wordt gecenterd 
omschakelen op inkrementele maatvoering 
verplaatsing in X en tweede gat centeren 
sprongfunctie naar regel N7 en 5 maal herhalen 
verplaatsing in Z en boring uitvoeren 
verplaatsing in X en boring uitvoeren 
sprongfunctie naar regel NIO en 5 maal herhalen 
verplaatsing in Z en boring uitvoeren 

reget Nl 
reget N2 
reget N3 
reget N4 
regel N5 
reget N6 
reget N7 
regel N8 
reget N9 
regel NIO 
regel NIl 
reget Nl2 
reget N13 
regel N14 
regel N15 
regel Nl6 
regel Nl7 
reget Nl8 

sprongfunctie naar regel N7 en 1 maal herhalen tot en met regel NIl 
omschakelen naar absolute maatvoering 
gereedschapwissel met spiraalboor 
boorcyclus wordt gedefinieerd 
het biok van regel NS tot en met regel N14 wordt 1 maal herhaald 
gereedschap terugtrekken en einde van het NC-programma 

4.2.2. Implementatie van de herhalingsfunctie in Nc5Sim 

Omdat het NC-programma reeds in het geheugen staat, is het betrekkelijk eenvoudig om de 
herhalingsfunctie toe te voegen. Dit vanwege het feit dat aUe NC-regels bekend zijn en er 
daardoor makkelijk naar een regel gesprongen kan worden, mits er geen dubbele regelnummers 
voorkomen in het programma. Het NC-programma wordt hierop gecontroleerd voordat er 
wordt gesimuleerd (zie hoofdstuk 3.1). Indien er dubbele regelnummers aanwezig zijn in het 
NC-programma, wordt er een fatale foutmelding gegenereerd en zal de simulatie worden 
gestopt. 
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Wanneer er geen dubbele regelnummers voorkomen in het NC-programma, wordt het NC
programma doorlopen, terwiji er gezocht wordt naar de functie G14. 
Indien deze gevonden wordt, wordt de regel gelezen en wordt er ruimte in het geheugen 
gereserveerd voor het herhalingsblok. 
Vervolgens wordt er gesprongen naar het regelnummer vermeld bij Nl (zie figuur 4.2.1). Deze 
regel wordt gelezen en in de gereserveerde ruimte gezet. Elke volgende regel wordt gelezen en 
in de gereserveerde ruimte gezet, totdat de NC-regel met het regelnummer vermeld bij N2 (zie 
figuur 4.2.1) ingelezen is. Het herhalingsblok wordt in een lijst opgeslagen met een specifieke 
naam, namelijk het regelnummer van de regel waarin de herhalingsfunctie werd aangeroepen. 
Zodoende is het mogelijk om meerdere herhalingsblokken te maken en ze tijdens het simuleren 
op te vragen. Het voordeel van deze herhalingsblokken in het geheugen is, dat bij meervoudige 
aanvragen van het desbetreffende blok, het biok maar eenmaal aangemaakt hoeft te worden. 
Bij grote herhalingsblokken levert dit behoorlijke tijdwinst op. 
Het nadeel is, dat er de beschikking moet zijn over voldoende geheugen in de implementatie
omgeving. 

De functie G 14 kan "verpakt" worden, dat wil zeggen dat in een herhaling een nieuwe 
herhaling geschreven kan worden. In Nc5Sim is dit onbeperkt mogelijk, maar afhankelijk van 
het gebruikte machinemodel is het aantal "verpakkingen" beperkt 
Voor de MAHO 700S geldt een maximum aantal van drie verpakkingen. Het overschrijden van 
het maximum aantal wordt gecontroleerd binnen Nc5Sim. Indien er een overschrijding 
plaatsvindt, wordt dit gemeld met behulp van een waarschuwing (zie hoofdstuk 3.3.1). 
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4.3. Onderprogramma oproep G22 

Een onderprogramma is een apart programma, dat slechts eenmaal geprogrammeerd moet 
worden en dat net aIs het hoofdprogramma in het geheugen wordt ingelezen. 
Het onderprogramma kan actief gemaakt worden door het in een werkstukprogramma of ander 
onderprogramma op te roepen. Het onderprogramma kan binnen een deelprogramma 
(werkstuk of onderprogramma) zovaak als gewenst opgeroepen worden. Een 
onderprogramma is herkenbaar aan het programmahoofd %MM. 

4.3.1. Inleiding 

Een onderprogramma begint met een programmanummer > 9000. Het is mogelijk tot 999 
verschiIIende onderprogramma's te definieeren. AIle regels die normalerwijze in een gewoon 
programma geprogrammeerd kunnen worden, kunnen ook in een onderprogramma worden 
opgenomen. Dezelfde regelnummers kunnen in verschillende onderprogramma's gebruikt 
worden. 

Een onderprogramma wordt opgeroepen met de functie G22 en het bijbehorende onder-
programmanummer. 

! N120 I 622 I N=9001! 

Regetnummer--....JI 
Onderprogramma oproep -----' 
Onderprogrammanummer ---------' 

figuur 4.3.1. Aanroep van onder programma 9001. 

In een regel waarin een onderprogramma wordt opgeroepen, mogen geen andere functies 
worden ingegeven (zoals X, Y,Z, etc.). Er mogen alleen regelnummers en eventueel 
parameterwaarden in een regel geprogrammeerd worden, die een oproep van een 
onderprogramma bevatten. (Het gebruik van parameterwaarden dient in de toekomst nog aan 
Nc5Sim toegevoegd te worden). 

• Voorbeeld toepassing van een onderprogramma 

figuur 4.3.2. Voorbeeld van een onder programma. 
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De vier getoonde gaten in figuur 4.3.2.dienen gecentreerd, geboord en getapt te worden. In 
een onderprogramma worden vier regels geprogrammeerd. Elke regel bevat de functie G79 (de 
aanroep van een boorcyclus) en de positie van het gat, waar de cyclus afgewerkt moet worden. 
De drie boorcycli (centreren, boren en tappen) zijn in het hoofdprogramma gedefinieerd. Het 
onderprogramma voor de afwerking van de cyclus wordt na de cyclusdefinitie opgeroepen. 

Het onderprogramma ziet er ais voIgt uit: 
%MM 
N9001 
N1 
N2 
N3 
N4 

(programmanummer) 
G79 X-40 YO 
G79 XO Y40 
G79 X40 YO 
G79 XO Y-40 

Het hoofdprogramma: 
%PM 
N93365 (programmanummer) 
N1 M53 

ZO 

N2 G 17 T1 (centerboor) M6 
N3 G81 Y2 Z-2 F200 S1000 M3 
N4 G22 N=9001 
N5 G17 T2 (spiraalboor) M6 
N6 G81 Y2 Z-20 F125 S1250 M3 
N7 G22 N=9001 
N8 G17 T3 (tapboor) M6 
N9 G84 Y5 Z-15 F400 S400 M3 
N10 G22 N=9001 
N11 GOO Z100 M30 

Uitleg NC-programma: 
regel NI verticale kop wegdraaien 
regel N2 vlakkeuze XY en centerboor inspannen 
regel N3 definieert de cyclus voor het centreren 
regel N4 roept het onderprogramma op~ de vier gaten worden tijdens de afwerking van het 

regel N5 
regel N6 
regel N7 
regel N8 
regel N9 
regel NlO: 
regel NIl: 

onderprogramma gecentreerd 
vlakkeuze XY en gereedschapwissel T2 
definieert de cyclus voor het boren 
roept het onderprogramma op; de vier gaten worden geboord 
gereedschapwissel T3 
definieert de cyclus voor het tappen 
roept weer het onderprogramma op; de vier gaten worden getapt 
gereedschap terugtrekken en einde van het NC-programma 

Onderprogramma's kunnen samengesteld worden, dat wi! zeggen dat in een onderprogramma 
een ander onderprogramma opgeroepen wordt en in dit onderprogramma weer een andere. In 
figuur 4.3.4 wordt dit samensteUen ofverpakken schematisch weergegeven. 

t~ Teclmische Universiteit Eindhoven pagina 38 



Nc5Sim Hoofdstuk 4 De uitbreidingen 

Het hoord
programma 

G22 N=9001 

Het onder
programma 

N9001 

Het onder
programma 

N9002 
Het onder
programma 

N9003 

flguur 4.3.4. Schematische weergave van een samenstelling van drie onder programma 'so 

In het hoofdprogramma wordt het eerste onderprogramma opgeroepen. Dit onderprogramma 
wordt doorlopen tot de volgende oproep. Daama wordt het tweede onderprogramma 
doorlopen tot de oproep van het derde onderprogramma. Indien het derde onderprogramma 
doorlopen is, wordt er teruggesprongen naar het tweede onderprogramma. Aan het einde van 
het tweede onderprogramma wordt er teruggesprongen naar het eerste en deze wordt 
vervolgens afgewerkt. Daama wordt het hoofdprogramma vervolgd. 

4.3.2. Implementatie van een onderprogramma oproep in Nc5Sim 

Voordat er wordt gesimuleerd, wordt het NC-programma (het hoofdprogramma) doorzocht 
op de aanwezigheid van een onderprogramma-oproep. Indien dat het geval is, wordt er een 
dialoog window geopend waarmee de gebruiker het gewenste onderprogramma kan openen. 
Om er voor te zorgen dat de gebruiker de juiste file opent, wordt het nummer van het 
onderprogramma afgebeeld in het window dat tijdens het simuleren gebruikt wordt om de 
gesimuleerde NC-regel weer te geven. 
Dit onderprogramma wordt in Nc5Sim behandeld zoals het hoofdprogramma. Het wordt eerst 
omgezet naar NCLineContents en in het geheugen ingelezen met een specifieke naam, namelijk 
het nummer van het programma waarmee het opgeroepen wordt. Daama wordt het 
gecontroleerd op fouten. Dit zijn dezelfde controles als de controles die verricht worden bij het 
openen van het hoofdprogramma. Het onderprogramma is nu beschikbaar en kan zo vaak als 
nodig is opgeroepen worden. Doordat de onderprogramma's a1 in de beginfase van de 
simulatie geopend en gecontroleerd zijn, wordt er niet onnodig gesimuleerd. 
Het nadeel is bier ook weer, dat er de bescbikking moet zijn over voldoende geheugen in de 
implementatie-omgeving. 

