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SAMENVATTING
Praktisch en betrouwbaar is het om met behulp van een in
exapt2:geschreven programma, door de computer het machineprogramma te laten samenstellen. In het exaptprogramma bevinden
zich naast de algemene gegevens die betrekking hebben op de
de computer, technologische en
geometrische gegevens. Geometrische gegevens bescnrijven de
kontouren van uitgangsmateriaal en werkstu~door op de eerste
plaats de lijnen en cirkels te definieren waaruit ze zijn :~'
opgebouwd. Daarn2fl worden de l~lnen en cirkels in de kontourbeschrijving m.b. v. ,_de defini ties aan elkaar geschakeld, zodat
een kontour ontstaat.

programmave~werkfng:dQar

Indien in een beschrijving een bepaald kontourelement (lijnstuk,
cirkelboog) of een segment in een kontour enkele malen achtereen
herhaald wordt, kan de z.g.n. LOOP toegepast worden om de
beschrijv1ng in. te korten. In de LOOP wordt hiertoe een
aangepaste beschrijving geplaatst,van het bedoelde element of
segment, welke door een speciale opdracht het gewenst aantal
malen doorlopen (herhaald) kan worden.
B~

produktie van veel voorkomende gelijksoortige werkstukken,
of van verschillende werkstukken waarin vaak het zelfde type
segment is verwerkt, is het gebruik van een MACRO erg gunstig.
Van dit werkstuk of segment wordt dan de beschrijving in de
MACRO opgenomen dat zich veer de kontourbeschrijving in het
programma,of op een file bevindt. Door een oproep op een
bepaalde plaats in het programma worden_de MACR0-opdrachten
ingevoegd,.die'overige:nshehalve geometrische ook technologische
gegevens kunnen bevatten.

1.

VOORWOORD
De Technische Hogeschool te Eindhoven (THE) 1s een onderneming
die mens en apleidt tot ingenieur in een vakgebied van de
techniek en daarnaast anderzaek verricht voar het b~dr:!jfsleven.
Vaor ieder vakgebied is er een afdeling welke anderverdeeld
is in ~akgraepen die zich bezig hauden met een bepaald anderwerp
uit het vakgebied. Een seetie is belast met een deel vanhet
-onderwerp. In«de afdeling werktuigbouwkunde was ik werkzaam
binnen de vakgroep produktietechnologie en weI b:!j de see tie
numerieke besturing.
Overwegend ben ik bezig geweest met het exapt2-pragrammeersysteem
waarvan ik enkele voorheen nimmer taegepaste pragrammeermethoden
heb onderzocht die in dit<rapport-worden behandeld. In februari
zal het exapt2-systeem vervangen worden door het exaptmodulsysteem dat meer magel~kheden biedt aan de gebruiker.
B:!j bestudering bleek dat men door deze omschakeling de bestaande
exapttaal kan bl:!jven hanteren met uitzondering van enkele
technalogische apdrachten. Naast deze programmeerwerkzaamheden
heb ik een hulpstuk gemaakt voar de Pittler Pinumat draaibank
dat moet fungeren als aanlegvlak vaar werkstukken met kleine
diameters.
In een prettige werksfeer heb ik deze opdraehten vervuld en
hierb:lj dank ik de mensen van de THE voor hun medewerking en
speciaal de heren R. Gerri t zen en P ..C.< Mulders vaor de ge geven
begeleiding.
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INLEIDING
In m~n drie maanden durende stage b~ de THE heb ik me verdiept
in het realiseren van machineprogramma's voor de numeriek
bestuurde draaibank. Een machineprogramma bevat de noodzakel.tjke
informatie v~~r een draaibewerking zoals aanzet, toerental,
snedediepte en sn~weg.
Deze informatie wordt door de computer gegeven na het hierin
voeren '9'8,n een in de exapt-fa'al geschreven programma waarin
o.a. de werkstukkontour wordt beschreven. Mogel.tjkheden om
deze_ beschr.tjving te vereenvoudigen heb ik nader onderzocht
door na bestudering van de aanwezige literatuur (lit.l,2,3-,4r
met eigen geschreven programma's te experimenteren. In bepaalde
gevallen levert het namel.tjk voordelen op om in een kontourbeschr~ving van een LOOP gebruik te maken (4), en is het
aantrekkel.tjk om gebruik te maken van een MACRO (5). De methode
om een werkstukkontour 'te beschr.tjven moet uiteraard eerst
bekend z.tjn (3) alsmed·e de opbouw van het exaptprogramma en
de structuur van de taal (2).

