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SAKENVATTIHG

Hoewel het gebruik van CAD, CAM en CAD/CAM voordelen biedt (er
komen minder fouten voor in ontwerp en produktie), kleven er ook
nadelen aan (de benodigde tijd om tot resultaten te komen is
langer). Die nadelen beperken het gebruik van CAD/CAM.
Een oplossing die de nadelen gedeeltelijkte niet doet is de
prototype feature-modeller van Verboon (Verboon, R., 1989). Deze
feature-modeller is echter aIleen geschikt voor freesbewerkingen.
Hoewel het aantal produkten dat door middel van de bewerking
draaien gefabriceerd wordt minder is dan het aantal dat door de
bewerking frezen gefabriceerd wordt, is besloten om in overleg
met TEGEMA een prototype feature-modeller voor draaiprodukten te
ontwikkelen. De feature-modeller moet geschikt zijn voor het
computerondersteund ontwerpen en fabriceren van draaiprodukten.
De draaiprodukten maken deel uit van het produktenpakket van
TEGEMA en B.M.Lighting. Er is gebruik gemaakt van het CAD-systeem
Unigraphics II en van een Weiler draaibank.
In dit verslag komen de volgende zaken aan de orde: Wat zijn
features? Welke features zijn er en welke worden uitgewerkt? Wat
moet de prototype feature-modeller kunnen? Verder worden de uitvoeringsvorm (wire-frame, surface of solid) en de opslag en
verwerking van de technologische informatie besproken. De
werkwijze van de prototype feature-modeller wordt met behulp van
een voorbeeld toegelicht.
De ontwikkelde prototype feature-modeller voor draaiprodukten
biedt de volgende voordelen: de benodigde tijd om van een
produktmodel tot een daadwerkelijk produkt te komen is korter en
menselijke fouten bij het genereren van het programma voor een
NC-bewerkingsmachine worden vermeden. Het modelleren van complete
produkten is door het ontbreken van inwendige features niet
altijd mogelijk. Gehaald wordt 38%.
Met prototype feature-modeller zijn zowel de produktmodellen van
enkele testprodukten als de testprodukten zelf gemaakt.
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1. :INLE:ID:ING
wat is CAD?
De letters CAD staan voor Computer Aided Design. Computer Aided
Design is het genereren van geometrische produktomschrijvingen
met behulp van een computer. De CAD-systemen kunnen onderverdeeld
worden in 20- en 3D-systemen. De 2D-systemen zijn electronische
uitvoeringen van de tekentafel. In de 3D-systemen wordt de
produktomschrijving niet gemaakt volgens een bepaalde projectie
methode, maar wordt de omschrijving ruimtelijk weergegeven. Deze
ruimtel i j ke weergave wordt in het geheugen van de computer
opgeslagen. De computer is in staat om van deze ruimtelijke
weergave twee-dimensionale afbeeldingen te maken. Van deze
afbeeldingen kunnen met een plotter tekeningen gemaakt worden.
Het gebruiken van een 3D-CAD-systeem biedt de volgende voordelen:
-Er worden minder fouten gemaakt omdat er in drie dimensies
gewerkt wordt. De produktomschrijving is vollediger. De
modellen zijn in aIle volgende stappen uniform.
-Wijzigingen kunnen eenvoudiger aangebracht worden. Wijzigingen in het 3D-model worden bij associatieve systemen
automatisch ook in de 20 afbeeldingen doorgevoerd.
Nadelen vormen het feit dat CAD-systemen (in vergelijking met
een tekentafel) duur zijn en dat de tijd die nodig is om een
bepaalde tekening te maken langer is. Vooral het detailleren
vergt veel tij d. /,/1 I! 1 \fJl\l\r
wat is CAM?
De letters CAM staan voor Computer Aided Manufacturing. computer
Aided Manufacturing is het vervaardigen van produkten met behulp
van een computer. De computer ondersteunt bij het maken van het
NC-programma dat nodig is om een bepaalde bewerkingsmachine een
produkt te laten maken. Het gebruiken van een CAM-systeem biedt
de volgende voordelen:
-De kans op fouten is kleiner dan bij het handprogrammeren
van een NC-bewerkingsmachine.
-Bepaalde produkten bevatten vormen die zeer veel programmeerwerk vergen. Handprogrammeren van NC-machines is een
3

tijdrovende bezigheid. Een CAM-systeem kan dat programmeerwerk min of meer automatisch doen.?
Een nadeel is het feit dat bij losstaande CAM-systemen de
geometrie van het produkt opnieuw moet worden ingevoerd. Er
bestaat een kans dat er fouten gemaakt worden in de geometrie.
Een ander nadeel is het feit dat de CAM-systemen aIleen gereedschapsbanen genereren. De bediener moet zelf een gereedschap
kiezen en materiaalsoort en toleranties verwerken tot technologische informatie (aanzet, snijsnelheid, snedediepte).
wat is CAD/CAM?
CAD/CAM is de integratie van CAD-systemen en CAM-systemen. Dit
biedt de volgende voordelen:
-Er is een betere en snellere koppeling tussen het ontwerp
en de fabricage mogelijk (de iteraties om tot een goed te
fabriceren produkt te komen kunnen sneller verlopen).
-De geometrie hoeft niet opnieuw ingevoerd te worden. Dit
bespaart tijd en voorkomt fouten.
-AIle informatie is direkt opvraagbaar. Elk willekeurig
aanzicht kan gegenereerd worden.
Een nadeel is dat net als bij de losstaande CAM-systemen de
bediener de materiaalsoort en de toleranties moet vertalen in
gereedschappen en technologische informatie. Een ander nadeel
is het feit dat hoewel er neutrale formaten z1Jn (STEP, IGES)
het uitwisselen van informatie tussen CAD-systemen en CAMsystemen van verschillende makelij niet volledig mogelijk is.
Nagenoeg alles behalve basis geometrie (lijnen, cirkels) levert
problemen op. De beste oplossing is een CAD-systeem en een CAMsysteem van dezelfde fabrikant te gebruiken.

Een oplossing die de nadelen van CAD, CAM en CAD/CAM gedeeltelijk
te niet doet is feature-modelling. Dit is het opbouwen van een
produkt uit standaard vormen (features). Na het ingeven van
enkele parameters kunnen de standaard vormen getekend worden. Van
deze vormen (features) is de technologische informatie bekend,
zodat het automatisch aanmaken van een programma voor een NC-bewerkingsmachine mogelijk is. Als produktmodellen geheel uit
4
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features opgebouwd worden zijn er geen problemen met de maakbaarheid. Een ontwerp kan dan sneller in een daadwerkelijk produkt
omgezet worden. Het maken van een tekening voorzien van bemating
is noodzakelijk als het produkt op een conventionele (niet-NC)
machine gefabriceerd wordt.
Een feature-modeller is dus een programma waarmee automatisch
-een produktmodel
-een tekening voorzien van bemating
-een programma voor een NC-bewerkingsmachine
gegenereerd kunnen worden.
Het automatisch aanmaken van het produktmodel en de tekening
verminderen de benodigde tijd om een produkt te ontwerpen op het
CAD-systeem, het automatisch kunnen genereren van het programma
voor een NC-machine vermindert de tijd die nodig is om van een
ontwerp tot een daadwerkelijk produkt te komen. Menselijke fouten
bij het genereren van het programma voor de NC-machine worden
vermeden.
Er is reeds een prototype feature-modeller voor freesbewerkingen
ontwikkeld (Verboon, R., 1989). Hoewel het aantal produkten dat
door middel van de bewerking draaien gefabriceerd wordt minder
is dan het aantal dat door de bewerking frezen gefabriceerd
wordt, is de belangstelling voor een feature-modeller voor
draaiprodukten zo groot dat het ontwikkelen hiervan zinvol wordt
geacht. Het totale produktenpakket moet bewerkt kunnen worden en
de mogelijkheden van NC-machines nemen toe (bewerkingscentra:
draaien en frezen op een machine). Onder produkten wordt in dit
verband verstaan: produkten die deel uitmaken van het produktenpakket van TEGEMA en B.M. Lighting. Met de prototype featuremodeller moet zowel het computerondersteund ontwerpen van de
produkten als de computerondersteunde fabricage hiervan mogelijk
zijn.
De ontwikkeling van de prototype feature-modeller vindt plaats
aan de TUE, in overleg met TEGEMA. Er wordt gebruik gemaakt van
het CAD-systeem Unigraphics II en van een draaibank van het merk
Weiler (beiden aanwezig op de TUE). De opdracht wordt uitgevoerd
volgens de projektstrategie (Bragt, J.M. van, 1989).
5

2. FEATURES

2.1 Wat zijn features?
In de inleiding wordt gesproken over feature-modelling. Dit is
het opbouwen van een produkt uit een aantal standaard vormen
(features). De inhoud van het begrip feature is vaag. Er worden
nogal wat verschillende definities gehanteerd. Enige gehanteerde
definities zijn:
-Een feature is een verzameling informatie die gerelateerd
is aan de beschrijving van een model (Shah, J., Rogers, M.,
1988). De features hebben de volgende onderverdeling:
-form features (nominale geometrie)
-material features (materiaal samenstelling en behandeling)
-precision features (toleranties)
-technological features (doel, gebruik)
-Een verspaningsfeature is een set van informatie, die de
plaats, orientatie en geometrie bepaalt van een volume
materiaal dat verspaand moet worden, waarbij dit volume
zodanige kenmerken heeft dat na het verspanen een vorm met
een constructieve betekenis ontstaan is (Verboon, R., 1989).
De opdracht is het ontwikkelen van een prototype feature-modeller voor draaiprodukten. Deze feature-modeller dient dezelfde
mogelijkheden te bieden als de reeds ontwikkelde feature-modeller
(Verboon, R., 1989). Het ligt voor de hand om dan dezelfde
definitie van het begrip feature te hanteren:
Een feature bepaalt de afmetingen en de plaats van een stuk
materiaal dat verwijderd moet worden. Het is een "negatief
volume" dat informatie bezit over de wijze van fabriceren en de
maattoleranties.
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2.2 Features voor draaiprodukten.

Hoewel er veel literatuur is verschenen over CAD, CAM en CAD/CAM,
is er over feature-modelling voor draaiprodukten niet veel
aangetroffen. Voorbeelden van features voor draaiprodukten worden
gegeven door Bakermans (Bakermans, A., 1987), Pande en Palsule
(Pande, S., Palsule, N., 1988) en Steudel (Steudel, H., 1984).
Hierbij dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt:
-In het rapport van Bakermans wordt MICLAS(S) (bijlage 2)
besproken. MICLAS(S) is een klassifikatie-systeem en heeft
slechts indirekt met features te maken. Het is een globale
indeling in vormen die in produkten kunnen worden aangetroffen. Deze indeling wordt gebruikt om produkten in bepaalde
klassen te plaatsen (groepentechnologie).
-Het werk van Pande en Palsule is gebaseerd op dat van
Steudel. Het is een uitwerking voor een specifiek produktenpakket.
In de voorgestelde indelingen in features (bij lage 2) komen
vormen voor die niet met de Weiler-draaibank (van het Regionaal
Centrum Werktuigbouwkunde op de TUE) te realiseren zijn. Die
draaibank is niet in staat bewerkingen uit te voeren die geen
rotatie-as hebben of waarvan de rotatie-as niet samenval t met die
van het werkstuk (spiebanen, platte kanten, gaten dwars door het
werkstuk). De benodigde bewerkingen zijn draaien en boren/frezen.
Omdat die vormen gekombineerde bewerkingen vereisen en op de TUE
hiervoor (nog) geen machine aanwezig is, is het definieren van
features voor deze vormen (voorlopig) zinloos.
De afschuiningen en afrondingen zijn in de features opgenomen om
het aantal features te beperken. Een afronding zou anders 4
features opleveren (een in elk kwadrant!).
Omdat de Weiler-draaibank niet voorzien is van een centerpunt,
is tussen de centers draaien niet mogelijk. Een gevolg hiervan
is dat er verschil in bewerkingswij ze bestaat tussen een werkstuk
met in de richting van de klauwplaat oplopende diameter en een
werkstuk met aflopende diameter. Dit verschil moet in principe
in de features tot uitdrukking komen. Voor bepaalde vormen moeten
dan ook twee features gedefinieerd worden (een voor de vorm en
een voor zijn spiegelbeeld).
Er ontstaat dan de volgende indeling in features (figuur 1).
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2.3 uiteindelijke features.

