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MODEL GEOMETRYCZNY I KINEMATYCZNY
PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC FV 580A
Streszczenie. W pracy przedstawiono mo¿liwoci systemu NX jako zintegrowanego rodowiska programowego CAD/CAM/CAE. Opisano proces tworzenia modelu geometrycznego i
kinematycznego centrum frezarskiego FV-580A. Proces budowy wirtualnej maszyny przeprowadzono w rodowisku konstruktora obrabiarek MTB (Machine Tool Builder) programu NX.
Na zbudowanym modelu wirtualnym przeprowadzono symulacjê i weryfikacjê ruchów.
S³owa kluczowe: modelowanie, projektowanie, systemy CAD/CAM, model geometryczny,
model kinematyczny, symulacja, NX system.

WPROWADZENIE
Nieod³¹cznymi narzêdziami nowoczesnego in¿yniera s¹ programy wspomagaj¹ce
procesy projektowania CAD/CAM/CAE [2]. Szczególne miejsce w grupie narzêdzi tego
typu zajmuje system NX firmy Siemens PLM Software [1112]. Szeroko rozwiniête
funkcje modu³u CAD oraz CAM sytemu NX dostarczaj¹ narzêdzi wspomagaj¹cych
projektowanie i wytwarzanie, co zwiêksza wydajnoci pracy in¿ynierów, konstruktorów, technologów i programistów maszyn. Budowanie wirtualnych parków maszynowych pozwala na projektowania procesów technologicznych bez koniecznoci eksperymentowania na maszynie rzeczywistej. Daje to mo¿liwoci tworzenia wirtualnych
laboratoriów, w których prowadzenie dzia³añ dydaktycznych jest mo¿liwe bez koniecznoci zakupu drogich i zajmuj¹cych du¿o miejsca obrabiarek. Symulacja kinematyczna
maszyn o geometrii modeli 3D, pozwala w maksymalny sposób na przybli¿enie siê do
rzeczywistego procesu, realizowanego fizycznie na maszynie [1, 39].

METODYKA I ZA£O¯ENIA PROJEKTOWE
Proces budowy wirtualnej obrabiarki CNC w rodowisku programu NX poprzedzi³a analiza zasadnoci tworzenia wirtualnych modeli kinematycznych. Zapoznano siê z
tematyk¹ tworzenia kinematycznych modeli obrabiarek w systemie NX. Przed wykonaniem geometrycznego i kinematycznego modelu wirtualnej obrabiarki CNC przyjêto
nastêpuj¹ce za³o¿enia:
1)

Katedra Podstaw In¿ynierii Produkcji, Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Lubelska.
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 zostanie wykonany model geometryczny i kinematyczny centrum frezarskiego
FV-580A bêd¹cego na wyposa¿eniu Katedry Podstaw In¿ynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej,
 do tworzenia geometrii modelu zostanie wykorzystana dokumentacja dostarczona
przez dystrybutora maszyny oraz pomiary bezporednie maszyny,
 tworzony model bêdzie wiernie odwzorowywa³ przestrzenie robocze obrabiarki,
 utworzona kinematyka bêdzie wspó³pracowaæ z dostêpnym postprocesorem,
 mo¿liwa bêdzie symulacja procesów obróbki w znacznym stopniu zbli¿onych do
rzeczywistych.






Zakres prac przygotowawczo-projektowych obejmowa³:
zapoznanie siê z dokumentacj¹ centrum frezarskiego FV-580A [10],
przeprowadzenie niezbêdnych do wykonania modelu 3D pomiarów gabarytów, przestrzeni obróbkowych, poszczególnych zespo³ów ruchowych maszyny nie uwzglêdnionych w dokumentacji,
wykonanie modelu 3D centrum frezarskiego FV-580A,
zapoznanie siê z funkcjami modu³u budowy kinematyki obrabiarki MTB (Machine
Tool Builder) oraz dzia³aniem aplikacji Post Builder systemu NX,
wykonanie kinematycznego modelu obrabiarki na podstawie utworzonej wczeniej
geometrii 3D zespo³ów obrabiarki.