2..

RET EXAPTPROGRAMMA

'2.1 De opdrachtstructuur
Een exaptprogramma bestaat uit opdrachten die volgens vaste
voorschriften worden opgebouwd.en waarin zich aIle noodzakeljjke
informatie bevindt. ladere opdracht is weergegeven op een aparte
programmaregel en is veelcal aamengeateld uit een combina:tie van
taalelementen die hierna worden toegelicht.
- Vokabelen zjjn woorden die in EXAPT een vaste betekenis hebben.
~

Symbolen worden gebruikt ala namen voor definitieopdrachten
die hiermee elders in het programma opgeroepen kunnen worden.
Ze mogen niet meer dan zes karakters bevatten waarbjj het eerste
karakter alfanumeriek·moet zjjn.
teken

- Getallen zjjn cjjfers met of zonder + of

Bjjxondere tekens zjjn achtereenvolgens: + - + I ( ) $ =

.,

Funktiewoorden zjjn de volgende rekenkundige funkties:
SIN, COS, ABS, ATAN, SQRT.

De meeste opdrachten bestaan uit een hoofd- en nevendeel die
worden gescheiden door de schuine streep I. Het hoofddeel geeft
de bedoeling kernachtig weer terwjjl in het nevendeel de opdrachtdetails met modificatoren worden beschreven die onder ling door
komma's gescheiden zjjn. Zo geeft men bjjvoorbeeld aan of het
werkstulr'o:ppervlak ruw of fijn moet ziin met resp.... de opdrachten
SURFINIROUGn en SURFIN/EIN.

2.2 De programmaopbouw
De gegevens die in een EXAPT-programma zjjn opgnomen kUnnen
we onder drie groepen opdrachten ~rengen die ind e hierna gegeven
volgorde in het programma staan;
- a)

algemene opdrachten

- b) geometrische
- c) technologische

"
"

6 •.

- ad a) Met de eerste algemene opdracht wordt een naam toegekend
aan het programma met de vokabel PARTNO. Vergel~k met de
algemene opdrachten uit het programma "FANTASIE" in b1jlage B •
De vogende algemene opdracht kiest de postprocessor behorende
b1j de te gebruiken draaibank, wat hierna wordt toegelicht.
Het exaptprogramma wordt in twee stappen verwerkt, namel1jk eerst
door de processor die de gegeven informatie voorbereidt, en
daarna door de postprocessor die op z~n beurt voor het machineprogramma zorgt (zie fig.l). Het machineprogramma dat in ons
geval voor de Pittler Pinumat bestemd is, ~rdt door de b1jbehorende
postprocessor EX2PP gemaakt na de opdracht MACHIN/EX2PP.

geometrisch

CLDATA 1

technologisch

CLDATA 2

postprocessor
EX2PP
machineprogramma

fig.1

Het rekensysteem

De processor bestaat uit twee gedeelten. Een deel verwerkt de
geometrische en het ander deel de technologische gegevens en
men noemt ze resp. de geometrische en techno1ogische processor.
De uitvoer van de geometrische processor (CLDATA 1) wordt
~fgedrukt

met de opdracht CLPRNT/I en van de tecnologische
(CLDATA 2) met CLPRNT/2. CLPRNT geeft zowel de uitvoer van de
geometrische als van de techno1ogische processor.