Het implementeren van aIle features is in de beschikbare tijd
moeilijk te realiseren. Op grond van de produktenpakketten is
een keuze gemaakt.
Tussen uitwendig en inwendig werk op een draaibank zijn er nogal
wat verschillen. De keuze-kriteria voor de gereedschappen zijn
anders, bij inwendig werken zijn de gereedschappen afhankelijk
van elkaar (de beitels voor inwendig werk moeten in het door de
boor gemaakte gat passen), de spaanafvoer is anders.
Er is gekozen voor de features voor het uitwendig draaien omdat
uitwendig draaien het meest in de produktenpakketten voorkomt
(zie bijlage 3).
Binnen de features voor uitwendig draaien is weer een selektie
gemaakt. Het kriterium hierbij is het aantal keer dat een feature
in het produktenpakket voorkomt (bijlage 3). De features 7 en 8
komen niet veel voor. Er is besloten deze (nog) niet uit te
voeren. De konussen (features 2 en 4) worden ook weinig gebruikt.
Afschuiningen onder een hoek anders dan 45 graden worden meer
gebruikt en zijn met deze features te realiseren. Om de features
2 en 4 eenvoudig te houden is het deel met de afronding en de
afschuining aan de bovenzijde (onder 45°) weggelaten. Het aantal
parameters dat ingevuld hoeft te worden is dan minder.
De features 1 en 3 zijn elkaars spiegelbeeld. De parameters zijn
hetzelfde, de wijze van fabriceren is verschillend. Om de keuze
voor de constructeur duidelijk te houden, is er maar een feature
voor een cilinder aanwezig. Wordt er voor een cilinder gekozen,
dan moet de constructeur aangeven welke zijde eventueel kan
vervallen.
Ook de afschuiningen (features 2 en 4) zijn elkaars spiegelbeeld.
De parameters zijn hetzelfde, de wijze van fabriceren ook. De
afschuiningen kunnen samengevoegd worden tot een feature (figuur
2). Het teken van de hoek bepaalt welke afschuining bedoeld is.
De volgende features zijn uitgewerkt (figuur 3).
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3. EISENPAKKET VAN DE PROTOTYPE FEATURE-MODELLER

De prototype feature-modeller voor draaiprodukten moet in staat
zijn het volgende te doen:
1) het genereren van een 3D produktmodel (Feature-design).

2) het maken van een tekening van de features voorzien van
bemating (Dimension drafting) • Deze tekening is noodzakelijk
als het produkt op een conventionele (niet-NC) machine
gemaakt wordt. Bovendien is een tekening met bemating
duidelijker dan een lijstje afmetingen met toleranties. De
gewenste maten z1Jn in een keer af te lezen.

Een lijst

getallen moet voor elke maat opnieuw doorgekeken worden.
3)

het

leveren

van

een

programma

voor

een

NC-be-

werkingsmachine (Manufacturing).
Voor deze drie onderdelen voIgt nu een nadere specificatie.
3.1 Feature-design.

De eisen die gesteld worden aan het 3D produktmodel zijn als
voIgt:
-Het produktmodel dient de geometrische werkelijkheid te
benaderen.
-De features moeten herkenbaar zijn.
-De

features

gekopieerd
worden.

en

moeten

verplaatst,

"geblanked"

gewij zigd,

(onzichtbaar

vernietigd,

gemaakt)

kunnen

-De features worden gecontroleerd op maakbaarheid. Als een
feature met de in het bestand aanwezige gereedschappen niet
te maken is, mag het niet als feature gedefinieerd kunnen
worden.
-Getekend worden de nominale maten volgens de klassieke
definitie.
Gewenst worden:
-De

iso-draadtabel

(spoed/diameter

kombinaties)

voor

metrische schroefdraad.
-De voorkeurspassingen in het eenheids-as stelsel zoals die
gebruikt worden door de Philips Machine Fabrieken.
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3.2 Dimension drafting.
De eisen die gesteld worden aan de 2D tekening met bemating zijn
als voIgt:
-De 2D tekening moet de volgende informatie bevatten: maten
met toleranties, ruwheid, cilindriciteit. De ruwheid, cilindriciteit en toleranties worden aIleen aangegeven als de
constructeur waarden hiervoor heeft opgegeven.
-De bemating mag aIleen in de 2D tekening verschijnen (en
dus niet zichtbaar worden in de 3D voorstelling of in andere
aanzichten).
-De detailleur kan aIleen de bemating en toleranties
"deleten" (vernietigen) of "blanken". Tot de oorspronkelijke
features heeft de detailleur geen toegang.
3.3 Manufacturing.
De eisen die gesteld worden aan manufacturing Z1Jn als voIgt:
-Er dient zoveel mogelijk machinebesturing-onafhankelijk
gewerkt te worden omdat elke besturing andere codes en cycli
heeft.
-Er wordt rekening gehouden met de toleranties van het
produkt.
-Het automatisch verwerken van aIle features moet mogelijk
zijn.
-De bewerkingsvolgorde van de features moet ook handmatig
te bepalen zijn. Het verjongen van een as kan namelijk tot
gevolg hebben dat de as te zwak wordt om de rest te kunnen
verspanen. De verj onging zal aangebracht moeten worden nadat
de rest van de as bewerkt is.
-Het toevoegen, verwijderen of wijzigen van gereedschappen
moet eenvoudig kunnen plaatsvinden.
-Een lijst met de benodigde gereedschappen en de volgorde
hiervan moet automatisch te genereren zijn. De bediener van
- de draaibank moet weten wanneer welke beitels nodig zijn.
-De. gebruiker van het deeI van het programma dat het
programma voor de NC-machines genereert heeft aIleen toegang
tot de voor hem relevante informatie. Hij kan het ontwerp
niet wijzigen, hij heeft aIleen toegang tot de technologie.
12

4. UiTVOERiNG VAN DE PROTOTYPE FEATURE-MODELLER VOOR
DRAAiPRODUKTEN

De feature-modeller voor draaiprodukten moet volgens het eisenpakket (zie hoofdstuk 3) de volgende drie mogelijkheden bieden:
1) het genereren van een 3D produktmodel (Feature-design).
2) het maken van een 20 tekening van de features voorzien
van bemating (Dimension drafting).
3) het leveren van een programma voor een NC-bewerkingsmachine (Manufacturing).
Tijdens het omzetten van de eisen die aan deze mogelijkheden
zijn gesteld in het uiteindelijke programma moeten bepaalde
problemen opgelost worden. In de nu volgende paragrafen worden
de mogelijkheden en de gekozen oplossing besproken.
4.1 Feature-desiqn.
Een 3D model kan op drie verschillende manieren worden omschreven, namelijk:
1) als wire-frame-model. De voorstelling bestaat uit
afzonderlijke lijnen, cirkels en curven.
2) als surface-model. De voorstelling bestaat uit oppervlakken.
3) als solid-model. Niet aIleen de begrenzingsvlakken zijn
bekend maar ook de plaats waar het materiaal zich bevindt
is bekend.
Deze drie mogelijkheden zullen nu in het kort besproken worden.
-Het solid-model geeft de beste geometrische produktomschrijving.
Het gehele volume wordt eenduidig omschreven. Een produkt wordt
opgebouwd door boleaanse vergelijkingen (optellen, aftrekken) op
meerdere sol ids uit te voeren. De grenzen van het produkt
(aanzichtlijnen) worden automatisch aangegeven. De weergave van
het 3D produktmodel kan optisch korrekt gebeuren (hidden line
removal). De solid-modelling-module van Unigraphics II bestaat
nog niet zo lang en is nog niet volledig uitontwikkeld. Er is nog
maar we1n1g ervaring met deze module opgedaan. De meeste
bedrijven hebben deze module niet of gebruiken de module (nog)
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niet. (De solid-modelling-module vergt nogal wat rekenwerk en dat
neemt nogal wat tijd in beslag op de huidige workstations.)
-Surface-modelling is de op een na beste omschrijving van de
geometrie van het produkt. Surface-models bezitten de mogelijkheid tot het genereren van silhouette-curves. Silhouette-curves
zijn aanzichtlijnen van oppervlakken. Een verschil met solidmodels is dat de surfaces interactief bijgewerkt moeten worden
om de uiteindelijke begrenzingen van het produkt weer te geven.
Hidden line removal is mogelijk.
-Een wire-frame-model bestaat uit een verzameling lijnen en
curven. Deze lijnen en curven moeten interactief bijgewerkt
worden om de uiteindelijke begrenzingen van het produkt weer te
geven. Hidden line removal levert problemen op (de lijnen worden
min of meer willekeurig omgezet in surfaces). Hierdoor moeten in
sommige aanzichten lijnen interactief worden getekend. Lijnen die
niet in dat aanzicht horen moeten interactief worden verwijderd.

7

Op grond van het bovenstaande is besloten de prototype featuremodeller voor draaiprodukten uit te voeren in surface-models'8lo~
De features zl.Jn gedefinieerd als negatieve volumes. Als de
voorstelling de geometrische werkelijkheid moet benaderen dient
er een positief volume (uitgangsmateriaal) aanwezig te zijn. Er
moet dus ook een "feature" zijn voor het uitgangsmateriaal.
4.2 Dimension drafting.

Een probleem bij het automatisch bematen van de features is dat
de bemating van de verschillende features over elkaar heen valt.
Voor een feature op zich is het mogelijk de bemating zo te
plaatsen dat deze goed leesbaar blijft (voor een lettergrootte).
Bij meerdere features is dat niet meer mogelijk. Als in een
aanzicht meerdere features van bemating worden voorzien, blijft
het handmatig korrigeren van de positie van de bemating nodig.
De positie van een feature wordt niet automatisch van bemating
voorzien om te voorkomen dat de diameter meerdere malen van
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bemating wordt voorzien. Bovendien is de w1Jze van bemating in
axiale richting van produkt tot produkt verschillend.
Het ontbreken van het ruwheidssymbool in Unigraphics II is vervel end.

De

enige

oplossing

is

het

tekenen

van

dit

symbool

(opbouwen uit lijnen en tekst) en ervoor te zorgen dat de onderdelen waaruit het symbool is opgebouwd alleen in dat aanzicht
zichtbaar zijn (view-dependent maken).
4.3 Manufacturing.

Met het programma voor een NC-bewerkingsmachine wordt de CutterLocation-Source-File

(CLSF)

bedoeld.

In de CLSF worden in een

door Unigraphics II gehanteerd formaat de gereedschapsbanen en
alle andere benodigde informatie (aanzet, snijsnelheid, gereedschap, nulpunt) vastgelegd. Een CLSF kan gewijzigd worden.
Een CLSF kan omgezet worden in machinespecifieke kommando's. De
CLSF moet dan eerst omgezet worden in een Cutter-Location-File
(CLF). Een CLF kan niet gewijzigd worden. Alle informatie in een
CLF wordt weergegeven in Uni-APT of standaard-APT (naar keuze).
Dit zijn varianten van de CNC-handprogrammeertaal APT.
Het CLF kan door een machinespecifieke postprocessor (vertaalprogramma) omgezet worden in NC-regels voor die machine.
Dit geheel wordt schematisch weergeven in onderstaande figuur.

CAD
CLSCAM

I FEATURES

Pre
Processor

CL-

.. I

file

file

I

Postprocessor
--------.