Proces budowy wirtualnej maszyny przeprowadzono w rodowisku konstruktora obrabiarek MTB (Machine Tool Builder) programu NX, przy pomocy którego mo¿liwe jest:
 budowanie wirtualnych modeli obrabiarek i narzêdzi,
 stosowanie modeli geometrycznych 3D do definiowania zespo³ów obrabiarki,
 definiowanie kinematyki poszczególnych cz³onów,
 animacja ruchów wed³ug ustawionych osi maszyny do celów testowych,
 edycja podzespo³ów poprzez drzewo z³o¿enia.

PROCES TWORZENIA MODELU KINEMATYCZNEGO OBRABIARKI
Model kinematyczny obrabiarki w programie NX wykonano jako z³o¿enie bry³ geometrycznych elementów reprezentuj¹cych poszczególne zespo³y wykonawcze maszyny. Kinematyka maszyny jest dodawana do modelowanych zespo³ów i zawiera siê w
pliku z³o¿enia. Stopieñ odwzorowania rzeczywistej obrabiarki odzwierciedla gabaryty
maszyny, tak aby mo¿liwe by³o symulowanie pe³nej przestrzeni roboczej obróbki. Model kinematyki okrela zwi¹zek pomiêdzy czêciami sk³adowymi maszyny, okrela równie¿ nazwy osi i wartoci graniczne przemieszczeñ [11].
Proces tworzenia modelu kinematycznego centrum frezarskiego FV-580A ze sterowaniem Fanuc 0iMC, przy pomocy konstruktora MTB obejmowa³:
 wykonanie z³o¿enia modelu 3D centrum frezarskiego FV-580A,
 zdefiniowanie kinematyki w module budowy obrabiarki MTB,
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 wygenerowanie wirtualnego kontrolera VNC w aplikacji Post Builder,
 konfiguracjê instalacji obrabiarki.
Model przeznaczony do konfiguracji kinematyki musi spe³niaæ szereg wymagañ:
 geometria z³o¿enia maszyny musi zawieraæ podstawowe zespo³y: korpusy, sto³y,
prowadnice, wrzeciona, obudowy odwzorowuj¹ce przestrzeñ robocz¹,
 w katalogu o przywo³ywanej z biblioteki nazwie maszyny musz¹ znajdowaæ siê
wszystkie czêci z³o¿enia obrabiarki,
 w bibliotece obrabiarek musi byæ dokonany wpis w akta w pliku machine_database.dat, aby obrabiarka mog³a byæ wczytywana,
 w katalogu postprocesor musi byæ utworzony plik tekstowy *.ascii, w którym
zdefiniowano postprocesor maszyny.
Z³o¿enia modelu 3D centrum obróbkowego FV-580A

Budowa kinematyki obrabiarki w systemie NX jest mo¿liwa po uprzednim wykonaniu modeli 3D poszczególnych podzespo³ów. Polega ona na utworzeniu bry³ geometrycznych poszczególnych elementów, a nastêpnie wykonaniu z³o¿enia zespo³ów wykonawczych maszyny.
Na podstawie dokumentacji przekazanej przez producenta maszyny oraz dodatkowych pomiarów obrabiarki zbudowano model 3D pionowego centrum frezarskiego
FV-580A [10]. Do utworzenia geometrii czêci u¿yto narzêdzi modu³u NX Modeling
(rys. 1), natomiast do modelowania obudów wykorzystano modu³ NX Sheet Metal (rys. 2).