- ad b) Om een bepaald werkstuk te verkr~gen moeten hiervan
de afmetingen bekend ~n alsmede die van het uitgangsmateriaal.
Hiertoe gaan we de vorm van werkstuk en uitgangsmateriaal
besehr~ven met behulp van lljnen en cirkels die gedefinieerd
worden. In het volgende hoofdstuk wordt deze methode uitvoerig
behandeld.
- ad c) V~~r de bewerking van een bepaald materiaal moeten
enige technologische aspecten bekend zljn :
- met wat voor soort beitel gewerkt wordt
~~-wat

de eigenschappen van de machine
(toeeentallen, koppel,~vermogen)

z~n

- wat de afmetingen van de klauwplaat
(Om botsingen te voorkomen)

z~n

- de positie van het te draaien werkstuk
t.o.v. het nulpunt van de draaibank
- hoe en waar verspaand wordt (voor-,
nadraaien en aan de voor- of achterz~de
van de spil)
Een gedetailleerde uitleg"zou hier te ver voeren, echter
uitgebreid komen deze zaken aan de orde in lit.5.

8.

3..

DE GEOMETRIE

3.J. Enkele lUn-. punt- en cirkeldefinities
De geometrie van het uitgangsmateriaal en het werkstuk moet
beschreven worden, daar de processor en, de postprocessor hiermee
gegevens 30als snedeverdeling, aanzet en toerentallen kan
bepalen. Voor deze beschrljving wordt gebruik gemaakt van een
assenstelsel (x,y) waarin de positie wordt vastgelegd van de
kontourelementen van het werkstuk. Ie,dere ko.ntour .1s namel,:ijk
samengesteld uit z~n elementen, de punten, lUnstukken en cirkelbogen. Ljjnstukken en cirkelbogen kunnen we echter niet nader
definieren, de ljjnen en cirkels waarvan ze deel uit maken w~l.
Deze lUnen en cirkels alsmede de punten worden in EXAPT resp.
aangeduid met de vokabelen LINE, CIRKEL en POINT. Deze vOkabelen
staan in he~ hoofddeel van de definitieopdracht terwUl in het
nevendeel met modificatoren details gegeven worden zoals
puntcoordinaten, l:ijnrichting en cirkelstraal. De algemene vorm
van de definities is dan :
POINT /
symbool = LINE
modificatoren
CIRKEL
De punt wordt doorgaans gebruikt om een l~jn of cirkel te
definieren en in zUn meest toegepaste definitie worden hiertoe
de coordinaten gebruikt als modificatoren.
P== POINT/x,y
In figuur 2 geldt dus voor punt PI:

PI = POINT/60,30

Tevens kan een punt aangeduidt worden als snljpunt van twee
l:ijnen, een l:ijn en een cirkel of van twee cirkels. Overigens,
in figuur 2 wordt volstaan met tekeningen van een halve kontour
daar een draaiwerkstuk rotatiesymmetrisch is.

•

Een Ijjn kan omschreven worden met behulp van twee Dieropliggende
punten, zoals v~~r lUn Ll uit figuur 2 dit met de punten PI en
P2 kan. De definitie wordt dan:

Ll = LINE/Pl,P2 (indien PI
en P2 gedefinieerd zjjn)

De- werkstukkontour,. 'samangesteld

fig.2

uit cirkels en

L3 is een

l~n

die door Pl gaat onder een hoek van -60

L3
of

l~nen.

='LlNE/P~,ATANGL,-60

13 =

LINE/(POINT/~/20),ATANGL,-60

De l~~ door Pl die van hieruit de cirkel C aan de
raakt, wordt ala voIgt omschreven

of

L2

= LlNE/Pl,RIGHT',TANTO,C

L2

= LlNE/(POINT/60,30),RIGHT,TANTO,C

rechterz~de

Met het middelpunt en de straal van een cirkel kunnen we
ligging vastleggen, de definitie van cirkel C wordt :

C

(x,y,r)

van l~nen die evenw~dig aan de x- of y-as
lopen z~n geen speciale opdrachten, deze l~nen worden in de
kontourbeschr~ving met modificatoren aangeduid.

V~~r

het

= CIRCLE/40,50,7.5

z~n

beschr~ven

10.

3.2 De

kontourbeschr~v1ng

Met de gedefinieerde l~nen en cirkels kunnen we een kontour
samenstellen door ze met opdrachten aan elkaar te sluiten.
Hiertoe lopen we a.h.w. over de kontourelementen van~! beg1nnaar eindpunt en vermelden b~ het bereiken van een nieuw
element de r1chting die gekozen moet worden t.o.v. de laatst
gevolgde richting. De verschillende richtingen kunnen zUn :
- rechts = RGT
links
= LFT
vooru1t = FWD
:: BACK
terug

-

Dit zun de hoofdwoorden uit een kontourbeschr~vingsopdracht
waar de elementdefin1ties als nevendeel in komen. Wanneer we
deze woorden gebruiken is zichtbaar gemaakt in figuur 3.

