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Streszczenie. W artykule omówione zostały wspomagane komputerowo procesy wy-
twarzania CAM, ich funkcje, cechy oraz zastosowanie, a także ich integracja z syste-
mami wspomagającymi projektowanie czyli CAD.

W początkach rozwoju techniki NC programy dla maszyn numerycznie sterowanych
były przygotowywane w oddaleniu od stanowisk i linii produkcyjnych w ramach przy-
gotowania procesu produkcyjnego. W zależności od złożoności konstrukcyjnej części ob-
rabianych obrabiarki programowano ręcznie (DIN 66025; odpowiednik polski PN-93/M-
42030), bądź maszynowo (ze wspomaganiem komputerowym). Szybki postęp w dziedzi-
nie mikroelektroniki spowodował opracowanie sterowania CNC połączonego magistralą
danych z komputerem nadrzędnym (tryb DNC, komputer DNC, często bywa nazywany
serwerem plikowym File-Server, który przechowuje programy NC, administruje nimi,
przesyła do obrabiarki i kontroluje pracę tego podsystemu). Od lat siedemdziesiątych
mamy do czynienia z ciągłym wzrostem możliwości zastosowania komputerów w pracach
rozwojowych i konstrukcyjnych (systemy CAD) [1].

Łącząc inżynierskie czynności w obszarze zarówno CAD, jak i CAP, jako wstępne
przygotowanie produkcji, mówi się o CAE (Computer Aided Engineering). Połącze-
nie wreszcie obszarów komputerowo wspartego konstruowania, przygotowania produkcji
i właściwego wytwarzania traktuje się jako rdzeń systemu CIM (Computer Integrated
Manufacturing) i określa jako CAD/CAM [1].

1. Wprowadzenie

Komputerowe wspomaganie wytwarzania, czyli CAM (ang. Computer Aided Manufa-
cturing), to system komputerowy, który ma za zadanie integrację fazy projektowania
i wytwarzania. Jest to jeden z elementów zintegrowanego wspomagania wytwarzania
(ang. Computer Integrated Manufacturing, CIM). System CIM obejmuje wszystkie kom-
puterowo wspomagane działania związane z wytwarzaniem, począwszy od konstruowa-
nia, przez produkcję, na kontroli jakości kończąc (Rys. 1). Cechą charakterystyczną
systemu CAM jest przetwarzanie obiektów (modeli) powstałych w wyniku modelowania
komputerowego 2D/3D (aczkolwiek modeler może, ale nie musi, być częścią składową
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programu CAM) na instrukcje maszynowe, dokładniej ujmując na instrukcje sterują-
ce pozycją narzędzia obróbczego, maszyny sterowane numerycznie NC i CNC, które
umożliwiają wytwarzanie elementów [1,2,3].

Rysunek 1. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie CIM. Planowanie
w przedsiębiorstwie; [1]

Oprogramowanie CAM ma na celu ułatwienie projektowania procesów technologicz-
nych. Systemy CAM używane są głównie przez inżynierów mechaników. Obecnie służą
one głównie do generowania oraz tworzenia programów na maszyny CNC. Początkowo,
gdy obrabiarki CNC były proste, obrabiały zaledwie w 2 czy 3 osiach, programy można
było pisać ręcznie, jednak z czasem maszyny stawały się coraz bardziej nowoczesne i mo-
gły obrabiać coraz bardziej złożone kształty i dla przyspieszenia procesu pisania progra-
mów zaczęto wykorzystywać właśnie oprogramowanie CAM. Budowa programu CAM
jest podobna do CAD jednak zamiast rozbudowanego modułu modelowania zawiera
moduł procesów. Oczywiście zamiast modelować w programie CAM można importować
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model obrabianego detali z systemu CAD i na nim dokonywać dalszej komputerowej
obróbki [1,2,3].

Jednak nie do końca jest to takie proste ponieważ zanim powstanie program na maszy-
nę CNC trzeba stworzyć bazę programu zawierającą informacje odnośnie samej maszy-
ny, narzędzi i parametrów pracy. Przy dobrze zdefiniowanej bazie program sam potrafi
dobrać optymalne narzędzia i warunki pracy. CAM zawiera również symulator, dzięki
któremu możemy zobaczyć cały proces obróbki na ekranie monitora oraz sprawdzić czy
przypadkiem nie będzie kolizji narzędzia z obrabianym detalem czy wyposażeniem ma-
szyny. Następnie program generuje G-kod zrozumiały dla konkretnej obrabiarki, która
następnie realizuje proces obróbki [1,2,3].