Rys. 1. Czêci sk³adowe pionowego centrum obróbkowego FV580-A
zaprojektowane w module Modeling
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Wykonano modele 3D poszczególnych zespo³ów: ³o¿a, s³upa, sañ, prowadnic, silników i obudów. Jest to wystarczaj¹ce, aby odwzorowaæ przestrzeñ robocz¹ obrabiarki.
Na rysunku 3 przedstawiono widok 3D z³o¿enia zespo³ów modelowanej obrabiarki
FV-580A. Z³o¿enie modelu obrabiarki zosta³o wykonane w specjalny sposób po to, by
mo¿liwe by³o ³atwe zdefiniowanie kinematyki. Poszczególne czêci pogrupowano
w zale¿noci od ruchów jakie bêd¹ wykonywaæ w modelu kinematycznym. Stó³ obrabiarki zosta³ po³¹czony w zespó³ z ka¿dym elementem poruszaj¹cym siê w osi X maszyny. Podobnie, sanie osi Y oraz wrzeciennik poruszaj¹cy siê w osi Z, zosta³y po³¹czone w osobne zespo³y ruchowe. Tak przygotowany model pos³u¿y³ do zbudowania (na
jego podstawie) kinematyki w module MTB.

Rys. 2. Os³ona pionowego centrum obróbkowego FV-580A
zaprojektowana w module NX Sheet Metal

Rys. 3. Widok 3D podzespo³ów pionowego centrum obróbkowego FV-580A
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Definiowanie kinematyki obrabiarki w module Machine Tool Builder MTD

Definiowanie kinematyki wirtualnej obrabiarki w konstruktorze obrabiarek MTB
polega na okreleniu relacji miêdzy sk³adnikami modelu maszyny oraz okreleniu kierunków i ograniczeñ ruchu osi sterowanych X, Y, Z. MTB opiera siê na strukturze
drzewa (rys. 4) do reprezentacji modelu tworzonej kinematyki. Drzewo to zawiera
wszystkie elementy kinematyki i pokazuje relacje miêdzy ka¿dym z tych elementów.
Podobnie jak w module Assembly w drzewie MTN (Machine Tool Navigator) obowi¹zuje zasada struktury z³o¿enia Master Model. Struktura ta polega na ustanowieniu
hierarchii czêci w zespole na zasadzie rodzic  dzieci (Parent  Children). Ka¿da czêæ
typu rodzic jest nadrzêdna w stosunku do dzieci. Przejawia siê to tym, ¿e podczas definiowania kinematyki ka¿de dziecko porusza siê w zespole ze swoim rodzicem (rys. 4).

Rys. 4. Drzewo z³o¿enia Machine Tool Navigator pionowego centrum frezarskiego FV-580A

Wykorzystuj¹c przygotowany odpowiednio w module Assembly model 3D, budowany w strukturze Master Model, nadano sk³adniki fizyczne maszyny, nazywane
K- Components.
K-Components s¹ to czêci reprezentowane przez zespo³y modelowane i s¹ okrelone w Machine Tool Builder jako odniesienia do z³o¿enia w Assembly.
W budowanej kinematyce w sk³ad K-Components wchodz¹ czêci z³o¿enia: baz sta³ych
(³o¿e i s³up frezarki), czêci ruchome osi X (stó³, korpusy i obudowy sañ), czêci
ruchome osi Y (korpusy i obudowy sañ), czêci ruchome osi Z (wrzeciennik, wrzeciono, obudowy wrzeciona).
Budowê obrabiarki rozpoczêto od nadania jej nazwy FV-580A w MTN i dodania ca³ego
z³o¿enia czêci z modu³u Assembly (rys. 5). Jest to wa¿ny krok, poniewa¿ pod tak¹ nazw¹
maszyna bêdzie wywo³ywana z biblioteki do programu obróbkowego.
Pierwszym z okrelonych komponentów obrabiarki w drzewie MTN by³a baza
maszyny (MACHINE BASE), za któr¹ przyjêto ³o¿e obrabiarki. Jest to czêæ modelu
3D w pe³ni utwierdzona przy pomocy Assembly Constaints typu Fix.
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Rys. 5. Operacja dodania z³o¿enia do modu³u MTB