De functie G22 kan "samengesteld" worden, dat wit zeggen dat in een onderprogramma een 
nieuw onderprogramma opgeroepen kan worden. In Nc5Sim is dit onbeperkt mogelijk, maar 
afhankelijk van het gebruikte machinemodel is het aantal "samenstellingen" beperkt. 
Voor de MAHO 700S geldt een maximum aantal van acht samenstellingen. Het overschrijden 
van het maximum aantal wordt gecontroleerd binnen Nc5Sim. Indien er een overschrijding 
plaatsvindt, wordt dit gemeld met behulp van een waarschuwing (zie hoofdstuk 3.3.1). 
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4.4. Verspaningstijd berekening 

Het berekenen van de tijdsduur is van belang, omdat deze een grote invIoed heeft op de 
kostprijs van het te fabriceren produkt. Indien deze tijd reeds bij de simulatie bekend is, komt 
men later niet voor verrassingen te staan wat betreft de tijdsduur en kan er met de klant at in 
een vroeg stadium een offerte gemaakt worden. Verder is het een goed hulpmiddel ten 
behoeve van de produktieplanning. Het is dus zaak om de tijdsduur zo nauwkeurig mogelijk te 
bepalen. 

De tijd wordt berekend door eerst de af te leggen weg te berekenen en daama met behulp van 
de voeding de gebruikte verspaningstijd te bepalen. 
De gewenste eenheid waarin de voeding gegeven wordt, is meestal in mm/min. Het kan echter 
voorkomen dat deze eenheid mmlomw is. Welke eenheid gebruikt wordt, is te zien aan de 
ModalParameters en weI aan de G-instructies G94 en G95. Indien G94 actiefis, is de eenheid 
mm/min. Bij G95 is deze mm/omw. 
Om in geval van G95 tot de gewenste eenheid te komen, wordt de voeding vermenigvuldigd 
met het toerental van de spindel (eenheid omw/min). 

. . In geval van G95 geldt dus: 
mm omw mm 
--.--=--
omw mm mm 

De tijd wordt in beginsel in seconden bepaald. Op het scherm wordt de tijd weergegeven in 
uren, minuten en seconden, bijvoorbeeld 02.14.08. 

De afgelegde weg is te bepalen aan de hand van de positie- en orientatieverschillen tussen de 
huidige toestand en de gewenste toestand, dus de weginformatie-verschillen tussen de 
ModalParameters(xyzab) en de eventueel gecorrigeerde NCLineContents(xyzab). 

In geval van (enkel- of meervoudig) 3-assige frezen is het bepalen van de afgelegde weg 
eenvoudig. 
De manier waarmee de afgelegde weg bepaald wordt, is afbankelijk van de wegvoorwaarden 
(GOO,GOI ofG02 en G03). 
• In geval van GOO en GO 1 wordt de afgelegde weg bepaald met behulp van de stelling van 
Pythagoras. Bij wegvoorwaarde GOO wordt geen gebruik gemaakt van de dan actieve voeding 
van de frees, maar van de snelheid in ijigang. 
De ijIgang waarden voor wat betreft de MAHO 700S zijn als voIgt: 

voor de X- en Z-as 12m/min; 
voor de Y -as 10m/min; 
voor de B-as 150mw/min; 
voor de A-as 16 graden/sec. 

De gebruikte ijlgang, voor wat betreft de X-, Y- en Z-as, voor de berekening van de tijd is 
11m/min. Dit geeft een kleine afwijking, die echter te verwaarlozen is. Bij een beweging van de 
X-as over een afstand van 300mm is de afwijking 0.13 sec. 

• In geval van G02 en G03 moet het middelpunt en de straal van de circulaire beweging 
bekend zijn, zodat met behulp van de functie voor de omtrek van een cirkel de afgelegde weg 
bepaald kan worden. 
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Indien er 5-assig gefreesd wordt, is het noodzakelijk om te bepalen welke beweging de meeste 
tijd in beslag neemt. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat de onderstaande bewegingen 
tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. 

De bewegingen die vergeleken worden, zijn: 
1. de beweging in de X-, Y- en Z-as; 
2. de beweging in de A-as; 
3. de beweging in de B-as . 

• De afgelegde weg van de beweging in de X-, Y- en Z-as wordt bepaald zoals bij de 3-assige 
berekening van de afgelegde weg. 

• De afgelegde weg bij een beweging in de A-as is een afstand over een cirkel met of een 
straal van 225.077 + de momentane waarde van Y of, indien het NCLineContents-adres 
A40 geprogrammeerd is, een straal van A40. De waarde 225.077 is de afstand van het 
draaipunt van de tafel (A-as) tot aan de bovenkant van de tafel. 

• De afgelegde weg bij een beweging in de B-as is een afstand over een cirkel met de 
opgegeven straal uit de huidige NC-regel. Deze straal kan geprogrammeerd worden met 
behulp van het NCLineContents-adres R of B40. Indien er geen straal geprogrammeerd is, 
wordt er in geval van een B-asrotatie gebruik gemaakt van de voedingseenheid omw/rnin 
plaats van mmlmin. 

Deze afstanden worden verrekend met de actieve voeding. 
De beweging die de meeste tijd vergt (degene met de langste afgelegde weg), is de bepalende. 

Indien de standaard bewerkingscycli gebruikt worden in het NC-programma, is het niet zonder 
meer mogelijk om gebruik te maken van weginformatie-verschillen tussen de ModalParameters 
(xyzab) en de eventueel gecorrigeerde NCLineContents(xyzab). De oorzaak hiervoor is de 
manier waarop Nc5sim deze cyc1i behandelt. De gebruikte methode [vandenAkker94] is als 
voIgt: er wordt van de cyc1us een volume gecreeerd, dat vervolgens in een keer op de juiste 
positie wordt afgetrokken van het uitgangsmateriaal. Dit levert het gewenste resultaat op, maar 
er wordt niet weergegeven hoe de freesbanen werkelijk lopeno 
In Nc5Sim worden de gegevens van een cyclusaanroep opgeslagen in de ModalCycle
Parameters. Om het bovenstaande probleem op te lossen is er gekozen om een functie te 
schrijven, die de afgelegde weg van een cyclus bepaalt door de gereedschapsmiddelpuntsbanen 
te berekenen, zodra de cyclus wordt gedefinieerd. Vervolgens wordt deze afgelegde weg ook 
opsJagen in de ModalCycleParameters. Dit heeft als voordeel, dat het bepalen van de afgelegde 
weg van een cyclus maar een maal nodig is, zodat dit niet bij elke cyclusaanroep hoeft te 
gebeuren. 

Om aan te geven op welke manier de afgelegde weg van een cycli bepaaJd wordt, zullen nu 
voorbeelden van twee cycli gegeven worden: de diepboorcyc1us G83 en de kamerfreescyc1us 
G87. 
De standaard bewerkingscyc1i zijn weergegeven in bijlage 1.5. 
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• Diepboorcyclus G83 

De opbouw van de diepboorcyclus ziet er als voIgt uit: 

I N120 I GB3 I Y2 I Z-27 I 13 I J5 I Kl0 I FBOD I S500 I M3 I 
RegelnLlM1er 

Diepboorcyclus 
Veiligheidsafstand 

Boordiepte 
Reduceerwaarde 

T erugtrekafstand 
Diepte van de eerste boring 

Hulpinformatie 

I 

flguur 4.4.1. Opbouw van de diepboorcyclus-definitie. 

I I 

De veiligheidsafstand is de afstand tot het freesoppervlak. Indien J gedefinieerd is (zie figuur 
4.4.3), wordt de frees een afstand (hier 5mm) teruggetrokken. Als dit niet het geval is, wordt 
de frees tot op de veiligheidsafstand teruggetrokken (zie figuur 4.4.2). Vervolgens wordt er 
geboord tot op een diepte K+K-I. I is de waarde waarmee de diepte van de eerste boring K bij 
volgende boringen wordt gereduceerd. Daarna wordt de diepte K + K-I + K-2"I = 3"K-3"I. Dit 
gaat door totdat K-x"I < I, waarbij x het aantal terugtrekkingen is. Wanneer K-x"I < I, wordt 
de boordiepte vergroot met I tot een maximale diepte van IZI. Als de maximale diepte bereikt 
is, wordt de frees tot op de veiligheidsafstand teruggetrokken. 
Voor het voorbeeld in figuur 4.4.1. zijn de achtereenvolgende diepten 10, 17, 21, 24 en 27 
mm. 

Indien J afwezig is, is de afgelegde weg als voIgt te bepalen (zie figuur 4.4.2.): 
De som van de achtereenvolgende diepten plus het aantal diepten maal de 
veiligheidsafstand. Dit geheel maal twee is de afgelegde weg. 
Voor het voorbeeld is de afgelegde weg dan: 

2" [(10 + 17 + 21 + 24 + 27) + 5" 2] = 218mm 

K 

K-I 
K-21 
I 
I 

/~ / V/ 

I' 
10 

/ V/ / 
\ I 

\ 

I' 

17 

!Y 
/V / V /y 

\ 
\ 

t\ 
1\ I , 

21 
24 

27 

figuur 4.4.2. Diepboorcyclus indien J niet is gedefinieerd. 

tli1 Technische Universiteit Eindhoven 

=2 

pagina 42 



Nc5Sim Hoofdstuk 4 De uitbreidingen 

Indien J aanwezig is, is de afgelegde weg als voIgt te bepalen (zie figuur 4.4.3.): 
Tweemaal de totale diepte plus het aantal diepten min een, maal tweemaal de 
terugtrekafstand plus tweemaal de veiligheidsafstand. Voor het voorbeeld is de afgeIegde 
weg dan: 

[2.27 +(5-1). 2·5 + 2.2] = 98mm 

figuur 4.4.3. Diepboorcyclus indien J is gedefinieerd 

• Kamerfreescyclus G87 

De opbouw van de kamercyclus ziet er als voIgt uit: 

Regelnummer 
Kamerfreescyclus --_---' 

Afmeting parallel aan de X-as ------' 
Afmeting parallel aan de Y-as -----__ _ 

Total;;! kamerdigpte _________ ---.J 

Veiligheidsafstand -------------' 
Hoekradus vande kamer--------------' 

Overlapping ------------------' 
Tegenlopend frezen -------------------' 

Maximale diepteper laag __________________ --.J 

Hulpinformahe -----------------------1 

figuur 4.4.4. Opbouw van de kamerfreescyclus-definitie. 