Lt
•

fig.3

Het gebruik van richtingsaanduidingen

11.

-,

I
I

1

De kontouren van uitgangsmateriaal en
werkstuk met de beschr~vingsrichting.
Een beschr~ving dient alt~d rechtsom te geschieden (zie fig.4)
en hierbjj wordt volstaan met een halve:kontour'beschrjjving
vanwege de rotatiesymmetrie. In sen programma beginnen we met
een uitgangsmateriaalbeschr1jving die wnrdt aangekondigd door
de opdracht CONTUR/BLANCO en daarna voIgt de werkstukbeschrjjving
die wordt voorafgegaan door de. opdracht CONTUR/PARTCO.
De beschrjjvingsmethode wordt hierna verklaard aan de hand van
,de werkstukbeschr~ving, daar hierin t.o.v. de uitga~gsmateriaal
beschrjjving een grotere verscheidenheid aan opdrachten voorkomt.
De bescnrjjving van uitgangsmateriaa1 en werkstuk ver100pt op de
vo1gende wjjze
CONTUR/BLANCO
BEGIN/-5,O,YLARGE,PLAN,-5
RGT/DIA,130
RGT/PLAN,120
RGT/DIA,O
TERMCO
SURFIN/ROUGH
CONTUR/PARTCO
L1 = LlNE/60,30,lOO,20
L~ = LlNE/(POINT/100,20),ATANGL,-60
L2 = LINE/(POINT/60,30),RIGHT,TANTO,C
BEGIN/O,O,YLARGE,PLAN,O
RGT/DIA,115
~ND/(CIRCLE/40,50,7.5)

FWD/L2
LFT/L1
RGT/L3
RGT/DIA,O
TERMCO
12.

In de eerste regel van de werstukbeschr~ving wordt opdracht
gegeven om vanuit punt (0,0) te vertrekken en inLpositieve
y-richting te bewegen over de l~n x::, O"(PLA.5:~O). DEL vertrekri]htingen z~n:_ positieve y-richting = YLARGE
negati.eve y-r1cht1ng = YSMALL
- pos1tieve x-richting
XLARGE
- negatieve x-richt1ng = XSMALL

=

Naast de l~nen evenwljdig aan de y-as ~n er ook Iljnen die
evenwljdig lopen aan de x-as die aangeduidt worden met de
diameter welke het werkstuk op die plaats heeft. Indien we
met de Iljn y = D/2 te maken hebben schr~ven we DIA,D. In de
tweede regel van de beschrljving komen we dit tegen, hier staat
namel~k dat we rechts moeten op het sn~punt van de gevolgde
Iljn en de Iljn y = 115/2. Vervolgens komen we op cirkel C en
en Iljn L2 en gaan dan blj Iljn Ll aangekomen linksaf om via Iljn
L3 (rechts) en Iljn y = 0 (rechts) weer in het beginpunt terecht
te komen. De definiering van element kan in de beschrljvingsopdracht opgenomen worden of met symbooltoekenning v~~r de
beschrljving staan. De beschrjJving wordt afgesloten met de '
opdracht TERMCO.
Alvorens met de werkstukbeschr 1,jving begonnen wordt, wordt vermen
vermeld wat voor oppervlaktegesteldheid gewenst is, ruw, fljn
of zeer fljn. De opdrachten hiervoor zljn resp. : SURFIN/ROUGH,
SURFIN/FIN en SURFIN/FINE, waarblj v~~r de laatste twee
achtereenvolgens ruwheden behaald worden van 0.016 mm en
0.004 mm. Het werkstuk wordt in de laatste twee gevallen
voor- en nabewerkt terwljl in het eerste geval het werkstuk
meteen door een voorbewerking (hoge snljsnelheid, grete aanzet)
op maat gedraaid wordt.

13.

4.

