GENEROWANIE KODÓW NC DLA FREZAREK NUMERYCZNYCH W RODOWISKACH AUTOCAD I AMD3

iura konstrukcyjno-technologiczne, które zajmuj¹ siê projektowaniem oprzyrz¹dowania, coraz czêciej szukaj¹
mo¿liwoci wykonania narzêdzi takich jak stempel-matryca, które bêd¹ s³u¿y³y do produkcji czêci o skomplikowanej powierzchni, niemo¿liwej do opisania za pomoc¹ tradycyjnego rysunku konstrukcyjnego. Wspó³czesne tendencje w projektowaniu urz¹dzeñ powszechnego u¿ytku, w których znaczna czêæ to tworzywa sztuczne czy specjalnie formowane blachy, wymuszaj¹ zastosowanie nowoczesnych metod projektowania i wytwarzania
oprzyrz¹dowania do ich produkcji. W ogromnej wiêkszoci cz³ony wykonawcze oprzyrz¹dowania frezowane s¹ na
maszynach sterowanych numerycznie.
Dla firm, które projektuj¹ swoje wyroby wykorzystuj¹c program Mechanical Desktop (w skrócie MDT), dobrym
rozwi¹zaniem problemu konstrukcji oprzyrz¹dowania bêdzie program NC Polaris, którego twórc¹ jest amerykañska
firma NC Microproducts. Firma ta od 1984 roku wspó³pracuje cile z Autodeskiem i uczestniczy we wszystkich programach Autodesku, których celem jest utworzenie systemu CAD/CAM, pracuj¹cego z ró¿nymi wersjami AutoCAD-a
oraz Mechanical Desktopa. Obecnie jest to najwiêkszy dostawca oprogramowania CAM dla u¿ytkowników AutoCAD-a i Mechanical Desktopa uczestnicz¹cy w programie partnerstwa MAI, prowadzonym przez Autodesk.
NC Polaris jest programem sk³adaj¹cym siê z wielu
modu³ów i umo¿liwia generowanie kodów NC dla takich
maszyn jak wycinarki laserowe, plazmowe, ³ukowe i inne
pracuj¹ce w 2 oraz 2 1/2 osi, elektrodr¹¿arki dwu- i czteroosiowe, tokarki, frezarki, punchery. W niniejszym artykule postaram siê przybli¿yæ jedynie mo¿liwoci programu
NC Polaris w odniesieniu do frezarek numerycznych.
NC Polaris to program pracuj¹cy wy³¹cznie w rodowisku AutoCAD-a i Mechanical Desktopa. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu uzyskujemy najwy¿szej klasy system
CAD/CAM pracuj¹cy na oryginalnej geometrii utwo-

Polaris Mill Extension. Natomiast do frezowania powierzchni o bardzo skomplikowanym kszta³cie, zdefiniowanej za pomoc¹ powierzchni NURBS lub trójwymiarowego modelu bry³owego ACIS posiadaj¹cego powierzchnie swobodne, s³u¿y modu³ NC Polaris Expert
NURBS Cutter Extension. Modu³ ten wymaga do pracy modu³u Mill Extension, co pozwala na zrealizowanie
ogromnej wiêkszoci zadañ frezarskich.
NC Polaris, dzia³aj¹c w znanym rodowisku CAD,
obs³ugiwany jest z jednego okna dialogowego, którego
zestaw opcji zmienia siê w zale¿noci od wybranego
cyklu operacyjnego. Rzadziej wykonywane operacje,
g³ównie zwi¹zane z konfiguracj¹ systemu, prowadzone s¹ z poziomu dodatkowego menu. Taki sposób obs³ugi
programu zapewnia przejrzystoæ i pozwala na szybkie opanowanie programu.