De X, Y en Z-waarden zijn de afinetingen van de kamer en de R-waarde is de afrondingsstraal 
van de hoeken van de kamer. 
Indien J gedefinieerd is, wordt er tegenlopend gefreesd, anders wordt er meelopend gefreesd. 
De waarde I geeft de snedebreedte weer in procenten van de freesdiameter. Indien I niet is 
gedefinieerd, is de snedebreedte 83% van de freesdiameter. 
Meestal kan de kamer niet in een keer op diepte gefreesd worden, maar zijn daar een aantal 
lagen voor nodig. Daarom wordt de K-waarde gedefinieerd. Het aantallagen wordt dan IZIIK 
afgerond naar boven op een heel getal. Aantailagen = nZ11K 1. 

(opmerking: er wordt bij de bepaling van de afgelegde weg verondersteld dat X de langste en 
Y de kortste zijde is.). 
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De bepaling van de afgelegde weg verloopt op de volgende manier: 
• Eerst wordt de buitenste baan bepaald (zie C in figuur 4.4.5). De omtrek van deze baan is 

2'(X-2'R) + 2'(Y-2'R) + 2·1t·(R-Rrrees). Rfrccs is de straal van het gebruikte 
gereedschap. Rfrces moet kleiner zijn dan de R-waarde uit de cyclus. 

afgelegdeweg van de buitenste baan C = 2'{X-2'R) + 2'(Y-2'R) + 2·1t·{R-Rfrees) 

• Vervolgens wordt er een factor bepaald, die van belang is voor de afgelegde weg van de 
binnenste baan a. Deze factor is (X-Y)+.S·Rfrees. Dit is een kwart van de afgelegde weg 
evenwijdig aan de X-as. 

1 
factor::: (X - Y) + -. Rfrces 

2 
Deze factor wordt gebruikt in de Philips CNC 432 besturing van de MAHO 700S voor deze 
kamerfreescyclus G87. 

• De overige banen worden bepaald met behulp van de factor en de snedebreedte. De lengte 
(restlengte) die belangrijk is voor de bepaling van het aantal banen, is de helft van de kortste 
zijde verminderd met de snedebreedte. De snedebreedte is I1100·2·Rfrccs. Deze restlengte is 
in het geval van het voorbeeld (Rfrees = 6 mm): 

1 I 
restlengte::: 2' Y -100 ·2·Rfrees ::: 16.6mm 

Het aantal banen P dat nog nodig is, is (restlengte/snedebreedte) afgerond naar boven op 
een geheel getal. In geval van het voorbeeld is dat r 16.6/8.41 = 2. 

• De gereedschapsmiddelpuntsbanen worden nu bepaald op afstand a = 16.6/2 vanafhet 
midden van de kamer (zie figuur 4.4.5)en op afstand b = 2'16.6/2. Mstand a is een kwart 
van de afgelegde weg van de binnenste baan evenwijdig aan de V-as. 

alle maten in mm 
a " 1><16.612 = 8.3 
b :: 2 .. 16.612 = 16.6 

c = 25-6 :: 19.0 

(100-1OJ~~ 
overlapping 

gereeds(haps~ddelpuntsbaan 

{X-Yl+.5"Rfrees 

X:: 60 

veihgheidsafstand :: 2 

figuur 4.4.5. Afge/egde weg van een kamerfreescyclus. 
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• De afgelegde weg is dan voor de binnenste baan: 
afgelegdeweg A = 4·(afstand a + factor). 

De overige banen (i = 2 .... , f3) worden bepaald op een afstand i . a (in figuur 4.5.5 bij 
afstand b is i = 2), mits de berekende afstand kleiner is dan Y2Y • R. 
De afgelegde weg wordt dan: 

afgelegdeweg = 4 -[ ~ .(~. X - R .... - factor) + i . a + factor] 

Indien dit niet het geval is, zoals bier bij afstand b, is er een afronding nodig zoals bij de 
buitenste baan. De afgelegde weg van de desbetreffende baan wordt dan: 

afgelegdeweg B = 2'(X-2'R) + 2'(Y-2'R)+ 2·1[·(R-(Y2Y - b». 
• De afgelegde weg van een laag is de som van afgelegdeweg A, afgelegdeweg B, de 

afgelegde weg van de buitenste baan c en een extra lengte Y - 2·R. Deze lengte is de 
afstand die overbrugd moet worden om van de ene naar de andere gereedschaps· 
middelpuntsbanen te verplaatsen en terug. De cyc1us begint en eindigt in het midden van de 
kamer. 

• De totale afgelegde weg wordt dan de afgelegde weg van een laag maal het aantal lagen 
plus tweemaal de kamerdiepte plus tweemaal de veiligheidsafstand. 

Voor het voorbeeld geldt: 
afgelegde weg buitenste baan c = 178 mm. 
afgelegdeweg A = 85 mm. 
afgelegdeweg B = 150 mm. 
extra lengte = 38 mm. 

+ 
afgelegde weg per laag = 451 mm. 

Het aantallagen is fi-201/51 = 4. 
De totale afgelegde weg wordt dan 4 . 451 + 2 . 20 + 2 . 2 = 1848 mm. 
Bij een voeding van 400 mrnImin duurt deze cyclus 4 minuten en 37 seconden. 

Opmerking: deze afgelegde weg van de kamerfreescyc1us is niet exact, in tegenstelling tot 
de afgelegde weg van de diepboorcyclus, maar is een goede benadering. 

De afgelegde weg van de overige standaardcycli is op een soortgelijke manier bepaald. 
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4.5. Nulpuntverschuiving 

Om met tekeningmaten te kunnen werken moet de oorsprong van het coordinatensysteem, die 
nog op het machinenulpunt (zie figuur 4.5.1) ligt, verschoven worden naar het 
werkstuknulpunt. Het berekenen van positie is door middel van nulpuntverschuiving te 
vereenvoudigen. 

Werks~uk 
@w Werksruk-nulpunt symbool 

~ _ Boi
z 

-.------~ --------+--------~i A-as -
@lM Machine-nulpunr symbool 

Opspanning 

I 
______ c ___ ---- Tafel MAHO 700S 

~-- Werkstuk ~-- Werksruk 

Opspanning 

~Z 
-'----- ---------------- - - - A-as 

~ ------~------
figuur 4.5.1. Nulpuntverschuiving van machine- naar werkstuknulpunt. 

Voor iedere as (X, Y,Z,A en B-as) moeten de desbetreffende coordinaatwaarden ingegeven 
worden. Het ingeven geschiedt door de coordinaatwaarden aan de woordgroep G54t1mG59 
toe te wijzen (zie figuur 4.5.2 en bijlage 1.2). 

Nulpun~vers(huiving 

X-waarde 
Y-waarde 
Z-waarde 
A-waarde 
B-waarde 

I G54 I X-3D I Y1D31 Z-3D I AD I 890 I 
I 

figuur 4.5.2. Voorbeeld van een nulpuntverschuiving. 
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Op de CNC-machine zijn de verschuivingswaarden in te geven via het bedieningspaneel. 
Bij het simulatieprogramma Nc5Sim verschijnt er een dialoog window op het moment, dat de 
simulatie gestart wordt. Hierin zijn de verschuivingswaarden in te voeren. Deze waarden 
worden verrekend met de positie- en orientatiematrix (transformatiematrix). De ingevoerde 
waarden kunnen in een NC-programma actief gemaakt worden door het gedefinieerde adres, 
bijvoorbeeld G54 (figuur 4.5.2) op te roepen. Het machinenulpunt wordt op dat moment 
verschoven naar het werkstuknulpunt. Deze verschuiving is modaaI en blijft actief, totdat het 
door het oproepen van een van de andere adressen uit de woordgroep G54t1mG59 wordt 
veranderd of door G53 wordt opgeheven. Met behulp van de woordgroep G53 kunnen door 
het NC-programma geactiveerde nulpuntverschuivingen worden teruggezet naar het 
machinenulpunt. 

Er zijn nog twee andere nulpuntverschuivingsfuncties, namelijk de adressen G92 en G93 uit 
woordgroep G92t1mG93. Met behulp van deze functies kunnen de werkstuknulpunten 
benoemd door G53 tot en met G59 verschoven worden. Deze adressen worden gedefinieerd in 
het NC-programma. G92 is de inkrementele verschuiving en heeft betrekking op het 
voorgaande nul punt. G93 is een absolute verplaatsing en heeft altijd betrekking op het 
werkstuknulpunt. Bijvoorbeeld: 

Indien het werkstuk wordt gedefinieerd door de verschuiving van G54 uit figuur 4.5.2 
gevolgd door een inkrementele verschuiving, dan heeft, indien er vervolgens een absolute 
verschuiving geactiveerd wordt, deze absolute verschuiving aIleen betrekking op G54 en 
vervalt de inkrementele verschuiving. 

, 15 .. 30 .... .... , - , 

\\ ... X 
1\ 

, 

20 Z" 

8 

I -0-$-
'A. -G-B \ -8- -(9-I 

BI -(P- -0-
figuur 4.5.3. VOQrbee/d van nu/punlverschuiving met G92 en G93. 