NC..
file

figuur 4

Omdat de prototype feature-modeller zoveel mogelijk machineonafhankelijk dient te blijven, is het maken van de CL-file en het
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"postprocessen" niet het programma opgenomen. De prototype
feature-modeller genereert aIleen de CLS-file. Deze file moet dan
nog interactief omgezet worden in een CL-file en Nc-regels.
De features leggen de wijze van bewerken vast. Deze is als voIgt:
Feature 1 -als er zich aan de rechterzijde van het feature materiaal bevindt (de klauwplaat van de draaibank bevindt
zich uiterst links), wordt er eerst een stuk met een
steekbeitel verwijderd. Dit is noodzakelijk omdat er
niet tussen centers gedraaid kan worden.
-daarna wordt er voorgedraaid met een mesbeitel (indien
de breedte dit toelaat).
-vervolgens wordt er nagedraaid met een mesbeitel
(indien de breedte dit toelaat).
Feature 2 -materiaal verwijderen met een steekbeitel.
Feature 3 -voordraaien met een mesbeitel.
-vervolgens nadraaien met een mesbeitel.
Feature 4 -voordraaien met een mesbeitel.
-daarna nadraaien met een mesbeitel.
-vervolgens draad snijden met een draadbeitel.
De informatie die opgeslagen is in een feature (maten, positie,
toleranties) is voldoende om de begrenzingen te bepalen en een
gereedschap te kiezen waarmee dat feature te verspanen is. De
nominale geometrie is niet voldoende om de begrenzingen voor de
fabricage te bepalen. Er wordt dan geen rekening gehouden met
toleranties. Daarom wordt de geometrie verlegd naar het midden
van het tolerantieveld. Het gereedschap kan te kort zijn door
meetfouten en slijtage. Het gereedschap kan ook te lang zijn door
meetfouten en de invloed van de temperatuur. De eisen die vanuit
het feature aan het gereedschap worden gesteld zijn eenvoudig.
De eisen zijn van geometrische aard (neusradius, maximale
insteekdiepte, vrijloophoek, breedte, maximaal toelaatbare
spoed). Aan deze eisen voldoen meestal meerdere gereedschappen.
uit de gereedschappen die voldoen moet een keuze gemaakt worden.
Dit gebeurt door te kijken naar de parameterset. Een parameterset
hoort bij een bepaalde kombinatie van gereedschap en materiaal.
Een parameterset bevat gegevens over aanzet, snijsnelheid,
snedediepte, overmaat, gereedschapnummer, revolverkoppositie.
Door voor elk gereedschap waarmee het feature te bewerken is een
bepaald getal uit te rekenen (zie bijlage 2 van de handleiding)
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en

deze

getallen

met

elkaar

te

vergelijken

kan

het

beste

gereedschap gekozen worden.
AIle gegevens voor het voordraaien zijn bekend (uit het feature
en uit de parameterset). Het voordraaien kan dan automatisch
gebeuren.
Voor het nadraaien is de parameterset niet zondermeer geschikt.
De konstante waarde voor de aanzet zorgt ervoor dat de toleranties en ruwheid een ongeveer konstante waarde hebben. De bereikte waarden voor de toleranties en ruwheid zijn afhankelijk van
de kombinatie van gereedschap, materiaal en machine.
Trillingen, beitelslijtage en het krachtenspel tussen beitel en
werkstuk hebben ook invloed op de ruwheid en de toleranties
(Houten, F., Kals, H., 1985). Met deze invloeden wordt in de
prototype feature-modeller geen rekening gehouden.
Een oplossing voor het probleem bij het nadraaien is het aanmaken
van een parameterset voor elk gereedschap, voor elk materiaal,
voor elke machine,

voor aIle waarden van de toleranties

en

ruwheden. Deze oplossing geeft een zeer groot aantal parametersets

en

is

daarom

niet

bruikbaar.

Het

veranderen

van

een

gereedschap zou veel tijd in beslag nemen omdat dan ook aIle
parametersets die bij
worden.

dat gereedschap horen aangepast moeten

Een andere oplossing is de volgende:
De relatie tussen de aanzet, theoretische ruwheid Rt en de neusradius van de beitel is bekend (Wolf v.d., A., Hijink, J.,1986).
Die relatie luidt als voIgt:
s ~ J(8*re*Rt)

met

s =aanzet (mm/omw)
re=neusradius (mm)
Rt=ruwheid Rt (mm)

uit de ruwheid en de neusradius van de beitel kan de benodigde
aanzet berekend worden. Onder de veronderstelling dat de ruwheid
Ra een konstante maal Rt is, ontstaat de volgende relatie:
s

~

k*J(8*re*Ra)

met

Ra=ruwheid Ra (mm)
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Volgens Juneja en Sekhon (Juneja, B., Sekhon, G., 1987) geldt
de volgende tabel voor de ruwheid afhankelijk van de toleranties:
tolerantie (#.£m)
van
tot

ruwheid (#.£m)
0.2
0.4
0.8

5
5

12
25
50

12
25
50
250

1.6
6.3

De ruwheid blijkt dan ongeveer de tolerantie/22.9 (midden in de
opgegeven tolerantie-gebieden gekeken) te zijn.
De toleranties kunnen worden omgezet in ruwheden en de ruwheden
in waarden voor de aanzet. De ruwheden van 0.2 en 0.4 #.£m zijn op
de meeste draaibanken niet te halen. Het zijn dan ook geen eisen
die door de constructeur aan de ruwheid zijn gesteld, maar
waarden die gebruikt worden om die aanzet te benaderen waarmee
de vereiste toleranties bereikt worden. De benodigde aanzet om
en de ruwheid en de toleranties te halen is de laagste van aIle
uitgerekende waarden. De waarde kan geschat worden als voor een
bepaalde beitel met een bepaalde aanzet (op een bepaalde machine) de ruwheid bekend is. Deze oplossing reduceert het aantal
parametersets aanmerkelijk. Voor elk gereedschap is nu nog maar
voor elk materiaal (voor elke machine) een parameterset nodig.
Automatisch nadraaien is nu mogelijk door de aanzet in de parameterset om te rekenen naar de benodigde aanzet (benadering met
als veronderstelling dat in elke parameterset de opgegeven aanzet
dezelfde waarde voor de ruwheid levert).
De bewerkingsvolgorde van de features wordt als voIgt bepaald:
-De features worden soort voor soort afgewerkt in de volgorde:
cilinder, external tread, groove, taper
-Features van dezelfde soort worden afgewerkt volgens de
volgende regels: -afnemende diameter
-bij gelijke diameter: van rechts (positieve
x-richting) naar links.
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In het eisenpakket is de eis opgenomen dat de gereedschappen
eenvoudig te wijzigen moeten zijn. Dit sluit de mogelijkheid om
de gereedschappen en parametersets in het programma in te bouwen
uit. Er is dan immers kennis van het programma nodig en bovendien moet de software om te kunnen programmeren beschikbaar zijn.
(Deze software is een optie in Ungraphics II). Een andere mogelijkheid is het gebruiken van gereedschapbibliotheken. In deze
bibliotheken worden de gereedschapsgegevens en de parametersets
opgeslagen. Als er een onderdeel met de CAM-module van Unigraphics II bewerkt wordt bestaat de mogelijkheid (vanaf versie
7.0) de gebruikte gereedschappen en parametersets op te slaan in
een bibliotheek met de naam van dat onderdeel. Deze bibliotheken
kunnen op elk gewenst moment worden opgeroepen en gebruikt. Voor
elke beitelsoort is er een apart onderdeel aangemaakt. Dit biedt
hetvolgende voordeel: de naam van het gereedschap is vrij te
kiezen en hoeft geen gekodeerde informatie met betrekking tot
het gebruik te bevatten. De onderdelen (en dus ook gereedschappen
en parametersets) kunnen in Unigraphics II opgeroepen en
gewijzigd worden. Er zijn geen extra modulen voor nodig.
De postprocessor voor de Philips besturing
draaibank levert ook een moeilijkheid Ope

van

de

Weiler

De snijradiuscompensatie van het gereedschap is verwerkt in het
gereedschapnummer.
Werken zonder radiuscompensatie levert
afwijkingen op (zie figuur 5). Hoewel de imaginaire beitelpunt
precies de opgegeven (vet gedrukte) contour voIgt, zijn de
afmetingen van het werkstuk niet goed (dun gedrukte contour).

figuur 5
Het gereedschapnummer heeft 5 cijfers. De eerste twee cijfers
geven de revolverpositie aan. Het derde en vierde cijfer geven
aan in welke geheugenpositie de uitsteeklengte van de beitel te
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vinden

is

(de besturing compenseert de uitsteeklengte).

Het

laatste cijfer van het gereedschap nummer geeft informatie over
de radiuscompensatie. De kodering is als voIgt:
T

1 - compensatie links van contour

T

2 - compensatie rechts van contour

T

3 - geen radiuscompensatie

De postprocessor kan de revolverkop-positie en de geheugenpositie
van de uitsteeklengte samenvoegen tot een gereedschapnummer. Aan
dit gereedschapnummer kunnen nog 5 karakters toegevoegd worden.
Deze karakters worden aan elk gereedschapnummer toegevoegd.
Als er inwendig en uitwendig gewerkt moet worden levert dit
problemen Ope
Een oplossing is het maken van een postprocessor voor inwendig
draaiwerk en een andere postprocessor voor uitwendig draaiwerk.
Er moeten dan echter weI twee afzonderlijke programma's (CLSfiles) gemaakt worden
uitwendig werk).

(een

Een

is

andere

oplossing

postprocessor

te

laten

voor

de

inwendig werk

en

snijradiuscompensatie

uitvoeren

en

het

cijfer

3

een voor
door

de

aan

het

gereedschapnummer toe te voegen. De postprocessor geeft aIleen
de coordinaten van de imaginaire beitelpunt uit. Er is nu maar
een CLS-File en een postprocessor nodig.

In de parameterset

moeten dan weI de richting van de korrektie (tlangl) en de radius
worden opgegeven.
Het gebruiken van slechts een CLS-File en een postprocessor
verdient vanwege de

eenvoud de voorkeur.

uitgewerkt.
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Deze oplossing

is

5. WERKWIJZE MET DE PROTOTYPE FEATURE-MODELLER VOOR
DRAAIPRODUKTEH

De werkwijze kan het best beschreven worden aan de hand van een
voorbeeld.
Na het starten van de prototype feature-modeller moet er een
keuze gemaakt worden uit:
-Feature-design
-Dimension drafting
-Manufacturing
-terminate
De eerste drie deel-programma's zullen nu in het kort besproken
worden. De handleiding die bij de prototype feature-modeller voor
draaiprodukten hoort (bijlage 6) gaat dieper op de mogelijkheden
van de prototype feature-modeller in. In die handleiding wordt
ook het uitbreiden van het aantal aanwez ige gereedschappen en het
aantal features besproken.
5.1 Feature-desiqn.

Als er gekozen is voor feature-design, wordt er gekontroleerd
of er uitgangsmateriaal aanwezig is. Is er geen uitgangsmateriaal
aanwezig, dan moeten de afmetingen en de materiaalsoort opgegeven
worden.
De constructeur heeft nu de keuze uit de volgende mogelijkheden:
-feature-input
-delete
-blank
-edit feature
-edit tolerance
-list feature
-transformation (verschuiven en kopieren)
-terminate
Vervolgens wordt feature-input gekozen. uit de 4 features wordt
een keuze gemaakt. Van dat feature worden de afmetingen,
toleranties, ruwheid en de gewenste positie ingegeven. Als het
feature geometrisch korrekt is en het is met de aanwezige
gereedschappen te verspanen, wordt het feature getekend. Als het
feature niet maakbaar is met de aanwezige gereedschappen of als
de geometrie niet korrekt is, wordt gevraagd de maten en/of
positie opnieuw op te geven. Nadat het feature getekend is kan
het volgende feature gekozen worden, enzovoort. Het resultaat is
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een model zoals figuur 6. In dit model moeten de oppervlakken
interactief bijgewerkt worden ("deleten", "erasen", "trimmen",
"silhouette-curves" op de afrondingen aanbrengen). Dan ontstaat
figuur 7.

5.2 Dimension drafting.
De detailleur heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
-dimension creation
-delete
-blank
-terminate
Nadat een feature aangewezen is wordt de bemating van dat feature
getekend. Nu kan het volgende feature van bemating worden
voorzien. Het resultaat is een tekening zoals figuur 8. De
detailleur moet dan zelf de bemating van de positie van het
feature aanbrengen en over elkaar vallende bemating verplaatsen
om een leesbare tekening te krijgen (figuur 9). Met opties delete
en blank kan in dit geval aIleen de bemating van een feature
beinvloed worden.