Po okreleniu bazy nale¿y okreliæ uk³ad wspó³rzêdnych obrabiarki. W tym celu
utworzono na bazie maszyny komponent skrzy¿owanie  Junctions. Junctions s³u¿y do
klasyfikacji uk³adów wspó³rzêdnych, przypisania im nazw i funkcji.
Definiuje siê uk³ady wspó³rzêdnych dla:
 uk³adu zerowego maszyny,
 uk³adu automatycznego monta¿u narzêdzi,
 uk³adu monta¿u przedmiotów obrabianych.
Uk³ady te s¹ tak¿e u¿ywane do definiowania osi NC i s¹ na trwa³e zwi¹zane
z poszczególnymi komponentami (poruszaj¹ siê razem z nimi).
Bazowym nieruchomym uk³adem przy pomocy którego definiowane s¹ osie NC
i ograniczenia maszyny jest uk³ad zerowy (_MACHINE_ZERO). Zdefiniowano go dynamicznie przy pomocy umieszczonego w z³o¿eniu punktu i uk³adu absolutnego maszyny. Punkt ten zdefiniowano na podstawie danych z instrukcji dostarczonej przez
producenta maszyny o ograniczeniach ruchu obrabiarki (tab. 1).
Punkt zerowy umiejscowiono zgodnie z instrukcj¹ u¿ytkowania [10] w odleg³oci
610mm od p³aszczyzny sto³u, w odleg³oci 35 mm od krawêdzi bocznej, stycznie do
krawêdzi tylnej sto³u (rys. 6).
Uk³ad zerowy zdefiniowano w punkcie zerowym przy pomocy Dynamic CSYS,
nastêpnie obrócono go w celu poprawnego okrelenia kierunków osi (rys. 6). W naTabela 1. Wielkoci charakterystyczne zakresów ruchów centrum frezarskiego FV-580A [15]
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Rys. 6. Okrelenie punktu zerowego uk³adu wspó³rzêdnych obrabiarki

stêpnym kroku nadano klasyfikacjê uk³adu jako Machine Zero przez polecenie Junction
Classification (rys. 7).
Dopiero po klasyfikacji system odnosi siê do utworzonego uk³adu jako zerowego
wirtualnej obrabiarki. W podobny sposób definiowane s¹ uk³ady wspó³rzêdnych monta¿u narzêdzi i przedmiotów obrabianych. W nastêpnym kroku dodano K-Component
dla osi Z, bêd¹cego nieruchom¹ baz¹ dla komponentu wrzeciona, poprzez opcjê Insert
K-Components do bazy maszyny MACHINE_BASE (rys. 8). Po ustawieniu bazy dla
wrzeciona, mo¿liwe by³o dodanie komponentu wrzeciona (SPINDLE). Jako wrzeciono zdefiniowano czêci pokazane na rysunku 9.
S¹ to wszystkie elementy poruszaj¹ce siê razem w osi Z. Dodanie osi NC przeprowadzono na bazie wrzeciona Z_BASE przez u¿ycie Insert Axis. Jest to przypisanie do
ruchu komponentu wrzeciona. W oknie Edit Axis (rys. 10) nadano nazwê osi i ustawiono przynale¿noci osi do uk³adu wspó³rzêdnych poprzez Select Junction.