De vier gaten in figuur 4.5.3 om punt A en de vier gaten om punt B dienen geboord te worden. 
In het NC-programrna wordt het nulpunt eerst van het werkstuknulpunt op punt A en dan op 
punt B verschoven. Hierdoor worden de berekeningen bij het programmeren tot een minimum 
gereduceerd. 
Indien G92 wordt gebruikt zien de verschuiving definities er aIs voIgt uit: 

G92 XI5 Z20 en G92 X30 Z8. 
De tweede verschuiving is dus ten op zichte van punt A 

Indien G93 gebruikt wordt: 
G93{ of G92) XI5 Z20 en G93 X45 Z28. 
De verschuiving naar punt B is ten opzichte van het werkstuknulpunt. 

tli1 Technische Universiteit Eindhoven pagina47 



NcSSim Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Conclusies 

De toepasbaarheid van de NC-code simulator Nc5Sim is vergroot, doordat de simulator is 
uitgebreid met de mogelijkheid tot het simuleren van de radiuscorrectie en de 
herhaIingsfunctie. Het gebruik van nulpuntverschuiving en het toepassen van een 
onderprogramma behoren ook tot de mogelijkheden. 
De gebruikte verspaningstijd wordt berekend, zij het niet exact, maar deze geeft een goede 
indicatie over de tijdsduur van de simulatie. De verspaningstijd kan van praktisch nut zijn bij 
het bepalen van een offerte. 
De verbetering die de grootste invloed heeft gehad op het functioneren van Nc5Sim, is het 
veranderen van de manier van inlezen van het NC-programma. Het inlezen van het gehele NC
programma in het geheugen heeft uitsluitend voordelen, mits de implementatie-omgeving over 
voldoende intern geheugen beschikt. Het ontdekken van de meeste fouten in een vroeg stadium 
van de simulatie voorkomt, dat er onnodig gesimuleerd wordt, zodat er tijd en dus geld 
bespaard wordt. Niet alJe fouten kunnen echter in het begin van de simulatie ontdekt worden, 
zoals de buiten-het-bereik fouten voor wat betreft de positie en orientatie van het gereedschap 
en de aanwezigheid van niet te frezen contouren. 
Een andere verbetering is de verhoging van de nauwkeurigheid van de gesimuleerde 
bewegingen met A-as en/ofB-as rotatie. Deze beweging wordt niet langer opgedeeld in 
inkrementen, maar er wordt net als bjj de translerende bewegingen een solid gecreeerd door 
middel van ontwerpextrusie. Dit komt de simulatiesnelheid ten goede. De beschrijving van de 
bewegingen is niet exact, maar vormt een goede benadering van de werkelijkheid. 
Het gereedschapsbeheersysteem is gebruiksvriendelijker geworden, doordat nu gecontroleerd 
wordt of aIle in het NC-programma gevraagde gereedschappen aanwezig zijn, voordat er 
gesimuleerd wordt. Ook dit voorkomt onnodig simuleren. Eventueel "onbekende" 
gereedschappen kunnen ingevoerd worden, mits de gebruiker beschikt over de gegevens van 
het benodigde gereedschap. 

5.2. Aanbevelingen 

De ontwikkeling van de NC-code simulator is nog niet voltooid. De belangrijkste 
functionaIiteiten die nog ontbreken zijn: 
• het simulatieprogramma Nc5Sim zou universeel toepasbaar moeten zijn. Er zouden 

daarvoor meerdere machinemodellen gei'mplementeerd moeten worden. Daarbij moet ook 
rekening worden gehouden met de bijbehorende gegevens van het machinebereik en de 
besturingsafhankelijke condities, zoaIs bijvoorbeeld in gevaI van radiuscorrectie de grote 
van de hoek waarbij omgeschakeld wordt van type A naar type B, bij het omlopen van een 
convexe hoek. Ofhet aantal herhalingen (verpakkingen) dat maximaal mogelijk is bij de 
herhalingsfunctie. Deze condities kunnen in het passieve object MachineData bewaard 
worden of er zou een mogelijkheid gecreeerd moeten worden om hiervoor een dynamische 
machinebestand te maken; 

t£i1 Teclmische Universiteit Eindhoven pagina48 



NcSSim Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

• de simulatiemogelijkheid met P- en E-parameters; 

• de gegevens van het uitgangsmateriaal en daarmee de mogelijkheid voor het berekenen van 
de toelaatbare verspaningscondities; 

• een dynamisch bestand voor het gereedschapsbeheersysteem, waarin standaard een grote 
hoeveelheid gereedschappen aanwezig is en waaraan onbekende gereedschappen eenvoudig 
toegevoegd kunnen worden. Dit dynamische bestand zou ook toegankelijk moeten zijn voor 
andere programma's of machines (bijvoorbeeld de MARO 700S), zodat ook zij de gegevens 
van de benodigde gereedschappen kunnen opvragen. Hierdoor blijven de aanwezige 
gegevens up to date; 

Andere, niet urgente, functies die nog toegevoegd zouden kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: 

• beperkte spronglherhalingsfunctie G29. Deze functie is actiefbinnen een onderprogramma; 

• spiraalinterpolatie, waarbij tegelijkertijd een cirkelvormige beweging in het vlak en een 
lineaire beweging in de gereedschaps-as uitgevoerd wordt. De spiraalinterpolatie wordt in 
een regel geprogrammeerd en omvat de draairichting, de cirkelmiddelpunt-coordinaten, het 
eindpunt van de cirkel, de eindpositie van de gereedschaps-asbeweging en de spiraalstijging 
(de spoed). Bij de cirkelvormige beweging kan radiuscorrectie werkzaam zijn; 
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Bijlagen 

Bijlage 1. De NC-code 

Om het verloop van bewerkingen en bewerkingsvolgorde voor numerieke gestuurde machines 
(CNC-machines) eenduidig vast te leggen wordt er gebruik gemaakt van NC-code volgens 
DIN 66025 [DIN84]. Een programma opgebouwd uit deze code wordt NC-programma 
genoemd. 
Een NC-programma begint met een %PM of%MM commando. Het NC-programma is 
opgebouwd uit NC-regels; deze regets bestaan uit programmawoorden. 
Een woord bestaat uit een adresletter en een getal met een of meerdere cijfers. 

Ad-ElS ----' 
Voorteken ------' 

waarde --------' 
decimaal punt ------------' 

waarde ---------------' 

flguur by/.I.I. De opbouw van een programmawoord 

Woorden die na initialisering geJdig blijven, zijn modale programmawoorden (Modal 
Parameters); aIle andere woorden zijn per regel werkzaam. Het modale programmawoord blijft 
werkzaam totdat een ander programmawoord uit dezelfde groep geprogrammeerd wordt. 
Een NC-regel is te scheiden in zeven groepen. 

I N120 I 602 IX57.6 I Y -42 1 Z24 1 150 J-351FBOO 15500 I M3 I T12 I 
Regelnummer 

Wegvoorwaarde 
Weginformahe X.y.z 

Weginformatie I en J of R 

J: Voeding 

hulp- T oerental 
informaties Rechtsom d-aaien van de spit 

i Oereedschap 

I 
I 

l 1 J L,J 
i 

flguur by/. I. 2. De opbouw van een Ne-Regel. 

Het aantal woorden per NC-regeI is niet constant. Voor een duidelijke opbouw van een 
programma wordt in het algemeen aIleen de nieuwe informatie geprogrammeerd. 
Het eerste woord van iedere NC-regeI is een regelnummer. Het woord dat hierop voIgt, is de 
wegvoorwaarde. Dit woord geeft bijvoorbeeld informatie over gereedschapsbewegingen of 
verklaart de gebruikte coordinaten-systemen (XY-vlak ofXZ-vlak). De wegvoorwaarden zijn 
op te delen in verschillende groepen, die elkaar niet belnvloeden. Stechts een functie uit zo'n 
woordgroep kan werkzaam zijn. 
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De weginformatie levert informatie over de verplaatsing van de frees ten opzichte van een 
nulpunt van een rechtsdraaiend coordinaten-systeem. 
Hulpinformatie is nodig om de door de gereedschapsbewegingen gedefinieerde 
bewegingsafloop te voorzien van aIle gegevens (technologie), die nodig zijn voor de 
vervaardiging van een produkt. Deze hulpinformatie kan bestaan uit voeding F, toerental S, 
gereedscbap T en schakelfuncties M. 

Bijlage 1.1. Genormeerde adressen 

De onderstaande adressen worden gehanteerd in een NC-programma. 

A = Weginformatie, A-as 
B = Weginformatie, B-as 
C = Weginformatie, C-as 
D = Hoekpositie hoofdspil 
E = Parameters in het onderprogramma 
F = Voeding (mmlmin ofmmlomw) 
G = Wegvoorwaarde 
H = GereedschapsJengtecorrectie 
I = Cirkelmiddelpunt (X-richting) 
J = CirkelmiddeJpunt (Y -richting) 
K = Cirkelmiddelpunt (Z-richting) 
M = Hulp/schakelfunctie 
N = ProgrammanummerlRegelnummer 
P = Puntdefinitie 
R = Radius van een cirkelboog 
S = Spindeltoerental 
T = Gereedschapsnummer 
X = Weginformatie, X-as 
Y = Weginformatie, Y -as 
Z = Weginformatie, Z-as 
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Bijlage 1.2. De G-instructies 

De G-instucties zijn in te delen in woordgroepen. Onderstaande G-instructies kunnen door de 
CNC 432 besturing van de MAHO 700S worden uitgevoerd. 
De instructies die gemarkeerd zijn met het teken II , zijn de defaultwaarden bij het inschakelen 
van de machine. De G-instructies kunnen modaal of per regel werkzaam zijn. 

Woordgroep GOO tim G03 (modaal) 
GOOII

: In ijlgang wordt de gewenste positie ingenomen volgens een bewegingsvolgorde die 
zo gekozen is, dat er een rninimale kans op botsen is. 

GO 1: De gewenste positie wordt bereikt via een rechte lijn. 
G02 : De gewenste positie wordt bereikt via een circulaire beweging met negatieve 

bewegingsrichting (met de kIok mee). 
G03: De gewenste positie wordt bereikt via een circulaire beweging met positieve 

bewegingsrichting (tegen de klok in). 
Voor G02 en G03 geldt dat, indien de hoek van de te maken cirkelboog kleiner is dan 180°, 
alleen de cirkelradius geprogrammeerd hoeft te worden. Indien de hoek groter is dan 180°, 
dient het cirkelrniddelpunt geprogrammeerd te worden. 