DE LOOP

4.1 Elementherhaling
We hebben gezien dat een kontour uit geometrische elementen
l~nen en cirkels samengesteld is. In sommige gevallen wordt
een geometrisch element in de werkstukkontour meerdere mal en
herhaald, met eventueel veranderingen in z~n plaats en
richtingscoefficient in het geval het een l~n betreft.
Neem b~voorbeeld het kontoursegment uit figuur 5 waar met
behul:p van v~f l~nstukken een parabool benaderd is. In de
prakt~k nemen we meer l~nstukken om een goede benadering te
kr~gen, echter ~o.:dit geval moeten al zes punten eigenhandig
berekend worden. De Ij,j"nstukken Z<Juden we vervolgens kunnen
beschrjjven met de befkende coordinaten :

Ll = LINE/xl,yl,x2,y2
L2 = LINE/x2,y2,x3,Y3

.... .,. ..... ...... ........... .
'

L5 = LINE/x5,y5,x6,y6
is het om de computer de punten uit te laten rekenen
en daarb~ de gewenste Ijjn doorheen te laten trekken. Hiervoor
wordt de Z'ogenaamde LOOP ("lus n ) gebruikt in de beschrjjving
welke een reeks van opdrachten omvat die enkele malen doorlopen
worden. V~~r de parabool moet de berekening van de hieropliggende punten en de definiering van de daar doorheenlopende
ljjnen v~f maal uitgevoerd worden.
Makkel~ker

y

f'1g.5 :

Een met ljjnstukken
benaderde parabool.

o

o
14.

Een beschrjjving in variabe1en is hiervoor noodzake1jjk en
is voor de paraboo1 hieronder gegeven. Ze wordt voorafgegaan
door het toekennen van waard~n en beginwaarden aan de variabe1en
uit de LOOP. Het begin en eind van de LOOP worden begrensd
door resp. LOOPST en LOOPND •
.1

V)

I=O
B=O
STEP=3
N'=5
X=5
Y=5
QN=X
RN=Y
LOOPST
I=I+1
R=RN

Z)

Q=QN
B:B-STEP
A= B*B
QN:A+X
RN:B+Y
FWD/(LINE/Q,R,QN,RN)
IF(I-N)V,Z,Z
LOOPND

( QN" ,RN")
(Qu ,

fig.6

Punttoewjjzing voor
een paraboo1 bjj
e1kaar opvo1gende
stappen.

,R" ,)

(QN ,RN')
(QII RII)
_~

(Q,

(QN RN)
(Q' R!)

X

De LOOP wordt voor de eerste maal door1open : I=O+l. Q en R zjjn de xy-coordinaten van een punt bestemd voor een 1jjndefinitie en
QN en RN van het tweede punt. In de eerste LOOP-door1oop is QN:X
en RN=Y (zie fig. 6 ). Bij de A-waarde wardt STEP opgete1d en voar
de verkregen A wordt de funktiewaarde B berekend : B=~A.

15.

De coordinaten van het gevonden punt (A,B) zjjn dan : QN=A"'X,
RN=B+Y. De eerate l~n wordt met de nu bekende punten (Q,R) en
(QN,~N) gedefinieerd. Als laatste be~kt de IF-opdracht of
het verschil van I en N negatief, nul of posit1ef is, waarna
resp. verwezen wordt verder te gaan met de opdrachten achter
V),Z),Z). Dus indien de LOOP het gewenst aantal malen doorlopen
is (I-N=O), dan wordt de rest van het programma afgehandeld
en anders worden de LOOP-opdrachten hervat. Is dit laatste
het geval dan wordt I een verhoogd en kr~gt Q de voor QN en
R de voor RN laatst berekende waarde. Vervolgens verloopt de
beschr~ving identiek aan de voorgaande maal. Het programma
waarin deze LOOP toegepast wordt bevindt in b~lage A.

de beschreven werking van de LOOP kunnen we de conclusie
trekken dat het gebruik van variabelen een noodzaak is en dat
herhalingen met variaties op deze manier makkel~k te beschr~ven
zljn. De mogelljkheden met de LOOP voor de benaderde parabool
zjjn
de parabool is overal in een kontour
te plaatsen.
de nauwkeurigheid van de benadering is
varieerbaar met de stapgrootte.
- het aantal stappen is naar keuze.
iedere funktie van het type B=A~A kan
benaderd worden.
U~t