2. Oprogramowanie CAM

Różnorodność programów jest wielka. Wybierając odpowiedni program należy kiero-
wać się tym, do czego będziemy go stosować, do jakiej obróbki, co będziemy obrabiać,
w jakiej branży, itp. Należy jednak pamiętać, iż żaden z tych programów nie zastąpi
wiedzy i praktyki inżyniera, ponieważ mamy do czynienia tylko z programami sztywno
realizującymi zadane operacje. Cała trudność polega na właściwym zadaniu operacji
w celu efektywnego wykorzystania oprogramowania oraz przełożeniu otrzymanych wy-
ników na rzeczywiste dane. Dlatego, mimo symulowania wypadków na komputerze, i tak
najważniejszy jest zwykły crash test. Wynika to z faktu, iż pomimo coraz większym mo-
cy komputerów oraz wzrostu jakości oprogramowanie, niestety nie jest możliwe zebra-
nie pod uwagę wszystkich okoliczności występujących w modelowanym procesie. Pewne
zdarzenia są nieprzewidywalne, a oprogramowanie, dzięki swoim procedurom i pewnym
zaprogramowanym algorytmom, może jedynie stworzyć najbardziej prawdopodobny sce-
nariusz. Poniżej podano opis wybranych programów CAM [2].

Przykłady oprogramowania:

- ADEM,
- AlphaCAM,
- CATIA,
- Cadwork 3DCAD/CAM,
- DELCAM,
- EdgeCAM,
- Radan,
- Esprit,
- GibbsCAM,
- MasterCAM,
- Pro Engineer,
- SolidCAM,
- MTS,
- SolidWorks,
- SurfCAM,
- Unigraphics,
- Work Nc,
- TopSolid’CAM,
- SprutCAM,
- Lantek Expert Cut/Punch.
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ADEM (Automated Design, Engineering, Manufacturing) to zaawansowany system
typu CAD/CAM/CAPP produkowany przez rosyjską firmę o takiej samej nazwie. ADEM
jest już od lat stosowany w wielu gałęziach przemysłu, głównie przez firmy produku-
jące militaria, jak również firmy lotnicze oraz związane z przemysłem kosmicznym. Do
niedawna system znany i rozpowszechniany był tylko na terenie Rosji. Obecnie jest do-
stępny w całej Europie oraz w Azji. Obecna wersja (8.1) jest pierwszą spolszczoną wersją
systemu [2].
AlphaCAM jest wszechstronnym systemem CAD/CAM przeznaczonym do obrób-

ki CNC drewna, metalu lub kamienia (głównie używany w branży drzewnej). System
AlphaCAM do obróbki metalu zawiera pakiet modułów do frezowania, toczenia i wyci-
nania drutem (WEDM - służy do opracowania precyzyjnego 2- lub 4-osiowego elektoro-
erozyjnego wycinania drutem). W przypadku obróbki drewna program ten pozwala na
przygotowanie produkcji od zwykłego 2-osiowego wycinania do skomplikowanych części
wykonywanych w 5-osiach. System ten posiada również moduły do wycinania laserem,
plazmą, palnikiem lub strumieniem wody. Producentem jest Planit Holdings Limited.
Wyłącznym dostawcą programu jest firma CNS Solutions z Warszawy [4].
CATIA to zintegrowany system CAD/CAM/CAE/FEM. CATIA jest produktem

firmy Dassault Systemes. System powstał w latach 70. XX wieku pod nazwą CATI.
W roku 1999, po przejęciu Euclida, powstała jego nowoczesna wersja (CATIA v5). Od
początku swojego istnienia system ten był związany z przemysłem lotniczym. CATIA to
zaawansowany system wspomagania prac inżynierskich w przemyśle lotniczym, samo-
chodowym, stoczniowym, maszynowym, sprzętu AGD, energetycznym, produkcji form
wtryskowych i wielu innych. Oprócz funkcji CAx system oferuje narzędzia PDM/PLM
(SmarTeam, Enovia) pozwalające na zarządzenie produktem (tworzeniem, rozwojem,
dokumentacją, cyklem życia, itd.). Najnowszym wydaniem serii 5 jest v5r19, która jest
w pełni kompatybilna z Microsoft Windows Vista. Dostępna jest również wersja v6r2009,
która jest kompleksowo zmodernizowanym oprogramowaniem. CATIA v5 jest dostępna
dla systemów operacyjnych: AIX, HP-UX, Solaris, Windows XP [2].
Cadwork 3DCAD/CAM powstał w 1980 roku i jest programem 3D-CAD/CAM