Woordgroep G04 (per regel) 
G04 : Pauze; de lengte ervan is in te stell en van 0.1 tot 983 seconde. 

Woordgroep G14 (per regel) 
G 14 : Sprongbevel en herhaalfunctie. 

Woordgroep G 17 tim G 19 (modaal) 
G 17#: Vlakkeuze is het XY -vlak, de freesspil is evenwijdig aan de Z-as. 
G18 Vlakkeuze is het XZ-vlak, de freesspil is evenwijdig aan de V-as. 
G 19 : Vlakkeuze is het YZ-vlak, de freesspil is evenwijdig aan de X-as. 

Woordgroep G22 (per reget) 
G22 : Oproep van een onderprogramma. 

Woordgroep G29 (per regel) 
G29 : Beperkt sprongbevel in het onderprogramma. 

Woordgroep G40 tim G44 (modaal) 
G40#: Geen radiuscorrectie. 
G41 Radiuscorrectie links van de contour. 
G42 Radiuscorrectie rechts van de contour. 
G41 Radiuscorrectie tot de contour. 
G42 Radiuscorrectie over de contour. 
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Woordgroep G51 tim G52 (modaal) 
G51 Het wissen van G52. 
G52 : Veschuiving Reset Axis activeren. 

Woordgroep G53 tim G59 (modaal) 
G53 Geen nulpuntverschuiving, het werkstuknulpunt is het machinenulpunt. 
G54-59: Nulpuntverschuiving 1-6 activeren. 

Woordgroep G70 en G71 (modaal) 
G70 : inch maatvoering. 
G71#: metrische maatvoering. -

Woordgroep G72 en G73 (modaal) 
G72#: Er vindt geen spiegeling plaats in een of meerdere assen. 
G73 : Spiegeling in een ofmeerdere assen. 

Woordgroep G77 en G78 (per regel) 
G77 Het uitvoeren van een gedefinieerde cyclus op posities gelegen op een cirkel. 
G78 : Puntdefinitie. 

Woordgroep G79 (per regel) 
G79 : Het uitvoeren van een gedefinieerde cyclus op de ingegeven positie. 

Woordgroep G81 tim G89 (modaal) 
G81 Boorcyclus. 
G83 Diepboorcyclus. 
G84 Tapcyclus. 
G85 Ruimcyclus. 
G86 Uitdraaicyclus. 
G87 Kamerfreescyclus. 
G88 Spiebaancyclus. 
G89 Cirkelkamerfreescyclus. 

Woordgroep 090 en 091 (modaal) 
G90#: Absolute programmering, de ingegeven coordinaten zijn ten opzichte van het actieve 

nulpunt. 
091 : Inkrementele programmering, de ingegeven coordinaten zijn ten opzichte van de 

huidige positie. 

Woordgroep G92 en 093 (modaal) 
092 Nulpuntverschuiving inkrementeel. 
093 : Nulpuntverschuiving absoluut. 

Woordgroep 094 en 095 (modaal) 
094#: De ingegeven voeding is in mmlmin. 
095 : De ingegeven voeding is in mmlomw. 
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MO 
M3 
M4 
M5 
M6 
M8 
M9 
M13: 
M14 : 
M19 : 
M30 : 
M53 : 
M54 : 
M66 : 

Programmastop (per regel). 
Rechtsom draaien van de hoofdspindel (modaal). 
Linksom draaien van de hoofdspindel (modaal). 
Hoofdspindel stop (modaal). 
Gereedschapswissel op vaste positie met terugtrekking (per regel). 
Koeling aan (modaal). 
Koeling uit (modaal). 
Rechtsom draaien van de hoofdspindel en de koeling aan (modaal). 
Linksom draaien van de hoofdspindel en de koeling aan (modaal). 
Georienteerde spindelstop (modaal). 
Einde programma (per regel). 
Vertikale kop wegdraaien (modaal). 
Vertikale kop indraaien (modaal). 
Gereedschapswissel op geprogrammeerde positie (per regel). 

Nc5Sim BijJagen 

Bijlage 1.4. Adresbereik van de MAHO 7005 met de CNC432 besturing 

A 
B 
Bl 
F 
G 
I 
J 
K 
M 
N 
N 
Nl 
N2 
R 
S 
T 
X 
Y 
Z 

= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

[-20, 50] 
[-10000, 10000] 
[-1000> 1000] 
[0,4000] 
[0> 99] 
[-700, 700] 
[-500, 500] 
[-600,600] 
[0,67] 
[9001 ,9999999] (programmanummer) 
[1 , 8999] (regelnummer) 
[1 , 8999] 
[1 , 8999] 
[0, 10000] 
[20,3150] 
[0 , 99] (in de toekomst een 9-cijferig gereedschapsnummer) 
[-700, 700] 
[-500,500] 
[-600,600] 
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Bijlage 1.5. De standaard bewerkingscycli 

3.3 Bohrzyklus Gal mit Zyklusaufruf G79 
" 

Bohrzyklus G81 1 2 1 

Zv.klllsaufruf G 79 
1m G79-5<111 wi<d "it> ~i!ion p<ogrammierl. 
an welcher de< lulell! onpegebene Zyklus 
abgea,beitet we,do!n sou: 

.,. PI-! 

N9003 

~.I GI7 
N2 G5' 

~ 
G81 
G79 X65 
G79 X2' 
GO 

xo 

~I 3.S1_ 

Y2 
Y20 
Y53 

1 YO 

-~ 

N3 Gal ... 
N4 G79 X55 Y20 ZO 
N5 G79 X27 VS3 (ZO) 
N6 ... 

11 M66 

l-33 F20a 51200 1-13 
ZO. 

lIDO 
M 30 

Gewindebohren G81; . 
G8(- Salzloh"" X und Bi: m.mJ 

IN ... G84 vIS Z j30 F665 59@] 
Ablaut: 

S -;:, -:>2\ 

(D s.~d; .f ~"'~~11,," 
!2eacht£r, Sie: Drehrichlung 

(DGron~~ Sich"rhei!sab~ta"d Y Xl "':>1/ 
als b.i G811 G83 

(]) S - We'! "',;:ib! sich au~ d un" v M' IGewinduchneid.n: .",10;;;;;'1 I Q)I F - Wert. Gewindesteigu,'g • DrehlQhll~ F. 0.7mm· 950 *" 
1?""-

F.665 ... m 
m •• 

!-~"; An den Positionen P, und I) soUe" 
.y 1-16 - Gewindebohrungen Idurchgl!heodJ 

gngebracht wt«:len. 
G ~ 

'ZP~ -I- Sletten Sie das Teileprogramm auf 
o 12~ Vcr (ohne ZenlrierenJ-

l) • 

'l.PN 

N9OO6 

"I 011 !!"~~~~.!~~t ~~_~. -;02-
!~ 

1- .-._-- ~--.-. ....,.-
Gil n ..!~!7_ U Je.:! K8 FJ(l) stiOO M-'---f--t«.- "G1i- Xll 'yiii-I]t:.- -~ .. --.---------~--~ 

NS eli-- no vn 
.. ----------- _._--_._-

_. - , .. _.,._._--, -- .. _---
N6 tll ... tS-~ttlt.46 "'--- w- ~ .. -

5.iO':'~i!_==-'::.::.:-=-:::--= YS l,lO Hi-- oi! 00- us I-Zo'-' 
~ oi! xu i!i'::: ---., 

.-".- -'--- ,-_._._--_._-
MIO GO _z.~_ ;"1.-- GO--I~ --Yi---

'OG 
--.-------..--

t~ Technische Universiteit Eindhoven 

3.4 I Tieflochbohren G83 

Fur d<1s Ti~f!ochbohren stthen 2 Miiglichkeilen zur Verfugung: I1IIl 
l VoIiSlandi~ RikklUg aus der Bohrung (E"t~nenl 
Erkennung; 1m G83-Sall is! kein J-Wert p'ogrammiert. 

G83-So12: 

IN ... G83 Y2 2-27 1~ F. .. S ... M· .. I 
L--_-II~I <:::;:: 

siehe Gal Reduzi.,-.t Tiefe der erslc" 
Bewegung 

Ablaut; 

i~::~~i~lJUI~Jr ,,~, 
2.Rikkzug~p'!"'ogrammierten Abstand ! J - Wert) 
G83- SaIl: 

I N ... G83 Y2 Z-27 13 )15 KlO F. .. S ... M ... ' 

jeweiliger 
Ri.ickzugsabsland 

';dt~' 
17 

21 

2' 
17 

Bohrungen auf einem Lochkreis: 2yklu!" G77 

In einem G77 - Sail werden Bohrungen delinier!. die sich 
in einem gfeichbleibenden Absta"d auf einem lochkreis belinden. 

G77 - Satl ("Vollkreis"l: 

N ... G77 X30 Y42 ZO Rl5 10 J6 

KreismiUel- Werksliick- Start-
punk! in X ebene winkel 

1-1-1-/-1-

Kreismiltel- Radius des Anzaht de< 
punkl in Y Kreises Bohrungen 

'2 

,Y 

30 

G71-Salz (aUgemeinJ: 

-4 PM 

N900lI 

NI 

H2 

N) 

"'i« 
>IS 

"6 

011 

GS' 
Gel yz t -. 
G77 Xl. VU 10 
GO 1 -XO YO 

IN ... G77 K .. Y ... Z ... RmI30 J5 i Kl.@ 
ISO' I I 

11 Nt;!; 

FlOO SiIOO M) 
RtS 10 J6 

"10 

& 
Start- End Ninkel 
winkel 

·-·1-., •. ... 
..1~-)-
--\ I j 
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Toschenfroszyklus G87 .J 

'5 _#_---
·'VO"~U::hUb9"!'SchoN.ndHl"e" ~ ~o.q'-IF...::.......~t. 