1

.~

,

4.2 Segmentherhaling
Segmentherhaling is aan de orde indien een kontoursegment
meerdere malen in een kontour voorkomt., In figuur 7 zien we
als voorbeeld een as waarin zich twee gelljke sleuven bevinden.
BU het opzetten van een p~ogramma hiervoor moet er rekening
mee gp.houden worden dat in de toekomst vari'anten op deze as
gefabriceerd moeten worden, wat in zal hauden dat i.p.v. twee,
drie of v~f sleuven in een langere as maeten komen. Met deze
wetenschap kan een programma geschreven worden waar opnieuw
de LOOP in gebrui"kt wordt om de gevraagde flexibiliteit van
het programma waar te maken.

16.

fig.? : De meersleuvige as.
Segment AB in bovenstaande schets' wordt op de normale manier
beschreven terw~l Be zodanig beschreven moet worden dat z~n
positie in de x-richting verander1~k is door de variatie in
r.
het aantal sleuven. Hierb~ komt nog dat de wekstuk1engte
oak
varieert waardoor het aan te beve1en is andere 1engtes voar
het uitgangsmateriaa1 te kiezen. Dit kan door de lengte in
de kontourbeschr~ving variabe1 en tevens afhankel~k te maken
van het aanta1 sleuven. De beschr~ving ver1aopt hiermee a1s
voIgt :
N=2
CONTUR/BLANCO
BEGIN/-5,O,YLARGE', PLAN,-B
RGT/DIA!'60
RGT/PLAN,(25+N-30+10)
RGT/DIA,O
TERMCO

SURF IN/ROUGH
CONTUR/PARTCO
BEGIN/O,O,YLARGE, PLAN, 0
RGT/DIA,50
1=0
V)
LOOPST
RGT/(LINE/(POINT/(40+30lk'r),25),ATANGL,-45)
LFT/DIA,40
LFT/(LlNE/(POINT/(40+30-I),25),ATANGL,45)
I=1+1
IF(I-N)V,Z,Z
Z)
LOOPND
RGT/DIA,50,BEVEL,2.5
RGT/PLAN,(25+N-30+5)
RGT/DIA,O
TERMCO

17.

In de beschrjjving is I de teller die de x-coordinaat van'het
segment BC verhoogt zodat de translatie van BC naar B'C; B"C##
enz. gerealiseerd wordt (zie fig.7).
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5. DE MACRO
5.1 De vrtie versie
In de vr~e versie van een MACRO wordt een kontoursegment
beschreven. D:1e segmentbeschr~ving kail met een speciale opdracht
opgeroepen worden in de kontourbeschr~ving waardoor a.h.w. het
segment tussen de aanwezige elementen in wordt gelast. We
We passen dit toe als er b~voorbeeld een getrapte as gefabriceerd
moet worden waarin b~ veI!schillende overgangen van grotere naar
kleinere diameters, een vr~loopstuk moet zitten waarb~ telkens
andere eisen gelden (zie fig. 8). Deze veranderl:ijke eisen komen
daaru:it voort dat regelmatig een andere versie van de vr~loop
kontour op andere plaatsen in een werkstuk moet komen. In een
dergel~ke situatie kan voortdurend opnieuw een vr~loopkontour
beschr:ijving in een bestaand programma gelast worden, maar dit
vergt veel t:ijd en werk.
e

p

L

L,P,G"T,R"D

z~n

variabel

----.--fig.8
VRYL
,

.

De vr:ijloopkontour.