do projektowania konstrukcji drewnianych. Swoją innowacyjność zawdzięcza środowisku
pracy, dostosowanemu do wymagań projektowania konstrukcji drewnianych. Program
współpracuje z maszynami CNC do obróbki drewna. Zastosowanie programu to: kon-
strukcje drewniane, lamele, konstrukcje żelbetowe, drogi, ulice, autostrady, kartografia.
Producentem tego oprogramowania jest firma Cadwork Informatik CI AG [5].
DELCAM to produkt firmy Delcam plc (Birmingham - Wielka Brytania). Delcam

jest w pełni zintegrowanym systemem CAD/CAM projektowania technologii i konstruk-
cji, pracującym w środowisku Microsoft Windows. Główni użytkownicy systemu Delcam
są branże: motoryzacyjna, lotnicza, kosmiczna, przetwórstwa tworzyw sztucznych i gu-
my, ceramiczna. Głownie jest on używany w obróbce prac artystycznych [6].
EdgeCAM należy do grupy programów CAM do komputerowego wspomagania wy-

twarzania, który umożliwia programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie łącznie
z obróbką HSM (High Speed Machining): frezarek 2.5, 3, 4, 5 osiowych, tokarek 2, 4 osio-
wych wraz z obsługą osi C&Y&B oraz podwrzecion, wycinarek drutowych 2, 4 osiowych.
Producentem programu jest angielska firma Pathtrace, obecna na rynku oprogramowa-
nia od 1983 roku, która wchodzi w skład korporacji Planit. Główne branże użycia to:
produkcja maszyn, obróbka form, motoryzacja, lotnictwo. Wersja EdgeCAM 12 po pol-
sku [7].
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Radan to system CAD/CAM przeznaczony głównie do obróbki elementów blasza-
nych. Dostarcza innowacyjne rozwiązania wykorzystywane do projektowania 2D i 3D,
obróbki oraz kontroli produkcji komponentów i produktów wytwarzanych z arkuszy
blach. Generalnym dystrybutorem tego oprogramowania w Polsce jest firma Nicom [8].

System Esprit jest jednym z produktów firmy DP Technology. Używany jest do pro-
dukcji modeli, prototypów, form wtryskowych i odlewniczych oraz form do arkuszy, jak
również nadaje się do programowania CAD/CAM dla maszyn elektroerozyjnych druto-
wych. Program ten zawiera pakiet modułów, np. moduł frezarski dla obróbki 2-5 osi,
moduł tokarski dla obróbki 2-22 osi, moduł frezarsko-tokarski dla obróbki 2-5 osi, mo-
duł dla obróbki elektroerozyjnej WEDM 2-5 osi oraz zautomatyzowany, łatwy w użyciu,
solidny i wydajny 3 i 5-osiowy system CAM przeznaczony do wspomagania produkcji
form wtryskowych i odlewniczych [9].
GibbsCAM to system komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM), przezna-

czony do projektowania i symulacji obróbki skrawaniem na komputerach osobistych
(PC). GibbsCAM tworzy zoptymalizowane programy na obrabiarki CNC. Program zo-
stał opracowany przez Gibbs and Associates (Moorpark, CA) [10].
MasterCAM jest opracowywany od 1984 roku przez firmę CNC Software inc. w USA.

Mastercam Art nadaje się szczególnie do zastosowań artystycznych w projektowaniu
i produkcji wielu gałęzi przemysłu, jak np.: przemysł drzewny (grawerstwo, meblarstwo,
stolarstwo), przemysł metalowy (wytwarzanie elektrod, wytwarzanie form, budowa pro-
totypów, jubilerstwo) i inne (tłoczenie papieru, mennica, rzeźbiarstwo, produkcja zaba-
wek) [11].
Pro/ENGINEER (ProEngineer, ProE, Pro/E) to w pełni parametryczny zintegro-

wany system CAD/CAM/CAE/PDM/PLM, szeroko rozpowszechniony w branży moto-
ryzacyjnej. Głównie jest on używany do konstrukcji narzędzi (formy wtryskowe, tłoczni-
ki, wykrojniki) oraz do wszelkiego rodzaju konstrukcji. Producentem jest amerykańska
firma PTC (Parametric Technology Corporation, PMTC) [2].
SolidCAM to oprogramowanie CAM do programowania obrabiarek CNC. Program