Rys. 7. Okno klasyfikacji zerowego uk³adu wspó³rzêdnych
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Rys. 8. Klasyfikacja K-Component Z_BASE

Rys. 9. Klasyfikacja K-Component SPINDLE

Okrelono typ osi jako liniow¹ i zaznaczono NC Axis po to, by o by³a traktowana
jako sterowana w programie NC. Nastêpnie nadano ograniczenia drogi komponentów
osi Z do wartoci 510 mm, poprzez opcje Axis Limits (rys. 10).
U¿ytkownik ma mo¿liwoæ sprawdzenia ustawionej kinematyki osi przez Test Axis.
Animacja ruchu mo¿e byæ wykonywana w ustawionych krokach lub trwaæ do osi¹gniêcia punktów granicznych ruchu. Daje to mo¿liwoæ sprawdzenia poprawnoæ ustawionych kierunków i limitów przesuwu lub obrotu.
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Kolejnym krokiem by³o zdefiniowanie uk³adu wspó³rzêdnych automatycznego monta¿u narzêdzi (rys. 11).
Do komponentu SPINDLE dodano Junction i ustawiono uk³ad wspó³rzêdnych przy
pomocy Dynamic CSYS, centrycznie w p³aszczynie monta¿u oprawki narzêdziowej.
Wa¿ne jest ustawienie uk³adu wspó³rzêdnych wymiany narzêdzi z kierunkiem osi X zgodnym z osi¹ symetrii narzêdzia (rys. 11). System automatycznej wymiany narzêdzia pozycjonuje mocowane narzêdzie w osi X uk³adu wymiany, dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest
poprawne zdefiniowanie tego uk³adu. Konieczne jest tak¿e sklasyfikowanie uk³adu odniesienia narzêdzi, podobnie jak podczas definiowania zerowego uk³adu wspó³rzêdnych.
W oknie Junction Classification (rys. 12) nadano uk³adowi oznaczenia Tool Mount. Wirtualny kontroler VNC podczas postprocesingu odnosi siê do przypisanych tutaj
informacji.
W dalszym etapie konfiguracji wirtualnej obrabiarki przeprowadzono instalacjê komponentów osi X a nastêpnie osi Y (rys. 13). Proces ten przebiega³ w ten sam sposób jak
przy konfiguracji komponentów osi Z. Do MACHINE_BASE dodano K-Component
bazê osi Y (Y_BASE), za które przyjêto ³o¿e wraz z listwami prowadnicowymi (rys.13b).
Nastêpnie do Y_BASE dodano K-Component zespo³u osi Y (Y_SLIDE) i zdefiniowano w nim o Y. W oknie Edit Axis przypisano o do MACHINE_ZERO oraz oznaczono o jako liniow¹ o NC. Nadano ograniczenie przesuwu 420 mm i sprawdzono
poprawnoæ ruchu przez funkcje Test Axis (rys.13b).

Rys. 10. Okno edytora osi Edit
Axis

Rys. 11. Widok zdefiniowanego uk³adu wspó³rzêdnych
monta¿u narzêdzi
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Rys. 12. Okno klasyfikacji uk³adu wspó³rzêdnych monta¿u narzêdzi
a)

b)

Rys. 13. Klasyfikacja komponentów i ustawieñ: a) dla osi X, b) dla osi Y

Ostatni¹ definiowan¹ osi¹ by³a o X (rys. 13a). Konfiguracja osi, w której zamontowany jest stó³ frezarki, do którego bêdzie instalowany przedmiot obrabiany przebiega
w odmienny sposób. Komponenty osi X nie posiadaj¹ w³asnej bazy poniewa¿ ich ruch
odbywa siê wraz z czêciami osi Y, wiêc do bazy osi Y dodano K-Component osi X
(X_SLIDE).
W drzewie nawigatora MTN widoczna jest hierarchia komponentów osi X podrzêdna osi Y (rys. 13a). Do K-Component osi X dodano Axis X jako liniow¹ o NC
i wprowadzono limit przesuwu na wartoæ 580mm. Sprawdzono poprawnoæ ruchu
przez funkcje Test Axis.
Ostatnim etapem definiowania 3-osiowej struktury centrum obróbkowego FV-580A
jest konfiguracja komponentów ³¹cz¹cych symulacjê, z programem CAM rodowiska
Manufacturing NX. Za takie po³¹czenie opowiada K-Component o nazwie SETUP. Zosta³ on wstawiony do komponentów osi bezporednio wspó³pracuj¹cych z obrabianym
przedmiotem, w tym przypadku osi X.
Do komponentu SETUP do³¹czono elementy definiuj¹ce przygotówkê BLANK,
uchwyt FIXTURE i przedmiot obrabiany PART (rys.14). Elementy te sklasyfikowano
odpowiednio w oknie K-Component Classification w celu przyporz¹dkowania jako
elementy instalacyjne (rys. 15).
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Rys. 14. Konfiguracja komponentów instalacyjnych SETUP dla osi X
D