5.3 Manufacturing.
Nadat de gebruiker een bestandsnaam heeft opgegeven, heeft hij
de keuze uit de volgende mogelijkheden:
-generate CLSF
-delete
-blank
-tool report
-terminate
Nadat er gekozen is voor generate CLSF kan de gebruiker kiezen
uit automatisch bewerken van aIle features of met de hand
bewerken van features. Als de gebruiker voor het laatste gekozen
heeft moet hij zelf het te bewerken feature aanwijzen. Bij de
bewerking nadraaien kan hij zelf de aanzet en de snijsnelheid
beinvloeden.
De gebruikte gereedschappen en de gegenereerde banen verschijnen
altijd op het scherm. Er onstaat dan figuur 10.
Delete en blank hebben in dit geval aIleen invloed op de gereedschapsbanen en de daarmee samenhangende geometrie.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het is mogelijk gebleken met de prototype feature-modeller voor
draaiprodukten produkten te modelleren, van bemating te voorzien
en ze op een draaibank te fabriceren. Het detailleren gaat
eenvoudig.
Omdat er voor inwendig werk (nog) geen features beschikbaar z1Jn
(er zijn aIleen features voor uitwendig werk ontwikkeld; zie
hoofdstuk 2), is het modelleren van complete draaiprodukten niet
altijd mogelijk. Gehaald wordt 38%(zie bijlage 3). Het inwendig
werk moet voorlopig met de standaard modulen van Unigraphics
gebeuren.

'I
f t " " " ·
'-'

rtf!

f

Het korrigeren van de gegenereerde geometrie blijft noodzakelijk
en kost nogal wat tijd (Het voorbeeld kostte mij ongeveer 30
minuten. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat een meer
ervaren gebruiker minder tijd nodig zal hebben).
Het programma voor de NC-bewerkingsmachine is foutloos (bij een
r;
korrekt gebruik van de features).
.
J
Het visueel kontroleren van de gereedschapsbanen val t aan te
raden. Bij oneigenlijk gebruik van de features kunnen botsingen
tussen beitel en werkstuk optreden.
De wijze van verspanen is niet optimaal; er wordt vaak materiaal
nabewerkt dat door de volgende bewerking weer verwijderd wordt
en er vinden veel gereedschapswisselingen plaats.
Aanbevelingen voor verder onderzoek:
-Is er tijdwinst te behalen door het gebruiken van solid-modeling
in de prototype feature-modeller voor draaiprodukten?
-Is solid-modeling geschikt voor de botsingssimulatie of moet
hiervoor het Robotics-pakket gebruikt worden?
-Kan het aantal gereedschapswisselingen teruggebracht worden?
Is het mogelijk om aIleen een deel van de contour na te bewerken?
-Uitbreiding van het aantal features. Er is behoefte aan enkele
inwendige features.
-Wat zijn de optimale instellingen van de parametersets? Welke
ruwheden worden dan bereikt?
-Uitgebreid testen van de postprocessor (vooral voor inwendig
draaien) .
-Het programma omzetten van een "quick & dirty" programma naar
een net programma.
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BIJLAGE 1 : Opdracht en projektstrateqie

Technische Universiteit Eindhoven
Facuiteit der werktuigbouwkunde
Vakgroep rroduktietechnologie en -Automatisering
Eindstudieopdracht WFA
Voors E.P.M. Willems
Hoogleraarl

Prof. ire J.M. van Bragt

Begeleidersl dhr. P.B.H. Keulers (TEGEMA)
ing. J.J.M. Schrauwen (TUE)
Onderwerps lIet ontwikkelen van een prototype feature-lIIodeller
voor draaiprodukten.
Opdracht: Het ontwikkelen, implementeren en testen van een
prototype feature-lIIodeller voor draaiprodukten.
Onder produkten wordt in dit verband verstaanl
produkten die deel uitmaken van het produktenpakket van TEGa'A en B.M. Lighting. Met de prototype
feature-modeller moet zowel bet computerondersteund
ontwerpen van de produkten als de computerondersteunde fabricage hiervan mogelijk zijn. De ontwikkeling van de prototype feature-modeller vindt
plaats aan de TUE, in overieg met TEGEMA.

~r

wordt gebruik gemaakt van bet CAD-systeem Uni-·
g~aphics

I I en van een draaibank van het merk

Weiler (beiden aanwezig op de TUE). Het testen
bestaat uit het vervaardigen van enkele werkstukken
met behulp van de prototype feature-modeller. De
prototype feature-modeller dient voorzien te worden van een handleiding.
Bij de secretaresse is verkrijgbaarI
-memorandums Afstuderen in de Produktietechnologie en -Automatisering.
-"IVo.t moet waar en hoe in het verslag?" van Piet Westendorp.
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-malCen van eon prototype :reature-modeller
-maken van een postprocessor
-testen van hot ~eheel
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-Por 7.ijn verscl1illende annpakken mogelijk. De volgorde van wat
er gebeuren moet staat niet vast. De beste (meest logische)
annpak lijkt de volgende:
-plan maken en laten keuren
- onc}cr;-.()c!r: Ii teratuur NC- draaien1
ontwerpen met het CAD-systeem.
-maKen van een neei van de prototype feature-modeller
-keuring tussenresultaat
-maken tussenverslag
. -voltooien prototype feature-modeller
-keuring prototype feature-modeller
-maken Van postprocessor
-geheel testen
-schrilven van oindversla~

,

1
l..-

~opzet van hat plan(zie bovensta~nde~

-O:::---'-'>-

.....w

~

Uitvoeringsproces

-lJitwerken van het plan levp.l"t..
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- - - - genereren van tekeningen met het CAD-systeem
fabriceren draniprodukten op de Weiler-draaibank
2~5
makcn CAD-eodeelte
29-6 Demonstratie CAD-gedeelte
---- Maken van tussenverslag
14-7 Tussenverslag af
---- Aanbrengen van eventuele wijzigingen in het
CAD-gedeelte, maken van CAM-gedeelte, maken
van postprocessor
24-8 Demonstratie prototype feature-modeller
---- Lantste verfraaiingen aan prototype featuremodeller en postprocessor afmaken. Het geheol
teston.
7-9·0pdracht klaar.
____ MRkon van eindverslag.
17-10 Eindverslag klaar.
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BIJLAGE 2 : Bestaande indelinqen in features
(Xiclas(s), Pande , Palsule)
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internal key way

recess

BIJLAGE 3 : Keuzetabel features

Aantal produkten: 6
In deze 6 produkten werden de volgende aantallen
aangetroffen.
De feature-nummers komen overeen met figuur 1.
feature- soort
aantal
totaal
nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

uitw.
uitw.
uitw.
uitw.
uitw.
uitw.
uitw.
uitw.
inw.
inw.
inw.
inw.

features

5

2*
6

1*
2
2

o

o

uitwendig 18

7

o
o
1

inwendig 8

* Hierbij zijn afschuiningen ongelijk aan 45 graden (2x) meegeteld.

Controle op maakbaarheid van het produktenpakket met de prototype feature-modeller:
Aantal produkten 39
te modelleren
ja
nee
15
13
3
2
4
2

zo nee,oorzaak
inwendig feature 9 (zie fig. 1)
inwendig feature 12 (zie fig. 1)
ronde groef
uitwendig feature 8 (zie fig. 1)
draad
zonder
vrijsteekjandere
vrijsteek

Resultaat: 38% van de draaiprodukten
realiseren.

is met de modeller te

Hierbij dien hetvolgende opgemerkt te worden:
-het modelleren van de gehele produkten kon niet altijd helemaal gebeuren: spiebanen, platte kanten, gaten dwars door het
werkstuk moeten met een freesjboormachine gemaakt worden.
-voor enkele produkten was de keuze tussen draaien en frezen
niet eenduidig. Deze produkten zijn slechts voor de helft meegeteld.
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BIJLAGE 4 : De Weiler draaibank

Type:
Bereik:
Max.toerental:
Revolverkop:
Centerpunt:
Besturing:

2 assige NC-draaibank met 1 revolverkop
ca. 400 x 400 mm.
5000
Vertikale revolver met 12 posities
Geen
Philips 3000 serie (3480)

Door de postprocessor gegenereerde kodes:
Word-adress kodes
N
regelnummer
G
G-kode
X
diameter/wachttijd
Z
axiale positie
I
cirkelcentrum (X-positie)
K
cirkelcentrum (z-positie)
F
aanzet/spoed
S
toerental (omw/min)/constante snijsnelheid
(m/min)
T
gereedschapnummer
M
M-kode
G-kodes
GO
ijlgang
G1
lineaire interpolatie (voedingsbeweging)
G2
cirkelinterpolatie, rechtsom
G3
cirkelinterpolatie, linksom
G4
pause
G33
draadsnijden enkele snede
G53
wissen opgeslagen nUlpuntverschuiving
G54-57
opgeslagen nUlpuntsverschuiving 1-4
G70
inch programmering
G7I
metrische programmering
G94
voedingsprogrammering in mm/min
G95
voedingsprogrammering in mm/omw
G96
constante snijsnelheid
G97
constant toerental in omw/min
M-kodes
MO
geprogrammeerde stop
M1
beperkte stop
M3
spindel rechtsom
M4
spindel linksom
M5
spindel stop
M8
koelmiddel aan
M9
koelmiddel uit
M19
spindel stop met geprogrammeerde eindpositie
M30
einde van het programma met terugsprong
M4I
schakeltrap 1
(M42-M44
schakeltrap 2-4 worden niet gebruikt op de
draaibank. De benodigde toerentallen zijn in
de eerste trap te realiseren.)
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BIJLAGE 5 : Ervarinqen van qebruikers
1) T.F.W.M. Kok