NC POLARIS MILL EXTENSION
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rzonej w programie CAD, która nie wymaga konwersji
do systemu CAM. Takie rozwi¹zanie zapewnia maksymaln¹ elastycznoæ, bez utraty danych spowodowanej
przez translatory.
NC Polaris posiada dwa g³ówne modu³y obs³uguj¹ce frezarki numeryczne. Do frezowania prostszych w formie kszta³tów, które mog¹ byæ opisane klasycznym rysunkiem p³askim lub trójwymiarowym modelem bry³owym ACIS nieposiadaj¹cym powierzchni swobodnych
(bry³y utworzone przez wyci¹gniêcie), s³u¿y modu³ NC
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Modu³ Mill Extension s³u¿y przede wszystkim do wytwarzania elementów maszynowych przy czym upraszcza i automatyzuje proces frezowania i wiercenia. Do utworzenia cie¿ek narzêdzi mo¿e s³u¿yæ zarówno p³aski
rysunek AutoCAD-a, jak i trójwymiarowy model bry³owy ACIS utworzony w AutoCAD-zie lub Mechanical Desktopie.
Mill Extension pozwala na sterowanie frezark¹
3-osiow¹ z dodatkowym pe³nym pozycjonowaniem
w piêciu osiach. Dziêki pozycjonowaniu piêcioosiowemu program obraca model bry³owy w ten sposób,
¿eby kolejna obrabiana powierzchnia by³a ustawiona
prostopadle do osi narzêdzia.
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Cech¹ szczególn¹ modu³u Mill
Extension w wersji NC Polaris V8 jest
to, ¿e cykle operacyjne modu³u Mill
Extension s¹ w pe³ni stowarzyszone z obrabianym modelem bry³owym. Zmiany parametryczne
wprowadzone w modelu bry³owym spowoduj¹ automatyczn¹
korekcjê utworzonych ju¿ cie¿ek
narzêdzia, co pozwoli na szybk¹
aktualizacjê programu NC.
Mill Extension zaopatrzony jest
w ca³y szereg gotowych cykli frezowania, które mog¹ byæ u¿yte w operacjach wiercenia, frezowania, obróbki gniazd i zag³êbieñ, obróbki powierzchni pochy³ych 3D typu mesh, generowanych
przez AutoCAD-a. Do obróbki kieszeni program posiada cykle frezowania liniowego i spiralnego. Cykle frezowania kieszeni posiadaj¹ opcjê rozpoczêcia obróbki od wprowadzenia
narzêdzia w wywiercony
wczeniej otwór lub wejcia

narzêdzia ze
stopniowym zag³êbieniem w materia³  wejcia spiralnego. Cykle obróbki
kieszeni pozwalaj¹ na obróbkê kieszeni zawieraj¹cych dowoln¹ liczbê wysp, które mog¹ byæ umieszczone na ró¿nych
wysokociach  program automatycznie rozpozna wyspy
i odpowiednio przygotuje obróbkê takiego kszta³tu. Je¿eli
narzêdzie jest za du¿e do wykonania ca³ej przestrzeni kieszeni, program bêdzie unika³ obróbki tych obszarów, w których
narzêdzie siê nie zmieci, i utworzy nowe kieszenie zawieraj¹ce resztki materia³u do obróbki mniejszym narzêdziem. G³êbokoæ skrawania dla danego narzêdzia automatycznie ustala
liczbê koniecznych przejæ, koniecznych do osi¹gniêcia zadanej g³êbokoci. Ruchy narzêdzia miêdzy kolejnymi przejciami s¹ sterowane w taki sposób, ¿eby za-

pewniæ minimum ruchu ja³owego. Program posiada mo¿liwoæ frezowania linii rubowych i gwintowych.
Mill Extension automatyzuje
zabiegi wiercenia. Posiada funkcje odnajdywania otworów spe³niaj¹cych okrelone warunki.
Zespo³y operacji powtarzanych
dla ka¿dego otworu, takich jak nawiercanie, wiercenie, wiercenie z wycofaniem, gwintowanie i pog³êbianie mog¹
byæ ustalane przez pojedynczy wybór dziêki istnieniu
bazy operacji, któr¹ u¿ytkownik systemu samodzielnie rozbudowuje. Ka¿da kombinacja operacji obróbki otworów
mo¿e byæ ³atwo dostosowana do warunków obróbki. Program zapewnia typowe cykle technologiczne od G81 do
G89. W celu optymalizacji ruchu maszyny program udostêpnia sortowanie kolejnoci obrabianych otworów.
Mill Extension obs³uguje automatyczne g³owice narzêdziowe, pozwalaj¹c na zapisywanie parametrów narzêdzi dla wielu konfiguracji
g³owic narzêdziowych. U¿ytkownik
mo¿e we w³asnym zakresie utworzyæ
bibliotekê posiadanych narzêdzi do
frezowania i wiercenia. Program
pozwala na wprowadzanie dowolnych zmian w dostarczonych cyklach obróbczych i tworzenie w³asnych cykli przez kombinacjê funkcji
z wielu ró¿nych cykli operacyjnych. Do
obliczenia szybkoci skrawania i szybkoci
obracania wrzeciona mo¿na skorzystaæ ze specjalnego kalkulatora, który posiada obszern¹ bibliotekê materia³ów. U¿ytkownik mo¿e wprowadziæ tak¿e w³asne materia³y.
W celu sprawdzenia wyników dzia³ania utworzonego
kodu NC program NC Polaris zapewnia mo¿liwoæ emulacji
narzêdzia na rysunku lub trójwymiarowym modelu bry³owym. Je¿eli posiadamy gotowy program NC, który nie by³
tworzony za pomoc¹ komputera, to mo¿emy utworzyæ
w rodowisku AutoCAD-a lub MDT graficzn¹ reprezentacjê trajektorii narzêdzia, zbudowan¹ z obiektów AutoCAD-a.
Rysunek taki mo¿e byæ wykorzystany do odtworzenia modelu lub rysunku ród³owego. Jako opcjê mo¿emy zastosowaæ dodatkowy modu³ o nazwie Tape-To-Part, który emuluje proces obróbki na trójwymiarowym modelu przestrzennym i pokazuje w czasie rzeczywistym narzêdzie usuwaj¹ce
materia³, a tak¿e udostêpnia ca³y szereg dodatkowych funkcji zwi¹zanych z procesem weryfikacji kodu NC, takich jak
wyliczanie czasu obróbki, pomiar na modelu odleg³oci po
obróbce i inne.
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Kilka faz wizualizacji procesu obróbki w module Tape-To-Part.
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EXPERT NURBS CUTTER EXTENSION
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Modu³ Expert NURBS Cutter Extension zosta³ zaprojektowany specjalnie dla narzêdziowni, odlewni i kuni, które
wymagaj¹ mo¿liwoci obróbki
skomplikowanych powierzchni
typu NURBS. Modele zawieraj¹ce takie powierzchnie mog¹
byæ tworzone w programie Mechanical Desktop jako modele
bry³owe lub powierzchniowe, a tak¿e mog¹ byæ importowane z innych systemów CAD do MDT. Obliczenia
trajektorii narzêdzia wykonywane s¹ dla frezów kulistych,
zaokr¹glonych i p³askich.
Obróbka zgrubna realizowana jest przez jedn¹ z szeciu metod: trzy algorytmy pionowej obróbki zgrubnej
(XZYZ) oraz trzy algorytmy poziomej obróbki zgrubnej, które zapewniaj¹ pochy-

