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Розрахунок  положення  програмного  нуля  для  випадку  фіксованої
п'ятиосьової  (чотирьохосьової)  обробки,  яка  дозволить  підвищити
продуктивність процедури постпроцесінгу на даному обладнанні.

Робота виконана на горизонтально-розточному верстаті Doosan DBC 110
з  системою  ЧПУ  Fanuc-31А.  Функціонування  підпрограми  в  складі
постпроцесора  перевірено  для  фіксованої  п'ятиосьової  обробки  заготівлі
кубічної форми, де характерною точкою обрана одна з вершин. Результати
проконтрольовані за допомогою автоматичного вимірювального щупа. 

Представлений  метод  розрахунку  положення  нульової  точки  для
п’яти координатного  верстату Doosan DBC 110 з системою ЧПУ Fanuc-31А
на основі аналізу  систем зв'язку інструмента з деталлю в системах ЧПК та
особливостей  п'ятикоординатної  безперервної  і  фіксованої  обробок.
Викладено  аналітичні  залежності  для  його  перерахунку на  основі
тригонометричних обчислень.

Створено підпрограму у постпроцесорі, що вираховує зміщення від вісі
перетину  до  характерної  точки  на  заготівлі  в  залежності  від  кута  оберту
стола,  яка  дозволяє  зменшити  час  обробки  деталей,  зменшити  довжину
інструменту  при  обробці  важкодоступних  поверхонь,  отримувати  більш
якісну поверхню за рахунок збільшення жорсткості системи ВПІД, зменшити
час обробки та витрат на інструмент, а також заощадити кошти на придбанні
дорого додаткового програмного забезпечення. 
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