In de slotfase van z1Jn afstuderen werd ik door Dhr. Willems
verzocht de handleiding voor zijn DF-Modeller aan een praktijktest te onderwerpen. Omdat ik vanwege mijn onderzoeksopdracht
in de CAD-ruimte aan Unigraphics werk zijn de basisprincipes
van dit systeem mij bekend.
In de inleiding wordt kort maar krachting uitgelegd
wat men zoal met de DF-Modeller kan doen. Hierbij wordt er weI
van uitgegaan dat de lezer bekend is met de termen GRIP en "NCregels", gezien echter de doelgroep voor deze handleiding mag
dit verondersteld worden. Toch is het misschien niet onverstandig alvast in de inleiding de lezer wat meer op de lijn te
wijzen die bij het ontwerpen van draaiprodukten het best gevolgd
kan worden, (al was het maar een korte beschrijving van de
komende hoofdstukken), zodat het direct al duidelijk is hoe het
eindresultaat wordt bereikt.
Bij het opstarten van de DF-Modeller mis ik in het
begin de aanwijzing dat dit vanuit een "part" moet gebeuren.
Indien men geen "part" ophaalt krijgt men het geheel niet aan
de praat. Vermelding van het eenenander is dus geen overbodige
luxe.
In het onderdeel feature-design zou ik het wenselijk
vinden sterker te benadrukken dat het gaat om ~ features waaruit
gekozen kan worden. Ook het feit dat hetgeen in figuur 1 wordt
getoond de aleerder genoemde features zijn en niet wat voorbeelden, zoals ik aanvankelijk dacht, behoeft wat extra nadruk. In
feature 3 zou een aanduiding van positieve of negatieve hoek de
ingave verduidelijken. Verder zou ik willen aanbevelen om bij
het uitgangsmateriaal van lengte en diameter te spreken, in
plaats van afmetingen, omdat deze ook als lengte en diameter
moeten worden ingevoerd. Bij het invoeren van de features stuit
ik vervolgens tegen het probleem dat zich een aantal maal
achtereen een "diameter-depth error" voordoet. Hoe te handelen
in dit soort gevallen wordt niet vermeld. Ook is het niet meer
mogelijk om eenvoudig de ingevoerde gegevens van het uitgangsmateriaal tevoorschijn te toveren. Dit maakt het moeilijk
om de invoer te controleren. Zijn echter deze problemen overwonnen dan levert het feature design weinig moeilijkheden meer Ope
WeI wordt de lezer in het paragraafje "delete" en "blank" al met
de term "CLSF" geconfronteerd, terwijl deze nog niet is uitgelegd.
Het aanbrengen van bemating is een eenvoudige zaak waarbij
zich niet al te veel problemen zullen voordoen.
Ook "manufacturing" en "van CLSF naar werkstuk" levert
weinig problemen op als het recept maar zorgvuldig gevolgd
wordt.
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Afsluitend kan ik concluderen dat de moeilijkheden zich voornamelijk in het onderdeel "feature-design" hebben voorgedaan.
Door het aanbrengen van een aantal wijzingingen in dit gedeelte
kan de gebruikersvriendelijkheid van handleiding nog verbeterd
worden.
T.F.W.M. Kok
OPMERKINGEN:
-De voorgestelde wijzigingen zijn samen met de opmerkingen in
de handleiding verwerkt.
-De term "NC-regels" is vervangen door "een programma voor een
NC-bewerkingsmachine. Het begrip CLSF wordt uitgelegd.
-De gegevens van het uitgangsmateriaal kunnen met de optie "list
feature" opgevraagd worden.
-De oorzaken van de "depth/diameter error" worden in een bij lage
van de handleiding uitgelegd. E.P.M. Willems.
2) C.H.M. van Oirschot
Praktijkervaring met de handleiding van de D.F.Modeller:
Teneinde de bruikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van
zowel de modellerhandleiding als de modeller zelf in praktijk
te testen, heeft Dhr. Willems mij gevraagd om enkele, in praktijk toegepaste, assen middels de modeller te produceren. Om te
kunnen werken met de modeller is uiteraard enige systeemervaring
nodig. Deze bezit ik in voldoende mate, omdat ik tijdens de
ontwikkeling van de modeller een CAD-onderzoeksopdracht heb
verricht in de CAD-ruimte. In het nu volgende zal ik mij n
ervaringen met deze CAD-CAM-koppeling in chronologische volgorde
onder woorden brengen.
Als basis had ik de beschikking over de handleiding en de
tekeningen van de assen. Na de handleiding vluchtig doorgelezen
te hebben heb ik de modeller succesvol opgestart volgens instrukties. Doordat ik ondertussen een goede indruk heb gekregen
van de te volgen werkwijze binnen de modeller ben ik begonnen
met het eerste programma-onderdeel: "Feature-design". Na ingave
van de afmetingen van het stuk rond waaruit de as gevormd zal
worden, tekent de modeller deze in het v-iso-3D aanzicht. De
bijgeleverde figuren geven goed aan hoe men de positionering van
de features dient te omschrijven in het 2D-vlak. Daar ik echter
mij in een 3D-aanzicht bevond wist ik niet welke waarde ik in
moest geven voor de radiale maat. Ik heb daarop deze waarden
opgegeven in de z-richting. Hierna ging ik over tot ingave van
de toleranties. Dhr. Willems heeft binnen dit menu de mogelijkheid gecreerd om voorkeurspassingen rechtstreeks in te geven
voor de diametertolerantie. Het spijt me echter zeer dat dit
menu beperkt is moeten blijven tot een zeer ontoereikend ongebruikelijk "voorkeurs"-passingstelsel. Nu de ingave van
feature-parameters beeindigd is gaat het programma, na controle
van mogelijkheid om het feature te verwezelijken, het feature
tekenen. Bij mijn eerste input weigerde de modeller echter deze
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stap uit te voeren omdat ik bij de ingave een "depth/diameter
error" begaan had. Daar ik totaal geen notie had van de oorzaak
van deze fout moest ik mijn pogingen om features in te geven
staken totdat Dhr. Willems mij opheldering kon verschaffen. Ik
had de volgende fout gemaakt:
Ingave van de radiale feature-afmeting in de z-richting, terwijl
ik dit in het XY-vlak en dus in de y-richting had dienen te
doen. Na aanleiding van deze misgreep mijnerzijds hebben de
volgende wijzigingen plaatsgevonden: Ten eerste is in de handleiding duidelijker vermeld dat de feature-positionering uitsluitend in het XY-vlak dient te geschieden. Verder wordt de
gebruiker nu voortaan aangeraden aIleen in het TOP-view met de
modeller te werken, zodat men het werkstuk in het XY-vlak
bekijkt. Tenslotte is er nu ook een lijst met mogelijke oorzaken
voor foutmeldingen bijgevoegd, zodat men zelfstandig tot de
oplossing kan komen. Na dit begin probleempje heb ik geen
noemenswaardige problemen meer ondervonden bij de featureingaven.
Ook het volgende programma-onderdeel: "Dimension drafting"
leverde geen grote problemen meer Ope Wat me echter nog weI is
opgevallen is dat de markering van een feature, een rode F,
aIleen view-dependent wordt gegenereerd. Dit houdt in dat als
je van view veranderd je het selektiepunt van een feature
verliest en dientengevolge slechts met moeite een feature kunt
selekteren. Gezien de wenselijkheid van deze view-dependent
werkwijze verdient het uitsluitend werken in een view (het TOPview) ook hier aanbeveling. Hierna heb ik het programma-onderdeel: "Manufacturing" doorlopen. Dit onderdeel kenmerkt zich
eveneens door een logische opbouw zodat ik het eenvoudig heb
kunnen doorlopen. Om van de aldus gegenereerde CLS-file tot NCregels te komen is hoofdstuk 6 van de handleiding ingeruimd.
Hierin staan de achtereenvolgende toetsaanslagen vermeld die tot
het beoogde resultaat voeren. Om hiermee aan te vangen moest ik
uit de "Design-drafting" module stappen. Ik vroeg mij af hoe dit
gedaan kon worden zonder risiko voor de aangemaakte files. De
huidige handleiding geeft hier weI uitsluitsel over: herhaaldelijk indrukken van de <term>-toets. Verder zal er een verwijzing, naar de bij het hoofdstuk behorende manual (Manufacturing
Operations), in de handleiding opgenomen worden, zodat men in
geval van programmatuurwij zingen zich snel op de hoogte kan
stellen van de achterliggende problematiek. Het behoeft uiteraard geen betoog dat de transformatie feilloos is verlopen.
uit efficiency-overwegingen heeft Dhr. Willems zorggedragen voor
het versturen van de files over het netwerk naar de draaibank en
voor het aansturen van de laatste. Het programma is ten overvloede ook nog op de draaibank gesimuleerd en gecontroleerd,
hierbij zijn geen fouten aangetroffen in het gegenereerde
programma. Concluderend kan ik stellen, dat de huidige handleiding helder en logisch van opzet is, zodat iemand met een
minieme systeemvoorkennis in een mum van tijd de gewenste files
kan aanmaken en aanbieden aan de produktieafdeling(en).
C.H.M. van Oirschot
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OPMERKINGEN:
-De gebruiker van de feature-modeller bepaalt in welk view
gewerkt wordt (het programma zelf heeft geen voorkeur).
-Een feature hoeft niet door het aanwijzen van de rode F geselekteerd te worden. Het aanwijzen van een "entity" van de
"group" is voldoende.
-De overweging voor het versturen van de files was de volgende:
De gebruiker dient hiervoor "netwerk-privilege" te hebben. Of
Dhr. Van Oirschot dat privilege had was niet duidelijk. E.P.M.
Willems.
3 Dhr. F. stamps/dhr. Guldemeister (TEGEMA)
Blauw is beter als kleur van het uitgangsmateriaal en de hoofdletters F. Blauw heeft geen vaste betekenis (rood/groen =
bemating, cyaan = view dependent, geel gebruikt het selectiemenu
en grijs is bijna niet te zien). Het selekteren van de features
gaat eenvoudiger als de letter F in alle "views" zichtbaar is.
De r-bottom van 0 is onzin. Een radius is minimaal 0.2 mm. Een
aparte feature voor een vrij steek voor r-bottom = 0 is dan
gewenst. Een feature voor draad zonder vrijsteek ook. De keuze
tussen de cilinders kan beter eerder gebeuren (direkt nadat er
voor cilinder gekozen is). Is de weergave van delen van de
cilinders die zeker verwijderd moeten worden niet te vermijden?
Bij het opgeven van de toleranties zou het gemakkelijker zijn
als de maximale tolerantie boven stond en de minimale tolerantie
onder.
De detailleur mag de door de constructeur opgeven wijze van
bematen uit principe niet kunnen wijzigen. De constructeur had
er een bedoeling mee toen hij die maat opgaf. De optie
color/font/caractersize in "Dimension drafing" schept verwarring: deze parameters kunnen al in het system- of module-parameters-menu gekozen worden.
De nullen aan het einde van de tekst (bijvoorbeeld M8.000xl.250)
moeten automatisch verwijderd worden. De punt/komma moet als er
geen cij fers achter komen ook verwij derd worden. Gebruik een
komma en geen punt voor decimalen. Bij normale spoed mag de
spoed bij bemating niet vermeld worden.
Wijzigingen buiten de feature-modeller om, hebben geen invloed
op de manufacturing informatie. Wijzigingen moeten daarom met de
feature-modeller doorgevoerd worden. Het programma houdt op na
het aanmaken van de CLS-file. Dit heeft als voordeel dat in de
CLSF nog handmatig wijzigingen kunnen worden aangebracht. Een
cylcus als draadsnijden gaat met THREAD, een universeel commando, dat door de postprocessor vertaald wordt. De optie "manufacturing" van de feature-modeller kent vrij weinig opties. Er kan
hiermee dan ook weinig misgaan. Technologische wijzigingen
(snijsnelheden,aanzet e.d.) zijn te veranderen door de parametersets van de gereedschappen te wijzigen. De gereedschappen
zijn opgeslagen in enkele Part-files.
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De handleiding is duidelijk/compleet. Een produktmodel (zie
onder) waarin aIle features voorkomen is hiermee te realiseren.
OPMERKINGEN:
-Bij de materiaalingave kan zowel de diameter van het uitgangsmateriaal als de maximale diameter van het werkstuk ingeven
worden. De diameter van het uitgangsmateriaal is de constructeur
niet altijd bekend (is die diameter van dat materiaal op voorraad?). Als de maximale diameter van het werkstuk opgegeven
wordt, hoeft er aan het produktmodel minder gekorrigeerd te
worden. De werkplaats moet het materiaal dan weI eerst op maat
maken.
-Extra features kunnen naar behoefte aan de prototype featuremodeller worden toegevoegd.
-De keuze voor de punt of de komma kan ergens in unigraphics
beinvloed worden (system parameters instelling door manager).
-De overige opmerkingen zijn verwerkt in een dag.
E.P.M. Willems.

..3r200-Y~r
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Testprodukt TEGEMA
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1 INLEIDING
Deze handleiding hoort bij de prototype feature-modeller voor
draaiprodukten.
daardvormen

De draaiprodukten worden opgebouwd uit stan-

(features).

De prototype feature-modeller is een

GRIP-programma waarmee voor draaiprodukten
-een 3D produktmodel
-een tekening voorzien van bemating
-een programma voor een NC-bewerkingsmachine (CutterLocation-Source-File)
gegenereerd kunnen worden.
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2 OPSTARTEN/STOPPEN VAN DE PROTOTYPE PEATURE-MODELLER VOOR
DRAAIPRODUKTEN
Nadat een part opgehaald is in een van de volgende modulen van

Unigraphics II:
-Design/drafting
-Modeling
-Manufacturing
kan de prototype feature-modeller opgestart worden. Als er vormen
in het ontwerp voorkomen die niet met de prototype featuremodeller gemodelleerd kunnen worden, moeten deze met de standaard
module (Design/drafting of Modeling) van Unigraphics worden
getekend. Het aanmaken van het programmaregels om deze vormen te
fabriceren dient dan ook met de Manufacturing-module van
Unigraphics II te gebeuren. Deze programmaregels kunnen aan het
met de feature-modeller gegenereerde programma worden toegevoegd
(via de standaard opties van de Manufacturing-module).
Het opstarten gaat als voIgt:
-kies binnen het hoofdmenu van de module voor
GRIP
-kies RUN
-geef de programmanaam in:
@UGPMDISK:STD:WILLEMS:DFMODELLER

gevolgd door return/entry complete
De prototype feature-modeller wordt nu opgestart.
Het hoofdmenu met de volgende 4 mogelijkheden verschijnt:
1 peature-design

(genereren van het 3D-produktmodel)
2 Dimension drafting

(maken van een tekening voorzien van bemating)
3 Manufacturing

(produceren van een cutter-Location-Source-File)
.. terminate

(verlaten van prototype feature-modeller)
De eerste 3 deelprogramma's worden in de volgende hoofdstukken
besproken.