E


F


Rys. 15. Klasyfikacja K-Component dla elementów: a) przygotówek, b) uchwytów,
c) czêci obrabianych

Podczas wywo³ywania z biblioteki wirtualnej obrabiarki elementy typu SETUP musz¹
zostaæ zdefiniowanie na przedmiocie obrabianym w programie obróbki. Zdefiniowana
w przedstawiony sposób wirtualna obrabiarka mo¿e byæ dodana do biblioteki maszyn
w programie NX. W konstruktorze obrabiarek MTB mo¿liwe jest zdefiniowanie magazynu narzêdziowego w celu symulacji operacji wymiany narzêdzia. W pracy ograniczono siê do symulacji wymiany narzêdzia prowadzonej bezporednio do wrzeciona,
ze wzglêdu na brak kontrolera VNC wykonuj¹cego tak¹ operacjê.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zaprezentowany proces budowy i symulacji wirtualnej obrabiarki pozwala stwierdziæ, ¿e:
 wirtualny model kinematyczny pionowego centrum frezarskiego FV-580A odwzorowuje ograniczenia ruchu osi i przestrzeni obróbkowej,
 zbudowana kinematyka ma mo¿liwoæ wspó³pracy za porednictwem wirtualnego
kontrolera z postprocesorem u¿ywanym na obrabiarce,
 wykonana symulacja zosta³a bezkolizyjnie odwzorowana na rzeczywistej maszynie,
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Przeprowadzona symulacja pozwoli³a na pe³ne odwzorowanie rzeczywistego procesu obróbki poprzez obserwacjê ruchów modelu wirtualnej obrabiarki, wychwycenie
kolizji i pomiar czasu obróbki bez fizycznego kontaktu z maszyn¹ rzeczywist¹. Porównanie symulacji wirtualnej obrabiarki z rzeczywistym obiektem da³o obraz zasadnoci
tworzenia tego typu modeli kinematycznych i pokaza³o w jaki sposób zaawansowane
techniki symulacji umo¿liwiaj¹ odzwierciedlenie rzeczywistego procesu na maszynie.
Budowanie wirtualnych parków maszynowych pozwala na projektowanie procesów
technologicznych bez koniecznoci eksperymentowania na maszynie rzeczywistej. Uzyskane rezultaty modelowania i definiowania kinematyki da³y mo¿liwoci tworzenia wirtualnych laboratoriów, w których prowadzenie dzia³añ dydaktycznych jest mo¿liwe
bez koniecznoci zakupu drogich i zajmuj¹cych du¿o miejsca obrabiarek. Symulacja
kinematyczna maszyn o geometrii modeli 3D, pozwala w maksymalny sposób na przybli¿enie siê do rzeczywistego procesu, realizowanego fizycznie na maszynie.
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GEOMETRIC AND KINEMATICS MODEL OF VERTICAL CNC MACHINE
CENTRE FV580
Summary
In this paper possibilities of NX system as CAD/CAM/CAE software are presented. Geometry and kinematics modelling process of 4-axial vertical CNC machine centre is described. It
was carried out with use Machine Tool Builder Software in NX system. Simulation and verification of the correctness of movements were carried out on this model.
Key words: modelling, design, CAD/CAM systems, geometric model, kinematics model, simulation, NX system.
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