= MACRO/L,D,G,R,T,P,BETA,ALFA=lO
RGT/PLAN,L
FWD/(LINE/(POINT/L, (D/2+G) ,ATANGL,BETAr; $ .
ROUND,R
LFT/DIA, (D~2-T)
FWD/(LINE/(PO!NT/(L+P),(D/2-T»),ATANGL,ALFA
~ND/DIA,DtBEVEL,2

TERMAC

(=

einde MACRO)
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ULtkomst biedt in dit geval de MACRO waarin zich de segmentbeschr~ving bevindt~(zie de beschrljving op de vorige bladzljde).
Ze wordt aangeduid met de hoofdopdracht MACRO/ en heeft tevens
een naam (VRYL) •. In de bljbehorende nevenopdracht worden de
parameters uit de beschrljving vermeld die al dan niet variabel
zljn. Deze parameters staan hierb~ los van de parameters gebruikt
in de rest van het programma waardoor een bepaalde parameter
dua zowel in de MACRO ala in de rest van het programma kan
voorkomen.
Deze vrlje versie van de MACRO bevindt zich in het programma op
de plaata b~ de Iljn- en cirkeldefinities en hoeft allen nog
maar opgeroepen in de kontourbeschrljving van het geheel op het
moment dat een overgang met vrljloop gewest is. Hierdoor wordt
de zogenaamde vrlje versie gekenmerkt. De oproep begint met CALLI,
dan volgt de MACRO-naam en de variabele parameters waaraan een
waarde toegekent is. Hlj kan op de volgende wljze tussen de
andere opdrachten staan

.' .....

'

FW,D/DIA,150
CALL/VRYL,L=105,D=lOO,G=lO,R=3,T=3,P=5,BETA=88
RGT/PLAN,140
.~

.........

De mogelljkheid bestaat nu dus om een kontoursegment op willekeurige
plaatsen in de kontour te verwerken, in tegenstelling tot de LOOP
toepassing van de LOOP waarmee dit onmogelljk is. Daarblj kan men
de MACRO in ieder exapt·programma- opnemen" indieneen segment
in de kontour gedraaid moet worden dat wat vorm betreft
overeenkomt met de beschrljving in een beschikbare MACRO.
Een MACRO kan geen andere MACRO bevatten echter hierin kan wel
een herhaling verwerkt wQrden zoals blj een LOOP~wat te zien is
in bljlage8. Hierin is dezelfde methode gebruikt om een parabool
te verwezenlljken als in de LOOP uit hoofdstuk 4.1.
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5.2 De gebonden versie
Naast het opnemen,van een segmentbeschr~ving in een MACRO
is het tevens mogel~k om een complete kontour hierin te
be6chr~ven. Dit is aantrekkel~k indien meerdere gel~kvormige
werkstukken gemaakt moeten worden, waardoor b~ gebruik van
de MACRO het werkstuk gebonden is aan de hierin beschreven
vorm. In dit geval moeten de kontourbeschr~ving van werkstuk
en uitgangsmateriaal m.a.w. aIle geometrische opdrachten in
de,MACRO staan ..
Een dergel~ke MACRO wordt niet in het EXAPT-programma opgenomen
want dan z~n er weinig voordelen b~ het gebruik ervan.
Dan zou namel~k een normale beschr~ving uitgevoerd in variabelen
ook voldoen. Er is echter meer baat b~ indian het op een file
geplaatst wordtCgegevens die zich op een file bevinden z~n
"opgeslagen" in de computer). Door een kleine w~ziging in de
stuurkaarten, dus niet in ~~t .axaptprogramma, wor.dt zoln MACRO
beschikbaar en kanmet een CALL-opdracht aangeroepen~~
worden. Hiermee kbnnen werkstukprogram~a's sterk bekort en
dus sneller en-met Minder. fouten geschreven worden.
In deze situatie waarb~ sprake is van een grootte vormgel~kheid
van werkstukken is het nie~ aIleen gunstig om MACRO's toe te
pas'sen voor geometrische doeleinden, maar tevens om in de
MACRO technologische opdracrhten op te nemen. Dit is b~voorbeeld
gemakkel~k te doen met de opdrachten die de machine kieze~,
het te verspanen materiaal aangeven of zeggen of er van vooren nabewerking sprake is. Zodoende kan indien.ook aIle
technologische opdrachten in de MACRO staan, een exaptprogramma,
bestaan uit slechts vier kaarten :
PARTNO/ MACROTEST
MACHIN/EX2PP
CALL/ NAAF, •••
FINI
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~ Een denkbeeldig gat in dit geval voorkomt een ioutmelding.
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