ten posiada postprocesor generujący G-kod na obrabiarki CNC. Używany w takich bran-
żach jak: motoryzacyjnej, w medycynie, odlewnictwie, elektronice, kosmonautyce, itp.
Program wspiera wszystkie aspekty obróbki: wykonywanie otworów, frezowanie 2-osiowe,
frezowanie 3-osiowe, frezowanie 4-osiowe, 5-osiowe pozycjonowanie, ciągłe frezowanie
5-osiowe, obróbkę HSC, toczenie, toczenie z frezowaniem oraz obróbki EDM. Oto kilka
z bardziej zaawansowanych i charakterystycznych operacji obsługiwanych przez Solid-
CAM: automatyczne ustawienie układu odniesienia, operacja kroku w bok 3D, frezowa-
nie trochoidalne, zgrubne frezowanie wgłębne, uwzględnianie oprawek narzędzia w wy-
krywaniu kolizji, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz pełne wykorzystanie obróbki
resztki materiału [12].

Chociaż nie ma obrabiarek sterowanych w systemie MTS, to jednak ta niemiecka fir-
ma stworzyła swój własny dialekt programowania. MTS to system CAD/CAM z moż-
liwością ręcznego programowania NC, symulacji obróbki oraz mierzenia wykonanego
hipotetycznie przedmiotu. Zmierzyć można nawet teoretyczną chropowatość przedmio-
tu. System MTS ma ogromną ilość postprocesorów, to znaczy aplikacji tłumaczących
programy NC z jednego języka na drugi. Firma MTS-Mathematisch Technische Softwa-
re - Entwicklung GmbH dostarcza to oprogramowanie dydaktyczne przeznaczone do
zastosowania w szkolnictwie zawodowym [13].
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SolidWorks to program komputerowy typu CAD tworzony i rozpowszechniany przez
firmę SolidWorks Corporation, która jest częścią firmy Dassault Systèmes S.A. Zastoso-
wania oprogramowania są nastęujące: kompleksowe wykonywanie projektów w branży
mechanicznej i wszystkich branżach pokrewnych: przemysł maszynowy, lotnictwo, mo-
toryzacja, transport, przemysł obronny, instalacje rurowe, matryce, formy, wykrojniki,
tłoczniki, blachy, medycyna i nauka, meble i wyposażenie wnętrz, elektronika, wzornic-
two przemysłowe [14].
SurfCAM jest to system CAD/CAM. CNS Solutions to wyłączny dystrybutor te-

go programu w Polsce. Jest on przeznaczony jest do sterowania maszynami CNC dla
dowolnego rodzaju produkcji, między innymi w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym,
zbrojeniowym, produkcji form lub wytwarzaniu prototypów. Zawiera moduły do frezo-
wania 2, 3, 4 i 5-cio osiowego, toczenia i wycinania WEDM [15].
Unigraphics, a od kilku lat NX, jest zaawansowanym programem typu CAD/CAM/

CAE. NX jest skrótem przyjętym przez UGS dla określenia wizji rozwoju oprogramo-
wania MDA (Mechanical Design Automation - Automatyzacja Procesu Projektowania)
zbudowanego w technologii ”NeXt generation”. Jego producentem od V.2008 roku jest
firma Siemens PLM Software (poprzednio UGS). NX jest wykorzystywany w przemy-
śle motoryzacyjnym, narzędziowym i lotniczym. Posiada specjalizowane moduły, np. do
projektowania form wtryskowych czy tłoczników. Bardzo mocną stroną NX’a jest mo-
duł Manufacturing do generowania ścieżek narzędzi dla obrabiarek CNC, umożliwiający
programowanie obróbki w pełnym zakresie do 5 osi sterowanych w sposób ciągły. NX
w wersji 5 jest pierwszą wersją, która dostosowana jest do współpracy z Microsoft Win-
dows Vista. W chwili obecnej najnowszą wersją systemu jest NX6 [2].
WorkNC to zautomatyzowane oprogramowanie CAM/CAD dla obróbki skrawaniem