Het stoppen van de prototype feature-modeller gebeurt door enkele
malen op de toets TERM te drukken en vervolgens te kiezen voor
"terminate".
3

3 FEATURE-DESIGN

Als er in het hoofdmenu: 1 Feature-design
2 Dimension drafting
3 Manufacturing
4 terminate
gekozen wordt voor 1 Feature-design kan de
ontwerpen met de feature-modeller.

gebruiker gaan

Het programma kontroleert of er uitgangsmateriaal aanwezig is.
Er is uitgangsmateriaal aanwezig als de drie blauwe punten
(points) hiervan zichtbaar zijn. Is er geen uitgangsmateriaal
aanwezig dan moet het uitgangsmateriaal gedefinieerd worden. Dit
gaat als voIgt:
uitgangsmateriaal ingave. De constucteur moet een materiaalsoort
kiezen. De volgende materialen staan ter beschikking:
1 carbon steel (=machinestaal)
2 free cutting steel (=automatenstaal)
3 aluminium
Vervolgens moeten de afmetingen (lengte en diameter) van het
uitgangsmateriaal opgegeven worden. Het uitgangsmateriaal wordt
dan getekend met de lengte in de positieve richting van de xc-as
van het Work Coordinate System (WCS). De drie blauwe punten
(points) geven de xc-as en de yc-as van het gebruikte WCS aan. De
gegevens van het uitgangsmateriaal kunnen opgevraagd worden (zie
6 list feature).
Bet wijzigen van het uitgangsmateriaal gaat als voIgt:
-"delete" met de standaard optie van Unigraphics het model
(points en surfaces) van het uitgangsmateriaal. De features
blijven staan. (De modeller moet hiervoor verlaten worden).
-start de modeller weer op en geef het nieuwe uitgangsmateriaal
in.

..

Als het uitgangsmateriaal gedefinieerd is, verschijnt het
volgende menu:
1 feature-input
2 delete
3 blank
4 edit feature
5 edit tolerances
6 list feature
7 transformation
8 terminate
De mogelijkheden van de eerste 7 opties zullen achtereenvolgens
besproken worden.
Gebruik optie 8 (terminate) om naar het hoofdmenu terug te keren.
1 feature-input.
Met deze optie worden de features getekend.
De constructeur kan uit 4 features (zie figuur 2) kiezen. Nadat
er een feature gekozen is kunnen de afmetingen en toleranties van
een ander feature van dezelfde soort ingelezen worden. Dit is
niet noodzakelijk. Van een feature moeten de afmetingen en
toleranties worden opgegeven. De positie van het ~ teken (zie
figuur 2) moet aangegeven worden in "work coordinates" als naar
de positie van het feature gevraagd wordt. De Unigraphics II
optie WCS control kan gewoon benut worden. De opgegeven positie
wordt loodrecht qeproj ecteerd op het x-y vlak van het Work
Coordinate system dat qebruikt werd bij de inqave van het
uitqanqsmateriaal. Dit vlak is te herkennen aan de drie blauwe
punten (points). De hieruit volgende x- en y-positie in dat vlak
wordt door de prototype feature-modeller gebruikt. Het ontwerpen
gaat het best in een "top-view" of een "bottom-view" van het uitgangsmateriaal (in verband met de gebruikte projectie). Voor
feature 4 kan de positie op twee manieren opgegeven worden. De
linker positie wordt gebruikt als de lengte opgegeven is inclusief vrij steek (incl. end of thread), de rechter als de lengte
exclusief vrijsteek (excl. end of thread) opgegeven is.
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Als gekozen wordt voor feature 1 (cilinder), dan moet de
constructeur aangeven of en aan welke zijde van het feature geen
materiaal aanwezig is. De ingegeven cilinder wordt getekend (het
deel waar de opening zit wordt niet getekend), het materiaal aan
de zijde van de opening zal over de resterende lengte van het
uitgangsmateriaal verwijderd worden. Als de cilinders aIleen met
een steekbeitel gemaakt kunnen worden zullen deze automatisch
overgaan in feature 2 (groove).
Bij feature 3 (taper met positieve hoek) en feature 4 (external
thread) mag aan de rechterzijde (positieve x-richting) van het
feature geen materiaal aanwezig z1Jn. Is er weI materiaal
aanwezig dan moet dat met een ander feature (bijvoorbeeld feature
1 (cilinder»
verwijderd worden.
Feature 4 is voorz ien van de iso-draad tabel. Nadat de "M" waarde
opgegeven is moet een bij die "M" waarde horende genormaliseerde
spoed (coarse=standaard=grof, fine=fijn) gekozen worden. Voor
de gebruiker verschijnt een waarschuwing als hij tweede of derde
keus iso-draad gebruikt of als hij helemaal geen iso-draad
gebruikt (in dit laatste geval moet een andere "M" waarde ingevuld worden). De waarschuwing moet met "entry complete"
bevestigd worden.
Bij de features 1 en 2 zit onder de toets AA het stelsel van
voorkeurspassingen in het eenheidsas stelsel (voor de breedte
en/of de diameter).
Als aIle maten en toleranties opgegeven zijn worden de opgegeven
waarden gekontroleerd op fouten, vervolgens wordt er gekeken of
er in het bestand gereedschappen aanwezig zijn om het feature te
verspanen. Worden er fouten gevonden of is er geen gereedschap
aanwezig dan moeten de foutmeldingen met "entry complete"
bevestigd worden; de afmetingen en toleranties moeten opnieuw
ingegeven worden.
Zijn er geen fouten, dan wordt het feature getekend en kan het
volgendefeature gekozen worden.
Druk op TERM om naar het vorige menu te gaan.
7

Opmerkingen:
-Als er rechts/links van feature 1 geen materiaal aanwezig is,
wordt de afronding rechtsonder/linksonder weggelaten. Het opgeven
van een overmaat voor de breedte (width) is ~ noodzakelijk.
-De aanzichtlijnen van de afrondingen kunen niet automatisch
worden getekend. De oppervlakken ("surfaces of revolution") zijn
weI aanwezig. De gebruiker moet de "silhouette curves" zelf
genereren met de normale optie in Unigraphics. De tolerantie moet
in dat geval omlaag tot ± 0.1 •
-Afrondingen kleiner of gelijk aan 0.4 mm worden helemaal niet
getekend (weI gemaakt).
-Het "deleten", "blanken", "erasen" en "trimmen" van lijnen en
surfaces die tot de features behoren is toegestaan. "Unqroupen"
mag echter niet. De blauwe letter P mag niet vernietigd worden,
"blanken" van de letter is weI toegestaan.
-De standaard Unigraphics optie "transformation" mag niet
gebruikt worden om features te transformeren. Transformaties
moeten met optie 7 van de prototype feature-modeller (7 transformation) uitgevoerd worden. Het kopieren van cilinders die aan
een zijde open zijn is zinloos. Het transformeren van het gehele
ontwerp (roteren, spiegelen en transleren) met de standaard
unigraphics optie "transformation" is weI toegestaan.
2 delete.
Deze optie is bedoeld voor het deleten van features. Het uitgangsmateriaal kan met deze optie niet vernietigd worden. Er
verschijnt het selection menu. Hierbij moeten de volgende 2
opmerkingen gemaakt worden:
-er wordt maar een feature vernietigd (het selecteren
van meerdere features tegelijk heeft geen zin).
-het aantal "entities" moet kleiner of gelijk zijn aan
100 stuks.
Indien een heel feature geselecteerd is, wordt het in haar geheel
vernietigd (tekening, bemating en gereedschapsbanen). het
vernietigen van aIleen aIle bemating of aIleen aIle gereedschapsbanen is mogelijk door aIleen dat deel te selecteren. Met deze
8

optie kunnen aIleen (subgroupen van) features vernietigd worden.
Losse curven of surfaces die deel uitmaken van een feature kunnen
met deze optie niet vernietigd worden.
Als de berichten "operation deleted" of "operation not in current
CLSF" verschij nen moeten deze bevestigd worden met "entry
complete". In het eerste geval z1Jn de gereedschapsbanen
weggegooid uit de Cutter-Location-Source-File (CLSF), in het
tweede geval kunnen ze nog bestaan: ze staan niet in het aktieve
CLSF, er is geen CLSF aktief of de gereedschapsbanen zijn al
weggegooid.
Druk op TERM om naar het menu terug te keren.
3 blank.

blank.
Hiermee worden (subgroupen van) features onzichtbaar gemaakt.
De werkwijze is dezelfde als bij delete, er wordt echter niets
vernietigd. De "entities" worden aIleen onzichtbaar, de gereedschapsbanen blijven aanwezig in het CLSF. "Blank" beeft dezelfde
1

beperkingen als "delete".

2 unblank.
Unblank maakt alles wat onzichtbaar gemaakt was weer zichtbaar.
Druk op TERM om naar het menu terug te keren •
.& edit feature.

Deze optie biedt de mogelijkheid maten, positie en toleranties
van een bestaand feature te wijzigen. Nadat het feature aangewezen is (m.b.v. het selection menu), wordt het feature
(tekening, bemating, gereedschapsbanen) vernietigd (zie 2
delete). De oorspronkelijke positie wordt d.m.v. een punt
weergegeven (deze punt verdwijnt als deze optie verlaten wordt).
Nadat de nieuwe waarden opgegeven zijn en het feature gekontroleerd is (zie 1 feature-input) wordt het opnieuw getekend. De
9

bemating
worden.

en

de

gereedschapsbanen moeten

opnieuw

aangemaakt

5 edit tolerances.

Met deze optie kunnen aIleen de toleranties van een feature
gewijzigd worden. Nadat een feature aangewezen is (m.b.v. het
selection menu), kunnen de toleranties opnieuw opgegeven worden.
Van de features 1 en 2 wordt nog een keer gekontroleerd of ze met
de aanwezige gereedschappen te maken zijn. Is dit niet het geval
dan moeten de toleranties opnieuw opgegeven worden. Zijn de
opgegeven toleranties mogelijk, dan worden deze aan het feature
toegekend.
6 list feature.

List maakt het mogelijk aIle gegevens van het uitgangsmateriaal
en van een (single) of aIle (all) features op te vragen. Zijn er
nog geen features aanwezig, dan kan de optie "single" niet
gebruikt worden. De optie "all" kan in dat geval benut worden om
de gegevens van het uitgangsmateriaal op te vragen. De gegevens
worden naar het "listing device" (beeldscherm, printer) gestuurd.
De optie "all" werkt aIleen op features waarvan de blauwe letter
F in het "workview" zichtbaar is.
7 transformation.

Hiermee kan een feature verplaatst of (meerdere malen) gekopieerd
worden. Nadat een feature geselecteerd is moet de te verplaatsen
afstand (delta of to a point) worden opgegeven. Vervolgens kan
gekozen worden uit move, copy en mUltiple copies. Indien er
gekozen wordt voor "move", worden de bij dat feature horende
gereedschapsbanen vernietigd (zie 2 delete), de rest van het
feature (inclusief bemating) wordt verplaatst. Bij copy en multiple copies worden de bemating en de gereedschapsbanen niet
gekopieerd.
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4 DIMENSION DRAFTING

Als er in het hoofdmenu: 1 Feature-design
2 Dimension drafting
3 Manufacturing
4 terminate
gekozen wordt voor 2 Dimension drafting kan de gebruiker gaan
detailleren. In het "workview" verschijnt een hartlijn (view
dependent). Het volgende menu verschijnt:
1 dimension creation
2 delete
3 blank
4 terminate
De mogelijkheden van de eerste 3 opties zullen achtereenvolgens
besproken worden.
Gebruik optie 4 (terminate) om naar het hoofdmenu terug te keren.
1 dimension creation. Nadat een feature aangewezen is, wordt de
bemating van dat feature in het "workview" getekend. Het volgende
feature kan nu van bemating worden voorzien.

Druk op TERM om naar het menu terug te keren.
opmerkingen:
-De bemating van de positie van het feature moet met de hand
aangebracht worden.
-Het deleten en verplaatsen van automatisch gegenereerde bemating is toegestaan (met de opties van Unigraphics II).
-Indien een maat getolereerd is met +0 en -0 wordt de tolerantie
weggelaten.
-De ruwheids- en cilindriciteitssymbolen worden aIleen weergegeven als de waarden ongelijk zijn aan o.
-Bij feature 2 (groove=groef) kan de diepte of de diameter van
bemating voorzien worden (dit is door de constructeur opgegeven) •
-Bij feature 4 (external thread = uitwendige draad) kan de lengte
inclusief of exclusief draadvrijsteek bemaat worden (dit is door
de constructeur opgegeven).
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2 delete.