",PM 
N9013 
HI G 11 ,-- ',""7: /:-:-101:::6';'6------..., 

~l ~~-"" 1''' -i,;.i=J. ~2J!!!l KS F60 SSOO"M1J' 
H4 G79 XL5 Y3S ZO • 
'H5 GO --.. ---- -ziij-·t--------
N6 ,- xo .. YO:-- --~ 10130'---·------

*In dem G79-S<I\"~ wird oer T<lschentnittetpunkt progr<lmmi".! ! 
~------ , 

4.4 Kreistaschenfrrjszyklus G89 

GB9 - Sail: IlIIJ 

[N ... G89 Z- G 82 R20 (170: (J-1) K5 F. .. S ... M ... ' 
I-/~~':'~I 

/ 
~~icherheils- .; eh" GS1. 
.1bsland 

GesomlU"le Radius T,ef. jedes 
d<!r Tasche • de< Tasch" .inteln,," 
[fOU~~~] Schnitles 

, 
I 

i 
--r 

.y ; 

o _.x_t--J 
o 35 

'I. PM 
N9017 

• In dem G 79 - s..,z wifd de< Toscm';m i tlelpunkt progf<lmmiert ! 

, tLi1 Technische Universiteit Eindhoven 

Nc5Sim Bijlagen 

4.3 Nutenfroszyklu5 G88 

GSB-S9.lL 
~~88:'-X-l~S -Y-:3S:":Z=--"7:1S::-:S=-=2:-:'(8-:_'":'71l"7:K-=S -=F.-.. S=-.-: .. M.:.,7.'. I 
~'-----I-- --1-- --I 

Abmessung 0".<1",1- 5i""" 
d", Nut tide GB1 
parollel d", Nut 

IU' X Achse 

Sicher - Tief. jedes 
heils- "inzelnen 

obsl<lnd . SchniHes 

fyklus leil 1 . dono !yklus Teil 2 
CUmlongsbewegUl'lg I Ili.ingsbewegungen in d", Hulmi!!e I 

IS 5 

·z 

TI 101."'66"--__ 

XIS·~ -15 92 K5 FlOG S950 Mt3 
jj )(20 viaz 0:>or+ _____________ -; - --- --- zloo 
- xo---·VO- MJ 

"'n dem G79- S<ll% wild de< Einlrittspunkl progrummie't ! 

ProgrammierschlOssel MAHO CNC 432 
G-Funktionen M-Funktionen 

G 0 Eilgang 
1 Ge,adeI1in1e!P01alion 
2 Kreisinte<polalion im Uhl2eigelsinn 
3 Kreisinlerpolalion im GegentJhrzeigefsinn 

G 4 Verweilze;1 
G 14 Sprungbelehl und Wiedetl101lunk!ion 
Gil [bene XV. horironlal 

18 Ebene Xl. ¥eI1il<a1 
19 EbeneXl 

G22 Unle<P'ogramm,AuffUl 
29 Bedingler Sprungbefehl im UP 

G40 Keine Radiuskorreldur 
41 Radiuskorrel<lur liru.s 
42 Radiuskorrek1ur rechls 
43 Radiuskorrek1ur bis 
44 Radiuskorrelttur iiber 

GS3 Keine gespeicherte NullpunkMtsdlietJung 
54·57 Gespeichet1eNP.Ve<sdliebungen 1-4 

G10 ZoH·Eirlgabesyslem 
11 MeirischeS Eingabesyslem 

G72 KeineSpie!lelbildbearbeiIunQ 
13 $piegelbil®earlleilung 

Gn lochlueisdefrnilion 
78 Punlddelinilion 

G19 Zyklusaulrul 
G81 
83 
84 
85 
86 

Ge7 
88 
89 

GOO 
91 

G92 
93 

e94 
95 

M 0 Plogramm Slop 
M 3 ArIleilsspindel·Rechlslaul 

4 Arbellsspinc!el·linkslaul 
5 ArIleilsspindel·Stop 

1.4 6 Wer1aef!gwecllse1 mhul'JmIIIischem 
RUct.rug 

1.4 1 Kllhlmiltel Nr. 2 Ein 
8 KUhImiIlei Nr. 1 [in 
g Kllhlmillel Aus 

MID NC·Rundlisdl geklemml 
11 NC·Rurultisdl oelOsl 

1.413 Mlei!sspinde1-R«:hIs1aul 
and KUhlminel Ein 

14 AlbeHsspindel·linksfaul 
und KUhImiIIel Ein 

1.4 19 OrienIiel1er Spindelstop 
(nur Maschinen-Cenler) 

1.420 lU~1Che U-Funktion 
(masdliIlenSllflilisdl) 

M30 Programm·Ende 
1.446 Werlczeugwechsel be; beI;ebiQer PosiIion 

60 PaleIIenwechseI 
66 We!!aeugwechsel von Hand 
61 Wed<zeugI<orre!du.--hsel 
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Bijlage 2. Stroomschema's van het object G40to44Simulator 

De volgende stroomschema's geven de stappen weer om te komen tot de gemanipuleerde 
gecorrigeerde NCLineContents in geval van G41 en G42 voor de wegvoorwaarden GOO, GOI, 
G02 en G03. 

Opmerkingen bij de stroomschema's 

Opmerking I : 
normaalVector.X is een verkorte omschrijving van de x-waarde van de 
normaalVector (x,y,z). Algemeen geldt dusjunctie.element, waarbij voor functie 
bijvoorbeeld een vector of een object gekozen kan worden. 
De extraNCLineContents worden na de CorrectedNCLineContents gesimuleerd. 

Opmerking 2 : 
Indien het middeJpunt (I,J) gegeven is, moet de straal van de circulaire beweging 
worden berekend en andersom. 
Het middelpunt wordt berekend op de manier, zoals weergegeven is in figuur 4.1.14 
en formule (5) in paragraaf 4.1.3. 

Opmerking 3 : 
Het middelpunt van een cirkel wordt berekend met behulp van theNextNCLineContents, 
dat wil zeggen, er wordt een regel vooruit gekeken. Dit mid del punt wordt opgeslagen in 
een globale variabele van het object G40t044Simulator en in de volgende 'doorgang' van 
het stromingsschema (simulatie van de volgende NC-regel) opgevraagd. Indien deze 
globale variabele 'gevuld' wordt met een middelpunt, wordt er een boolean centerset = 
TRUEgezet. 
Indien deze centerset FALSE is, wordt alsnog een middelpunt berekend met behulp van 
theCurrentNCLineContents. Dit is het gevaJ, wanneer er in het object G40t044Simulator 
voor de eerste maal het berekenen van een middelpunt wordt aangeroepen. 

Opmerking 4 : 
Een convexe hoek is op twee manieren te frezen, namelijk type A en type B (zie 
hoofdstuk 4.1.3 figuur 4.1.8). De hoek maxTypeBAngle is het punt van overgang van 
type B naar type A. Voor de MARO 700S is deze hoek 44°. 

Opmerking 5 : 
Indien zich de shuatie voordoet dat de straa] van de circulaire beweging kleiner is dan 
de freesstraal, moet de volgende NC-regel ingelezen worden. Met de huidige NC
regel en de extra ingelezen regel als beginwaarden, wordt de actieve functie opnieuw 
aangeroepen. Bijvoorbeeld de functie G4lAndG42ToolRadiusCorrectionWithGl7. 

Opmerking 6 : 
Een snijpunt is een ongeldig snijpunt, indien het als x-,y- en z-waarden -100000, 
-100000 en -100000 bezit. Deze worden aan het snijpunt toegekend, wanneer er geen 
snijpunt gevonden is. Indien de boolean RadiusError TRUE is en het snijpunt is 
ongeldig, dan is het voor Nc5Sim niet meer mogelijk om verder te simuleren. De 
CNC-machine is al in een eerder stadium gestrand. 
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• Wegyoorwaarde GOO 

G41 en G42 

G40lo44Simuiator 

Input: IhePreviousNCLineContents 
theCurrentNCLineContents 
theNextNCLineContents 
theModalParameters 

Output: theCorrectedNCLineContenls 
errors 

Ja Is er een uil het vlak 
(xy- of xz-vlak) beweging ? 

Ja 

theCurrentNCLineContents 

t~ Technische Universiteit Eindhoven 

Nee 

Is er een B-rotatie 
aanwezig in 

theCurrentNCLineContents? 

UitProdukt lussen richtingsVector en 
normaalVector 

In geval van G41: uitprodukt < 0 
In geval van G42: uitprodukt .. 0 

Nee 

theCorrected NCllneContents: 

N • theCurrentNCLineContents.N 
G = GOO 
X = theCurrentNCLineContents.X + 

normaalVector.X • Rfrees 
Y = theCurrentNCLineContents.Y + 

normaalVector.Y • Rfrees 
(in geval van G 17) 

Z = theCurrentNCLineContents.Z + 
normaalVector.Z • Rfrees 

(in geval van G18) 
(opm. 1) 

Nc5Sim Bijlagen 
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• Wegyoorwaarde GO 1 

Ja 

Ja 

Ja 

A 

Is er een uit het vlak 
(xy. of xz·Ylak) beweglng ? 

Nee 

Is er een B·rotalie 
aanwezig in theCurrentNCLineContents ? 

Is theNextNCLineContents.G 
een G01 ? 

Nee 

theNextNCLineContents.G 
is een G02 of G03 

Is het middelpunt 
gegeven? 

> 

Bereken de 
straal 

Bereken het 
middelpunt 
(opm.2) 

Is de straal >= Rfrees 

Ja 

Bepaalde 
nextR ichtings· en 

nextNormaalVector 
en normaliseer deze 

UitProdukt lussen richUngs· en 
normaalVector 

Nee 

In geval van G41: uitprodukt < 0 ? 
In geval van G42: uitprodukt > 0 ? 

Nee 

B 

tlt) Technische Universiteit Eindhoven 

Nc5Sim Bijlagen 

Lees de volgende regel in 
en zel globale boolean 
RadiusError = TRUE 

(opm.5) 

Wllllrschuwlng III 
Hoek nlet te frezen II 

Frees·dlameter te groat. 