³e wejcie
narzêdzia lub
punkty wprowadzenia
narzêdzia. Obróbka wykañczaj¹ca mo¿e byæ realizowana za pomoc¹ ruchów poziomych (XY), pionowych
(cie¿ki pod dowolnym k¹tem do osi X), wzd³u¿ g³ównego przebiegu kszta³tu modelu, obróbki spiralnej. Wszystkie rodzaje obróbki wykañczaj¹cej mog¹ generowaæ ruchy narzêdzia ze sta³¹ odleg³oci¹ miêdzy cie¿kami, co
eliminuje koniecznoæ rêcznego doszlifowania powierzchni.
Do ustalenia strategii obróbki mo¿emy u¿yæ powierzchni ograniczaj¹cych, które pozwol¹ na obróbkê
tylko wybranych powierzchni, oraz polilinii ograniczaj¹cych, które umo¿liwi¹ wydzielenie obszaru obróbki.
Expert NURBS Cutter Extension zapewnia tak¿e
obróbkê resztek  automatyczne odszukanie resztek materia³u pozostawionego przez wiêksze narzêdzie, obróbkê o³ówkow¹, obróbkê granic przeciêæ powierzchni, obróbkê wzd³u¿ linii przep³ywu powierzchni. W celu frezowania np. napisów lub
grawerowania na powierzchni
3D mo¿emy rzutowaæ na powierzchniê modelu p³ask¹ poliliniê,
odzwierciedlaj¹c¹ ¿¹dany kszta³t.

Modu³ Expert NURBS Cutter Extension wykorzystuje do
generowania cie¿ek okno
o nazwie NCSurfer, obs³uguj¹ce jêzyk OpenGL, co daje w efekcie znaczne przyspieszenie tworzenia cie¿ek. NCSurfer s³u¿y
tak¿e do ³¹czenia wielu pojedynczych programów obróbki
w jeden proces maj¹cy na celu
Przyk³ady
kompletne wykonanie czêci.
prowadzenia
Poniewa¿ NC Polaris posiada jeden wspólny sys- cie¿ek w
module
tem definiowania narzêdzi i cykli operacyjnych, w moExpert
dule Expert NURBS Cutter u¿ytkownik mo¿e definioNURBS
waæ np. w³asne narzêdzia w taki sam sposób jak w moCutter
dule Mill Extension. Wizualizacjê programów NC
mo¿ena przeprowadziæ za pomoc¹ dodatkowego modu³u o nazwie Tape-To-Part, podobnie jak dla modu³u
Mill Extension.

Po³¹czenie modu³ów Mill i Expert NURBS Cutter
stanowi wysokiej klasy system CAM, który w ca³oci
wykona najbardziej zaawansowane prace na frezarce
3-osiowej, pocz¹wszy od frezowania prostych profili
i wiercenia, a skoñczywszy na frezowaniu skomplikowanych powierzchni klasy NURBS. Programy NC Polaris
i Mechanical Desktop bêd¹ stanowi³y silne stanowisko
CAD/CAM o ogromnych mo¿liwociach i elastycznoci, dostosowane do wysokich wymagañ wspó³czesnego biura konstrukcyjno-technologicznego.
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Przyk³ad wizualizacji programu
NC utworzonego na podstawie
modelu zbudowanego z powierzchni NURBS
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