Deze funktie vernietigd aIleen aIle automatisch gegenereerde
bemating van een feature. De bemating zelf moet geselecteerd
worden. Hierbij moeten de volgende 2 opmerkingen gemaakt worden:
-AIleen de bemating van 1 feature wordt vernietigd.

(het selecteren van de bemating van meerdere features
in een keer heeft geen zin). De hartlijn blijft staan.
-Bet aantal "entities" moet kleiner of gelijk zijn aan
100 stuks.

Druk op TERM om naar het menu terug te keren.
3 blank.

1 blank.
Blank werkt op dezelfde manier als "delete" maar vernietigt de
bemating niet. De bemating wordt onzichtbaar gemaakt. "Blank"
heeft dezelfde beperkingen als "delete".

2 unblank.
Unblank maakt alles wat onzichtbaar was weer zichtbaar.
Druk op TERM om terug te keren naar het menu.
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5 KANUFACTUR:ING

Als er in het hoofdmenu: 1 Feature-design
2 Dimension drafting
3 Manufacturing
4 terminate
gekozen wordt voor 3 Hanufacturinq kan het Cutter-LocationSource-File

(CLSF)

gemaakt worden.

Het CLSF moet d.m.v.

een

postprocessor omgezet worden in een NC-file.
Het

verdient

de

aanbeveling

een

"top

view"

van

het

uit-

gangsmateriaal aanwezig te hebben. De beitelbewegingen Z1Jn in
dit

view het best te

zien.

Bij

oneigenlijk gebruik van de

features zijn botsingen niet uitgesloten!
Er wordt gevraagd naar een

filename

(default=partname).

het

verdient de aanbeveling de naam niet langer te maken dan 6
letters

(MS-DOS conventie)

als het NC-file

(bewerkt CLSF)

op

diskette gezet moet worden.
Als er al een CLSF met die naam bestaat, verschijnt het volgende
menu:

1 use existing file

(file openen, inhoud bewaren)

2 replace existing file (file openen, inhoud weggooien)
3 new name (andere naam geven)
Hieruit moet een keuze gemaakt worden.
Vervolgens verschijnt het volgende menu:
1 generate clsf

2 delete
3 blank
4 tool report
5 terminate
De mogelijkheden van deze opties zullen achtereenvolgens besproken worden.
Gebruik optie 5 (terminate) om naar het hoofdmenu terug te keren.
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1 qenerate elsf.

Deze optie genereert een CLSF. De positie van het nulpunt van
het werkstuk is de loodrechte projectie van oorsprong van het
Work Coordinate System (WCS) op de hartlijn. De klauwplaat
bevindt zich aan die zijde van het produkt waar de xc-positie
negatief wordt.De bewerkingsvolgorde kan zowel automatisch
(automatic) als met de hand (manual) vastgelegd worden.
1 automatic.
De optie 1 automatic verwerkt aIle features waarvan de blauwe F
in het "workview" zichtbaar is. Als een feature verwerkt is wordt
de blauwe F van dat feature "geblanked" • (Het "blanken" van de
letters of de gehele features is dus een alternatieve manier om
de bewerkingsvolgorde te beinvloeden.)
Als de draairichting van de draaibank standaard (rechtsom) is,
ontstaat bij feature 4 schroefdraad met rechtse spoed (normaal).
(De machines van het Regionaal Centrum werktuigbouwkunde draaien
echter linksom. Dit geeft een beter zicht op het verspaningsproces) .
2 manual.
Als er gekozen is voor handbediening (manual) wordt de bewerkingsvolgorde vastgelegd door de features een voor een aan
te wijzen. Met de handbediening kunnen bij het nadraaien de voorgestelde aanzet en de konstante snijsnelheid door de gebruiker
beinvloed worden. Bij feature 4 kan de bediener opgeven waar de
beitel moet beginnen met draadsnijden. Rechtse en linkse spoed
zijn mogelijk (let op de draairichting van de spindel! Deze staat
afgesteld voor het Regionaal Centrum Werktuigbouwkunde. Linksom
dus! ) .
Druk op TERM om naar het menu terug te keren.
2 delete.

Met de optie 2 delete kunnen de gereedschapsbanen en de "boundaries" (begrenzingen van het te verspanen deel) vernietigd
worden. Hiertoe moeten de lIentities ll die de "boundariesll vormen
qeseleeteerd worden. hierbij moeten de volgende 2 opmerkingen
gemaakt worden:
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-AIleen de gereedschapsbanen en "boundaries" van 1
feature worden vernietigd. (Het selecteren van meerdere features tegelijk heeft dus geen zin).
-Bet aantal "entities" .oet kleiner of gelijk zijn aan
100 stuks.
Indien er maar een gereedschapsbaan bij de "boundary" hoort
worden de gereedschapsbaan en de "boundary" vernietigd. Als er
meerdere gereedschapsbanen bij de "boundaries" horen kan de
gebruiker kiezen uit het weggooien van aIle banen en de boundaries (all) of maar een gereedschapsbaan weggooien (de "boundaries" blijven in dit geval staan).
Het bericht "operation not in current CLSF" (gereedschapsbaan
niet vernietigd; niet (meer) aanwezig in aktief CLSF) moet met
"entry complete" bevestigd worden.
Druk op TERM om terug te keren naar het menu.

3 blank.
1 blank
Blank werkt op dezelfde manier als "delete" maar de gereedschapsbanen worden niet vernietigd. De "boundaries" worden
onzichtbaar gemaakt. "Blank" heeft dezelfde beperkingen als
"delete".
2 unblank
Unblank maakt alles wat onzichtbaar was weer zichtbaar.
Druk op TERM om terug te keren naar het menu.

4 toolreport.
De optie tool report genereert een toolreport. In het tool report
worden de volgende zaken vermeld:
-naam van de gebruiker, datum, tijd, partname
-materiaalsoort en afmetingen
-het werkstuknulpunt
-de volgorde van de gebruikte gereedschappen en hun
posities in de revolverkop (tur) en het gereedschapsgeheugen (adj).
15

6 VAN CLSP NAAR WERKSTUK

Om van CLSF tot een werkstuk te komen moeten op de volgende
dingen gebeuren.
1 De CLSF vertalen in NC-regels.
2 De NC-regels op diskette zetten (voorlopige oplossing TUE).
3 De draaibank aansturen.
Deze drie onderdelen zullen in het kort besproken worden.
1 De CLSP vertalen in NC-regels.

Met de CLSF kan de machine niet aangestuurd worden. De CLSF moet
omgezet worden in NC-regels. Dit gaat als volgt:
Verlaat de prototype feature-modeller (risicoloos).
Change module
4 Manufacturing
4 generation
Na elke gereedschapsbaan voIgt het kommando "spindelstop" en
"wissel gereedschap". De "stop" kommando' s en overbodige gereedschapswisselingen worden als voIgt weggehaald:
1 CLSF control
1 optimization
3 end of path commands
6 none (omit from all paths)
entry complete
entry complete
2 return to generation menu (default)
Het aanmaken van de CL-file gaat als volgt:
3 CL-file/postproces
2 standard apt
1 generate CL-file (default)
-accepteer default naam of geef een andere naam in.
De Cl-file is aangemaakt en kan vertaald worden met de postprocessor. Dit gaat als volgt:
3 MDF name
-geef de MDF naam op (@UGFMDISK:STD:WILLEMS:WEILER)
-zet de opties 5 tIm 11 op "MDF defined"
12 post processing
Het is mogelijk tijdens het "postprocessen" te kijken of er
fouten optreden. Dit kan door 2x op break te drukken.
Wacht tot de boodschap "postprocessing finished"
verschijnt.
entry complete
term
term
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De NC-regels zijn nu aangemaakt en bevinden zich in de file
<filename>.ptp.
Deze procedure wordt uitgebreider beschreven in de handboeken
Manufacturing Operations van de software leverancier.
De gebruiker kan de NC-regels als volgt bekijken.
Change module
8 file utilities
2 file mgt exec
(als het scherm niet verschijnt op BREAK drukken)
ty <filename>.ptp
Met het commando BYE kom je weer terug in het keuze menu.
2 De NC-reqels op diskette zetten (voorlopiqe oplossinq TUE).

De NC-regels moeten eerst verplaatst worden naar VAX-niveau. Dit
gaat als volgt:
-kies in het eerste menu voor:
98 non menu activities (DCL)
-er verschijnt een dollarteken. Type in "run" gevolgd
door de toets return.
-er wordt gevraagd naar een file. Het file is:
[ugii]migrate
-er verschijnt een menu. Kies hieruit:
1 move files from UGII into native
-geef de filename op (inclusief .ptp)
-terug keren naar het menu gaat als volgt:
-kies 8 exit. Het dollarteken verschijnt.
-Type in "menu" gevolgd door de toets return.
Het file bevindt zich nu op VAX-niveau.
Laat de systemmanager kontroleren of het netwerk aanstaat. Ga
naar de PC in het laboratorium voor numerieke besturing. Geef
de PC het kommando startnet en beantwoord de volgende vragen als
volgt:

service
username
password

persoonlijk userid (VAX-niveau)
persoonlijk userid (VAX-niveau)
persoonlijk password (VAX-niveau)

Kopieer het file van drive D (VAX) naar de diskette (drive A).
3 De draaibank aansturen.

Bij de volgende stappen moet iemand van het Regionaal Centrum
Werktuigbouwkunde aan wezig zl.Jn (als de machines van het
Regionaal Centrum Werktuigbouwkunde gebruikt worden). Lees het
programma in op de PC (voorlopige oplossing TUE).
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voorzie het programma van een programma-nummer (informeer welke
nummers niet in gebruik zijn!). Laat het programma naar de
machine sturen. Kontroleer of de juiste gereedschappen op de
juiste plaats in de revolverkop zitten. Geef de kodes voor de
nUlpuntsverschuiving en de grafische simulatie in. Let op!~ Een
uitsteeklengte buiten de klauwen gelijk aan de lengte van het te
maken produkt is niet altijd voldoende. De gereedschappen bewegen
soms ook nog buiten het produkt.
Het programma kan nu gesimuleerd worden (eis van het Regionaal
Centrum Werktuigbouwkunde). Na de grafische simulatie wordt het
programma nog een keer op de machine gesimuleerd. Deze test heeft
tot doel botsingen tussen de gereedschappen in de revolverkop en
delen van de draaibank (klauwplaat, vaste kop) te vermijden. Het
feit dat het gebruikte gereedschap niet botst met het werkstuk
zegt niets over eventuele botsingen van de andere gereedschappen
in de revolverkop met de rest van de machine.
Treden er geen botsingen op, dan kan het werkstuk gemaakt worden.
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BIJLAGE 1: Poutmeldingen.

De volgende foutmeldingen hebben enige uitleg nodig:
fout

oorzaak

-feature damaged

ongeoorloofde operatie uitgevoerd
met feature. Oplossing: weggooien
van dat feature d.m.v delete (in
UGII) en opnieuw dat feature
tekenen.
feature 1 en 2:
r-bottom + r-top >= depth of
r-bottom + chamfer >= depth
(depth=Yc-positie#l - o. 5*diameter) •
Een of meer van de waarden y cpositie'1 , r-bottom, r-top, chamfer, depth en diameter is/zijn
fout.
feature 1 en 2:
diameter >= 2*Yc-positie'1 of
Yc-positie'1 - depth < o.
Is de positie van het feature
korrekt opgegeven?
feature 1 en 2: r-top is negatief.

-depth error

-depth/diameter error

-radius < 0
-no finishing tool
-radius/pitch too small

feature 1: De opgegeven r-bottom
is te klein.
feature 4: De radius van de
afronding van de vrijsteek (0,5 *
spoed) is te klein.
Er is geen gereedschap in de
blbliotheek met een radius kleiner
of gelijk aan de geeiste radius.

Hier wordt de Yc-positie bedoeld, die bepaald is door loodrechte projectie op het x-y vlak van WCS dat gebruikt werd bij
de materiaalingave. Dit vlak wordt aangegeven door de drie blauwe
punten (points).

11:
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BIJLAGE 2: Uitbreiding van de prototype teature-modeller voor
draaiprodukten.