Ja 
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A 

Vervolg wegvoorwaarde GO 1. 

~
e UitProdukt tussen nextNormaal· >a 

Vector en normaalVeelor 
In geval van G41: uilprodukt < 0 ? 
n geval van G42: uilprodukt > 0 ? 

Nc5Sim Bijlagen 

Ja 's hoek Ius sen nexlRiehlingsVector 
~ en riehtingsVeelor == 0 ? I ' Waarachuwlng 1/11 

• Concave hoek nlet te 
: frezen. 

I 

Er bU)lt mater/aal ataan. 
Fout In NC·file. Nee l 

nexlRichtingsVeetor en 
Ja N~e 'S hoek tussen 

richlingsVeclor > maxTypeBAngle? 
(opm.4) 

Type A 

Type B 

theExtraNCLlneContents: 

N = theCurrenlNCLineContents, N 
G = In geval van G41: G02 

In geval van G42: G03 
X = theCurrentNCLlneContents.X + 

nextNormaalVeetor.X • Rtrees 
Y " theCurrentNCLineContents. Y + 

nextNormaalVector,Y • Rtrees 
(In geval van G17) 

Z = theCurrentNCLlneContents.Z + 
nexlNormaalVector,Z • Rtrees 

(In geval van G18) 
R" Rtrees 
I " theCurrentNCLineConlents.X 

J " theCurrentNCLlneContents.Y 
(In geval van G17) 

i K = theCurrentNCLlneContents.Z l (In geval van G18) 

theCorreetedNCLlneContents 
met of zonder 
theExtraNCLlneContents: 

N = theCurrentNCLlneContenls. N 
G = G01 
X" theCurrentNCLineContents.X 

+ normaalVeclor.X .' Rtrees 
Y " theCurrentNCLineContents. Y 

+ normaaIVector.Y· Rtrees 
(In geval van G17) 

Z = theCurrentNCLlneContents.Z 
+ normaalvectof,Z • Rfrees 

(In geval van G 18) 
(opm. 1) 

heCorrectedN CLlneContents 
... = 

theCurrentNClineConlents 

t~ Teclmische Universiteit Eindhoven 

~ IheNexlNCLineConlenls.G ~ 
I~, eenG01? / 

theNextNCLineContents, G 
is een G02 of G03 

I 

I Sepaal het snijpunt lussen 
. theCurrentCorrecled G01 en 

I

I theNextCorrected G02 ot G03 
m.b.v. de tunetle 

snljpunlLijnCirkel. 

Ja 

Ne~ Boolean 
RadiusError == 

FALSE? 

I 
1 

Nee Snijpunl 
geldig? 
(opm.6) 

I Ja 

1.------' 
theCorrectedNCLlneContents: 

N" theCurrentNClineconlenls.N 
G = GOl 
X = Snljpunt.X 
Y" Snljpunl.Y (In geval van G17) 
Z = Snijpunt.Z (in geval van G1S) 

Waarachuwlng III 
Fatale fout 

Simulati. la nle' 
moge/I)k 

I 

r 
Bepaa' de 6isseetrice van de 

nextRichtingsVeelor met 
de richlingsVeclor 

en normaliseer deze, 
Bepaal de benodigde 

Bineclength 
(ath. van Rfrees). 

theCorrectedNCLlneContents: 

N = theCurrenlNCLlneContents,N 
G= G01 
X = theCurrentNCLineContents,X 

+BIssectrlce,X • Bisseclength 
Y = theCurrentNCLineContents,Y 

+Bisseetrlee, Y • Bisseelength 
(in geval van G 17) 

Z = theCurrentNCLlneContenls.Z 
+BIssetrlee.Z • Bisseclength 

(In geval van G18) 
(opm. 1) 
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• Wegyoorwaarde G02 ofG03 

I G02 of G03 J 
-

Ja Nee 
Is het middelpunt 

• 
gegeven? t 

Bereken het middelpunt. 
Bereken de indien deze uit de vorige 

straal stap nog niet bekend is. 
(opm. 3) 

Ja 
Is theNextNCLineContents,G 

een G01 ? 

Nee 

theNextNCLineContents.G 
is een G02 ot G03 

r< . >r Is het mlddelpunt 
gegeven? 

Lees de volgende regel in 

Bereken het 
en zet globale boolean 

Bereken de RadiusError .. TRUE 
straal middelpunt (opm. 5) 

(opm,2) 

t 
Nee Waarschuwlng III 

Is de straal >= Rtrees Hoek niet te fruen 11 
Frees·diameter fa groof. 

Ja 

Bepaal de 
nextR ichtings- en 

nextNormaalVector 
en normaliseer deze 

Bepaal de normaal- an 
richtingsVector door 

eindpunt van de 
cirkelbeweging 

, 
Ja 

tegenovergestelde richting Is theModaIParameters.G40to44 == 42 ? normaal· en riclltingsVector 

Nee 
I 

l A 
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~~ 
- . W sectie NuB. Nc5Sim Bijlagen 

Vervolg wegvoorwaarde 002 of 003. 

N 

~
itprOdUkt tussen nextNormaal· ~a 

ee Vector en normaalVeclor 
In geval van G41: uitprodukt < 0 ? 
In geval van G42: uitprodukt > 0 ? 

Ja 
Is hoek tussen nextRichtingsVector 

en richtingsVector == 0 ? 
Waarschuwing 1111 

Concave hoek n/et te 
frelen. 

Nee • 
Er bliJft materlaal staan. 

Fout In He-file. 

Ja 

~
ee Is hoek tussen 

nextRlchtlngsVeclor en 
richtingsVeclor :> maxTypeBAngle? 

(opm.4) 
Type B 

Type A 

-

theExtraNCLlneContents: 

N = theCurrentNCLineContents.N 
G = In geval van G41: G02 

In geval van G42: G03 
X = theCurrentNCLineContents.X + 

nextNormaalVector.X * Rfrees 
Y = theCurrentNCLlneContents. Y + 

nextNormaalVector. Y * Rfrees 
(in geval van G17) 

Z = theCurrenlNCLineContents.Z + 
nextNormaalVector.Z * Rtrees 

(In geval van G18) 
R" Rtrees 
I = theCurrentNCLineContents.X 

J " theCurrentNCLineContents.Y 
(In gellal van G17) 

K = theCurrentNCLineContents.Z 
(In gevai van G18) 

theCorrectedNCLlneContents 
mat of zonder 

theExtraNCLlneContenls: 

N " theCurrentNCLlneContents.N 
G = G02 ofG03 
X = theCurrentNCLineContents.X 

+ normaalVector.X • Rtrees 
V" theCurrentNClineContents.Y 

+ normaalVector.V • Rfrees 
(in gevaillan G 17) 

Z = theCurrentNClineContents.Z 
+ normaalvector.Z • Rfrees 

(In geval van G18) 
(opm. 1) 

t~ Techniscbe Universiteit Eindhoven 

J 

r(a >i,e Is theNextNCLlneContenls. G 
een G01 ? 

Sepaal het snijpunt tussen 
theCurrentCorrected G02 of 

G03 en theNextCorrected 
G01 m.b.v. de funclle 

snijpuntCirkelLljn. 

• 

I 

-

theNextNCLineContents.G I 
Is een G02 of G03 

I 
Sepaal het snljpunt tussen 

theCurrentCorrecled G02 of 
G03 en IheNextCorrected 

G02 of G03 m.b.v. de funcl!e 
snljpuntCirkelClrkel. 

I 
Ja 

~
: Boolean 

RadlusError == 
FALSE? 

Nee Snijpunt 
geldlg? 
(opm.6) 

Nee 

Waarechuwlng III 
Fa,./e fout 

Simulat/e Is nlet 
mogellJk 

• Ja 

theCorreetedNCLlneContents: 

N " theCurrentNCLineContents.N 
G = G02 of G03 
X = Snljpunt.X 
Y = Snljpunt.V (In gevat van G17) 
Z = Snljpunl.Z (In gevill van G18) 

In geval van G02: 
R "' theCurrentNCLineContents.R + 

Rfrees (in geval van G41) 
R "' theCurrenlNClineContents.R • 

Rfrees (In geval vlln G42) 
In geval van G03: 
R '" theCurrentNClineContents.R • 

Rfrees (in geval vlln G41) 
R = theCurrentNCLineContents. R + 

Rfrees (in geval van G42) 

I" theModalParameters.X 
J "' theModalParameters.Y 

(in geval van G17) 
K = theModalParameters.Z 

(In geval van G18) 
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Bijlage 3. Procesmodellen en pseudo-code van Nc5Sim 

Niveau 0 : 5-assig NC-simulatieprogramma Nc5Sim. 

Process Simulator 

begin 
out port: toNcSSim; 

loop 
toNcSSim ! Command; 

loop end; 
process end; 

process NcSSim : expanded; 

tlij T ecbniscbe Universiteit Eindhoven 

Commands 

Nc5Sim 

Nc5Sim Bijlagen 
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Niveau 1 : Nc5Sim. 