Bet uitbreiden van de prototype feature-modeller voor draaiprodukten is te verdelen in twee delen. Die delen zijn:
1 Bet uitbreiden van de aanwezige gereedschappen en parametersets.
2 Bet uitbreiden van het aantal features.
Deze delen zullen in het kort besproken worden.
1 Ret uitbreiden van de aanwezige gereedschappen en parametersets.

De gereedschappen die zich in de bibliotheken bevinden, zijn de
gereedschappen die gebruikt worden in de draaicursus van het
Regionaal Centrum Werktuigbouwkunde (fig. 3). Deze gereedschappen bevinden zich daar dan ook standaard in de revolverkop.
De gereedschappen en parametersets kunnen eenvoudig uitgebreid
worden. Nadat het part waarin de betreffende gereedschappen en
parametersets op gehaald is, kunnen de nieuwe gereedschappen en
parametersets aangemaakt worden. De nu volgende regels moeten
echter in acht genomen worden.
veronderstellingen voor gereedschappen.

-Mesbeitels
-De mesbeitels voor de bewerking voordraaien zijn ondergebracht in de bibliotheek (partname):
@UGFMDISK:STD:WILLEMS:MBVOOR.
-Keuzekriterium als meerdere beitels voldoen:
aanzet x snedediepte is maximaal
-De mesbeitels voor de bewerking nadraaien zijn ondergebracht in de bibliotheek (partname):
@UGFMDISK:STD:WILLEMS:MBNA.-Alle beitels voor de bewerking
nadraaien komen ook voor in de bibliotheek (partname):
@UGFMDISK:STD:WILLEMS:MBVOOR.
Een lagere waarde voor de aanzet zorgt ervoor dat ze aIleen
gebruikt worden als het echt niet anders kane
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-Keuzekriterium als meerdere beitels voldoen:
maximale aanzet
-Keuze kriterium als geen beitel kan voldoen (neusradius =
sharp) :
kleinste neusradius
-Steekbeitels

-De steekbeitels zijn ondergebracht in de
(partname): @UGFMDISK:STD:WILLEMS:STB.
-Keuzekriterium als meerdere beitels voldoen:
aanzet x snedebreedte is maximaal

bibliotheek

-uitwendiqe draadbeitels

-De beitels voor uitwendige draad z1Jn ondergebracht in de
bibliotheek (partname): @UGFMDISK:STD:WILLEMS:UDB.
-De insteekdiepte is 0.541226 x de maximale spoed + 1mm.
-Keuzekriterium als meerdere beitels voldoen:
verschil tussen spoed en toegestane spoed (uit insteekdiepte) is minimaal
veronderste11inqen voor parameterseta.

-De draairichting voor de beitels is linksom (CCLW), de draairichting voor de boren is rechtsom (CLW). Deze draairichtingen
worden door het Regionaal Centrum Werktuigbouwkunde gebruikt;
ze geven een beter zicht op het verspaningsproces.
-De "parametersetname" is de "toolname" met als toevoeging M1,
M2 of M3 (M1 staat voor materiaal 1 etc.).
-De parametersets zijn NIET "linked" aan de gereedschappen.
(Anders kan per gereedschap maar een soort materiaal verspaand
worden) •
-De parametersets worden in dezelfde bibliotheek ondergebracht
als de bijbehorende gereedschappen.
-De parameterset is machine-afhankelijk wat de kommando's voor
de postprocessor betreft.
-Voor de postprocessor voor de Weiler draaibank moeten de opties
"tlangl" en "radius" ingevuld worden (korrektie voor imaginaire
beitelpunt) •
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-De optie "add pprints" wordt gebruikt: er worden "pprints" aan
de gereedschappen toegevoegd. Deze "pprints" worden gebruikt om
het "toolreport" te maken. Als er geen "pprints" gebruikt worden,
geeft het "toolreport" niet weer welke gereedschappen gebruikt
zijn.
-Parametersets van mesbeitels voor nadraaien moeten aan de
volgende voorwaarden voldoen:
-De konstante snijsnelheid in simulated Constant Surface
Speed moet ingevuld worden (ook als de simulated CSS zelf
niet aktief is). De bediener van het CAM-gedeelte kan zelf
een konstante snij snelheid opgeven. De ingevulde waarde
dient als referentie.
-De ingevulde waarden voor aanzet en snijsnelheid geven een
ruwheid Ra van 3.2 ~m.
2 Bet uitbreiden van bet aantal features.
Het toevoegen van een feature moet gebeuren in de volgende
programmadelen:
-kdf
-wijfl
-wijl
-list
-dfbema
-dfmanu
-autom
Voor een feature moeten de volgende programmadelen worden
aangemaakt:
-dft
-dft d
-dfi
-dfbema
-dfma
Eventueel moeten ook files met gereedschappen en parametersets
en de programmadelen die de Nc-regels genereren aangemaakt
worden.
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De eenvoudigste manier om nieuwe programmadelen aan te maken is
het kopieren en w1Jz1gen van bestaande programmadelen. De
volgende zaken moeten hierbij worden opgemerkt.
-Alle informatie over de afmetingen, positie en toleranties van
een feature is bevestigd aan de blauwe F.
-De informatie over de afmetingen, het soort uitgangsmateriaal
en de positie van het gebruikte WCS zijn vastgelegd door middel
van (attributes aan) de blauwe punten (points).
-De namen van de gereedschapsbanen zijn bevestigd aan de group
entities waaruit de boundaries zijn opgebouwd.
-De naam van het feature (attributevalue il) bestaat uit de
letter A, de datum en de tijd waarop het feature aangemaakt werd,
gevolgd door een volgnummer. In de datum en tijd zijn "_", II II
en ":" vervangen door de letter A.
-De attributevalue jl van het hele feature is I, de attributevalue j 1 van de bemating is #1, de attributevalue j 1 van de
boundaries is ##t.
-Als er features aangemaakt worden die 4 of meer gereedschapsbanen vergen moeten de deelprogramma's VERNl2 en VERN3 aangepast
worden.
-Als voor nieuwe features een tolerantie in asrichting in de
positie verrekend moet worden zal een wijziging van deelprogramma
DFMAH nodig zijn.
-De waarde opgeslagen in fd(7) is een straal, de toleranties
tol (1. 7) en tol (2 ,7) zijn de toleranties op de diameter (2x
straal)!! DFMAH verrekent dit.
-Het ophalen van parametersets gaat niet altijd goed (er veranderen "onderweg" wel eens waarden). Kontroleer of de parametersets goed overkomen als er gebruik gemaakt wordt van de libraries.
-Het overgaan op solid-modeling vergt aanpassing van de deelprogramma's: menul,uai,kdf,dft_d,vernl,wisl,wijfl,trans. In plaats
van "surfaces of revolution" en "analytic surfaces" kan gebruik
gemaakt worden van "solid of revolution".
-Het gebruiken van een testprogramma is aan te bevelen. Het
"linken" van het gehele programma neemt nogal wat tijd in beslag.
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-Voor inwendig draaien moet ook gelet worden op de minimaal
benodigde diameter (beitels), de flute-length (boren) en de
maximaal te bereiken diepte (beitels en boren).
Nu voIgt een kort overzicht van de aanwezige deelprogramma's met
een korte beschrijving van de inhoud, gevolgd door een overzicht
van de attributenames & -values.
Programma naam
autom

code

dfbema
dfbemal
dfbema2
dfbema3
dfbema4
dfi2

+

dfi3

*.

dfi4

*.

dfk2
dfk3
dfk4
dfmal
dfmal.l

*
*
*
*
*

dfmal. 2

*

dfma2
dfma21
dfma3
dfma31
dfma3f
dfma4
dfma4f
dfmah

*
*.

dfmanu
dfmapl
dfmap2

+

*

*
*
*
*.

*
*.
*.

*
*.
+
+

doel
automatisch bewerken van features
(manufacturing)
onderprogramma bemating
bemating feature 1
bemating feature 2
bemating feature 3
bemating feature 4
ingave parameters/gereedschapskontrole feature 1 en 2
ingave parameters/gereedschapskontrole feature 3
ingave parameters/gereedschapskontrole feature 4
geometriekontrole feature 1 en 2
geometriekontrole feature 3
geometriekontrole feature 4
manufacturing van feature 1
manufacturing van feature 1 indien
er rechts geen materiaal is
manufacturing van feature 1
indien er links geen materiaal is
manufacturing van feature 2
genereren CLSF voor insteken
manufacturing van feature 3
genereren CLSF voor voordraaien
genereren CLSF voor naraaien
manufacturing van feature 4
genereren CLSF voor draadsnijden
geometrie verplaatsen naar midden
tolerantieveld
onderprogramma manufacturing
inlezen feature gegevens
inlezen feature gegevens

dfmodeller

hoofdproqramma

dfpd
dftl
dftld
dft2
dft2d
dft3
dft3d
dft4
dft4d
kdf

wegschrijven feature gegevens
20 tekening van feature 1
3D voorstelling van feature 1
20 tekening van feature 2
3D voorstelling van feature 2
20 tekening van feature 3
3D voorstelling van feature 3
20 tekening van feature 4
3D voorstelling van feature 4
keuzemenu features

*

*
*
*
*
*

*
*
+
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list

+

menul
menu2
menu3
spoed
toler

+

torpt
trans
uai
vernl
vernl2
vern2
vern3

+

wijl
wijfl

+

wisl
wis2
wis3

+

*•

overzicht van features
(uitgangsmateriaal, maten,
toleranties, positie)
keuzemenu feature-design
keuzemenu dimension drafting
keuzemenu manufacturing
iso-metrische draadtabel
iso-passingstelsel (voorkeurspassingen)
maken van tool report
verplaatsen
en
kopieren
van
features
kontrole/ingave uitgangsmateriaal
vernietigen van features
vernietigen van gereedschapsbanen
(bij wijzigingen aan features)
vernietigen bemating
vernietigen gereedschapsbanen
(manufacturing)
wijzigen van toleranties van een
feature
wijzigen van afmetingen en/of
toleranties van een feature
onzichtbaar maken van features
onzichtbaar maken van bemating
onzichtbaar maken van boundaries
(manufacturing)

verklaring
hoeft bij toevoegen van nieuw feature niet veranderd te worden.
toevoegen van nieuw feature vereist uitbreiding.
feature-specifiek programma.
directory aanwezig
(@UGFMDISK:STD:WILLEMS:----)

Er wordt gebruik gemaakt van attributes om de gegevens van de
features op te slaan. Nu voIgt een lijst met attribute-names &
values.
attribute
name
al

value
fd(l)

bl

fd(2)

cl

fd(3)

dl
el

fd(4)
fd(S)

fl

fd(6)

feature-nummer/naamgereedschapsbaan
x-positie van feature tov. wcsmateriaalingave / naam gereedschapsbaan
y-positie van feature tov. wcsmateriaalingave / naam gereedschapsbaan
feature 1,2,4 radius onder
feature 1,2 grootte afschuining
boven
feature 3,4 hoek afschuining
feature 1,2,3,4 breedte feature
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gl

fd(7)

h1

fd(S)

i1
j1
k1
11
m1

text
text
tol(l,l)
tol(2,1)
tol(1,2)

n1
p1
q1
r1
sl
t1
u1
v1
w1

tol(2,2)
tol(1,3)
tol(2,3)
tol(1,4)
tol(2,4)
tol(l,S)
tol(2,5)
tol(1,6)
tol(2,6)
tol(1,7)

xl

tol(2,7)

y1
zl

tol(l,S)
tol(2,S)

01

feature 1,2 .S*diameter
feature 4 spoed van de draad
feature 1,2 radius boven
feature 4 draadstraal (nominaal)
unieke naam feature
beveiligingseode
feature 1,2,3,4 ruwheid
feature 1,2 eilindieiteit
feature 2 diepte/diameter tolerantie (0/1)
feature
4
bemating
lengte
inel./lengte exel. (0/1)
feature 4 spoed: grof/fijn (0/1)
niet gebruikt
niet gebruikt
tolerantie min fd(4)
tolerantie max fd(4)
tolerantie min fd(5)
tolerantie max fd(5)
tolerantie min fd(6)
tolerantie max fd(6)
tolerantie min fd(7)/diameter
(feature 1,2 diameter=2*fd(7»
tolerantie max fd(7)/diameter
(feature 1,2 diameter=2*fd(7»
tolerantie min fd(S)
tolerantie max fd(S)
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