Create Initial 
Manufacturing 
State 

IMS Solid 

NcFileReader 

Commands 

ErrorList 

NClineContentll 
ltFixtur •• 
liT.ble 

process Command Processor (Nc5Sim) 
out port: 

begin 

toSolidModeller, toErrorListDisplayer, toNcFileReader, toNcLineSimulator; 
in port: 

fromExtem. fromSolidModeller, fromNcFileReader, fromNcLineSimulator, 

IMSi Solid:=()~ 
NCLineContents:=(); 
loop 
fromExtern? Commands; 

case Command Type 
CreateInitialManufacturingState: 

do 

do end; 
SimulateNcLine: 

do 

do end; 
ShowErrorList: 

toSolidModeller ! Generate Solid; 
fromSolidModeller ? IMS; Solid; 

toNcFileReader ! aNCFile; 
fromNcFileReader ? NCLineContents; 
fromNcFileReader? Errors; 
fromNcFileReader? Tools; 
toNcLineSimulator ! NCLineContents; 
toNcLineSimulator ! lMSi Solid; 
toNcLineSimulator ! Table; 
toNcLineSimulator ! Fixtures; 
fromNcLineSimulator ? Errors; 

if ErrorListA vailable: 
do 

loop end; 

do end; 
case end; 

toErrorListDisplayer ! ShowErrorList; 

process end; 

process: NcFileReader :expanded; 
process: NcLineReader :expanded; 
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Niveau 2 : NcFileReader. 

aNCFile 

process Command Processor (NcFileReader) 
out port: 

NCLineContenlS 
&Errors 
&Toola 

LineDisplayer 

toLineDisplayer, toNcLineReader, toNcSSimCommandProcessor; 
in port: 

begin 
loop 

loop end; 
process end; 

fromNcLineReader, fromNcSSimCommandProcessor; 

fromNcSSimCommandProcessor? aNCFile; 
toLineDisplayer ! aNCLine; 
toNcLineReader! aNCLine; 
fromNcLineReader ? NCLineContents; 
toNcSSimCommandProcessor ! NCLineContents; 
toNcSSimCommandProcessor ! Errors; 
toNc5SimCommandProcessor ! Tools; 
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Niveau 2 : NcLineSimulator. 

NCLineContenlS 
&Fixtures 
"Table Errors 
8dMS Solid 

Comrencl N C Lin. Conte n18 
&Mod.IF arameter. 
8dMS Solid 

Mod.IFarameter. 
"Errors 

process Conunand Processor (NcLineSimulator) 
out port: 

begin 

in port: 

loop 

toFstmSimulator. toGSimulator, toNc5SimConunandProcessor, 

fromFstmSimulator, fromGSimulator. fromNc5SimConunandProcessor, 

fromNc5SimConunandProcessor ? NCLineContents; 
fromNc5SimConunandProcessor ? IMSj Solid; 
fromNc5SimConunandProcessor? Table; 
fromNc5SimConunandProcessor? Fixtures; 
do 

do end; 

toFstmSimulator ! NCLineContens; 
fromFstmSimulator? ModalParameters; 
fromFstmSimulator? Errors; 
toGSimulator ! NCLineContents; 
toGSimulator ! ModaIParameters; 
toGSimulator ! IMSj Solid; 
toGSimulator ! Fixtures; 
toGSimulator ! Table; 
fromGSimulator ? Errors; 
fromGSimulator ? ModaIParameters; 

toNc5SimConunandProcessor ! Errors; 
loop end; 

process end; 

process: GSimulator : expanded; 
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Niveau 3 : GSimulator. 

NCLineContents 
&Mod.IP .rameter. 
&lMS Solid 
&Fixture. 
&T.ble 

NCLlneConlenta 
&ModalP ar.meter. 

Mod.IP.rameters 
&Homogeneous Matrix 
&Solids 
&Error. 

NClineCc)J'1tenta 
&ModalP arameter. 

NClIneContents 
&ModalParameters 

ModalParamote,. 
&Errors 

CO'Nicted 
NCLineContenta 
&Errors 

SolldLisl 

process Conunan Processor (GSimulator) 
out port: 

in port: 

begin 
loop 

toOOtoG3Simulator, toG81 toG89Simulator, toG40t0G44Simulator, 
toGrestSimulator, toSolidsDisplayer, toNcLineSimulatorCommandProcessor; 

fromOOtoG3Simuiator, fromG81 toG89Simulator, fromG40toG44Simula1or, 
fromGrestSimulator, fromNcLineSimulatorConunandProcessor, 

fromNcLineSimulatorConunandProcessor ? ModalParameters; 
fromNcLineSimulatorConunandProcessor ? NCLineContents; 
fromNcLineSimula1orConunandProcessor? lMSi Solid; 
fromNcLineSimulatorConunandProcessor ? Table; 
fromNcLineSimulatorConunandProcessor ? Fixtures; 
case 

NCLineContents. Type 
00103: 

O40to44: 

do 
toOO103Simuiator ! NCLineContents; 
toGOto3Simuiator ! ModalParameters; 
fromGOto3Simulator ? Solids; 
fromGOto3Simuiator 1 Errors; 
fromG0103Simulator ? ModalParameters; 
fromGOto3Simuiator 1 Homogeneous Matrix; 
do end; 

do 
to040t044Simulator ! NCLineContents; 
toG40to44Simulator ! ModalParameters; 
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loop end; 
process end; 

081t089: 

Grest: 

case end; 
do 

from040t044Simulator ? Corrected NCLineContents; 
from040t044Simulator ? Errors; 
do end; 

do 
toOSlto89Simulator! NCLineContents; 
toOSl t089Simuiator ! ModalParameters; 
fromOSl to89Simulator ? Solids; 
from08lt089Simulator ? Errors; 
from081 to89Simulator ? ModalParameters; 
do end; 

do 
toGrestSimulator ! NCLineContents; 
fromGrestSimulator ? ModalParameters; 
fromGrestSimulator ? Errors; 
do end; 

toSolidsDisplayer ! SolidList; 
do end; 
toNcLineSimulatorCommandProcessor ! Errors; 
toNcLineSimulatorCommandProcessor ! ModalParameters; 

process: GOto3Simulator : expanded; 
process: SolidsDisplayer : expanded; 
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Niveau 4 : GOto3Simulator. 

NCLineConlenl$ 
&ModsIPs,smale'. 

process Conunand Processor (GOto3Simulator) 
out port: 

Mod_IPs'8me'e,. 
&Homogeneous Matrix 
&Solids 
&Errors 

NCLineConlenl$ 
&ModsIPa,amete,. 

Mod.IPs,sma,e,. 
&Solids 
&Erro,. 

Nc5Sim Bijlagen 

toHomogeneousMatrixCaiculator, toGOto3SolidsGenerator, toGSimulatorConunandProcessor. 
in port: 

fromHomogeneousMatrixCalcuiator, fromGOto3So1idsGenerator, fromGSimulatorConunandProcessor, 
begin 

loop 
fromGSimulatorConunandProcessor ? NCLineContents~ 
fromGSimulatorConunandProcessor ? ModalParameters~ 
do 

do end; 

toHomogeneousMatrixCalculator ! XYZAB*info; 
fromHomogeneousMatrixCalculator ! HomogeneousMatrix~ 
toGOto3SolidsGenerator ! NCLineContents; 
toGOto3SolidsGenerator ! ModalParameters~ 
fromGOto3SolidsGenerator ? Solids; 
fromGOto3SolidsGenerator ? Errors; 
fromGOto3SolidsGenerator ? ModalParameters; 

toGSimulatorCommandProcessor ! Solids; 
toGSimulatorConunandProcessor ! Errors; 
toGSimulatorCommandProcessor ! ModalParameters; 
toGSimulatorConunandProcessor ! Homogeneous Matrix; 

loop end; 
process end; 

Niveau 4 : G40to44Simulator 

tlt1 Technische Universiteit Eindhoven 

NClineContents 
&ModalP a,ameter. 

Corrected 
NCLin"Contenta 
"Errors 

pagina 70 



process Command Processor (G40t044Simulator) 
out port: toGSimuiator, 
in port: fromGSimulator, 

begin 
do 

end do; 
process end; 

fromGSimulator ? NCLineContents~ 
fromGSimulator ? ModaIParameters; 
Correct NCLineContents~ 
toGSimuiator ! CorrectedNCLineContents; 
toGSimulator ! Errors; 

Niveau 4 : SolidsDisplayer. 

All Solids 
to displav 

Wires 
Displayer 

All Solids 
to displav 

HiddenLine 
Remover 

process Command Processor (SolidsDisplayer) 
out port: 

begin 

in port: 

loop 

toRenderer. toWiresDisplayer. toHiddenLineRemover, 

fromGSimulatorCommandProcessor, 

fromGSimulatorCommandProcessor? SolidList; 
cue 

FixturesTableIMSsolid. Type 
RenderSolids: 

do 

do end; 
DisplayWires: 

do 

toRenderer ! AlISolidstoDisplay; 

toWiresDisplayer ! AlISolidstoDisplay; 
do end; 

RemoveHiddenLines: 
do 

toHiddenLineRemover ! AlISolidstoDisplay; 
do end; 

case end; 
loop end; 

process end; 
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Bijlage 4. Opdracht omschrijving 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Werktuigbouwkunde 

Vakgroep WPA 
Sectie Numerieke Besturing September 1995 

Student 

Hoogleraar 

Begeleiders 

Onderwerp 

Toelichting 

J.J.J. Joordens 

prof. dr. ir. A.C.H. van der Wolf 

dr. ir. F.L.M. Delbressine 
ir. J.A.W. Hijink 

5-assige Numerical Control code simulator 

NC-programma's die bestemd zijn voor CNC-machines, zijn niet altijd foutloos. Met name voor 
CNC-machines die naast translatie-assen, een of meerdere rotatie-assen hebben. is het 
aanbevelenswaardig om NC-programma's vooraf te controleren op fouten door ze te simuleren. 
De NC-code simulator die tot nu toe in ontwikkeling is, kan voor de MAHO 700S met Philips 432 
besturing. 5-assig positioneren en 5-assig frezen simuleren. 
De NC-code simulator is nog niet volledig af; 
de belangrijkste functies die op dit moment ontbreken zijn: 

- radiuscorrectie 
- herhalingsfunctie 
- oproep van een onderprogramma 
- berekening van de verspaningstijd 
- nulpuntverschuiving 

de belangrijkste noodzakelijke verbeteringen zijn: 
- de nauwkeurigheid van de gesimuleerde 

gereedschapsbeweging met A- en B-as rotaties 
- de functionaliteit van het gereedschapsbeheer 

Opdracht 
Breidt het 5-assige simulatieprogramma Nc5Sim uit met de gewenste functionaliteit en verbeter 
het programma daar waar nodig. 

--:-.:11'-_::----
~-

prof. dr. ir. A.C.H. van der Wolf dr. ir. F.L.M. Delbressine 

ir. J.A. W. Hijink J.J.J. Joordens 
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