w 2 do 5 osiach. Program ten został wdrożony przez firmę Sescoi w 1987 roku z prze-
znaczeniem do obróbki skrawaniem. Znalazł on zastosowanie w wielu branżach prze-
mysłowych, np.: do obróbki urządzeń protetycznych, implantów, elementów maszyn czy
części samochodów. Wykorzystywany jest m. in. w lotnictwie, motoryzacji, stomatologii,
kosmonautyce, itp. [16].
TopSolid’CAM jest zintegrowanym oprogramowaniem CAM przeznaczonym do wy-

twarzania części mechanicznych. Francuska firma Missler Software utworzona na po-
czątku 1980 roku jest głównym dostawcą tego oprogramowania. System ten znalazł swe
przeznaczenie w takich gałęziach przemysłu jak: meblarski, mechaniczny oraz w wytwa-
rzaniu elementów blaszanych [17].
SprutCAM to system do tworzenia programów NC na frezarki CNC. Jest progra-

mem CAD/CAM przeznaczonym do modelowania 2D oraz generowania programów NC
dla obróbek frezarskich 2.5D i 3D oraz obróbek przy indeksowanej 4 oraz 5 osi. Pro-
ducentem jest firma Sprut Technology, natomiast firma New Tech Solution Sp. z o. o.
to główny dystrybutor tego oprogramowania w Polsce. Za pomocą tego programu mo-
żemy dokonywać obróbki zgrubnej, wykańczającej, posiada też funkcję obróbki resztek
materiału [18].
Lantek Expert Cut/Punch to system CAD/CAM specjalnie zaprojektowany do

zautomatyzowania programowania kodu CNC wycinarek oraz wykrawarek. Producen-
tem tego oprogramowania jest hiszpańska firma Lantek powstała w 1986 roku. Zasto-
sowania: optymalizacja rozkrojów na arkuszach blach, generowanie kodów NC na wyci-
narki i wykrawarki [19].
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3. Sprzężenie systemów CAD/CAM

Sprzężenie systemów CAD/CAM umożliwia dostęp do wspólnej bazy danych z opi-
sem komputerowym wykonywanego produktu. W przypadku rozdzielenia obszarów: kon-
strukcyjnego (CAD) i organizacyjnego przygotowania produkcji (CAP), wspólne bazy
danych funkcjonują tylko w poszczególnych obszarach. Dział konstrukcji, po nadejściu
zamówienia, opracowuje dokumentację techniczną zamówionego produktu, w tym ry-
sunki i listy części. Dokumentacja ta służy działowi przygotowania produkcji do opraco-
wania planów roboczych i produkcyjnych. Rysunki i plany robocze umożliwiają wybór
odpowiednich maszyn i urządzeń produkcyjnych, narzędzi i przyrządów mocujących, jak
również wygenerowanie programów sterujących obrabiarkami NC. Na podstawie rysun-
ków, programów NC oraz planu produkcyjnego zostaje uruchomiony system produkcyjny
i wykonany zamówiony produkt. Przygotowanie produkcji (CAP) w tej sytuacji dyspo-
nuje, jako podstawą do swego działania, nie rysunkami technicznymi, lecz zapisanym
w bazie danych modelem produktu. Wychodząc od danych technicznych produkt ten
istnieje w postaci danych geometrycznych i procesowych, dających się przedstawić gra-
ficznie lub alfanumerycznie (tekstowo) na monitorze, za pomocą plotera (urządzenia do
kreślenia) lub drukarki. Częściowo model ten określa również dane typu chropowatości
powierzchni i tolerancje, które z kolei wyznaczają warunki obróbki np. skrawającej, na
obrabiarkach NC (a więc określa też technologiczną stronę procesu wytwarzania).

Większość danych używanych w obszarze przygotowania produkcji to dane geome-
tryczne komputerowego opisu modelu produktu (CAD). Dane te w obszarze CAP zostają
uzupełnione danymi technologicznymi, np. wartościami parametrów skrawania. Tworzy
to podstawę do opracowania programów sterowania obrabiarkami NC, urządzeniami
manipulacyjnymi lub robotami. Programy te są tworzone ręcznie lub automatycznie,
a następnie przekazywane do komputerów DNC. Wewnątrzkomputerowy opis produktu
wystarcza dla czynności związanych z jego konstruowaniem - nie wystarcza jednak dla
opracowania programów sterowania urządzeniami manipulacyjnymi obsługującymi pro-
ces wytwarzania. Dla przykładu: przedmiot w trakcie obróbki w elastycznym gnieździe
obrabiarkowym ma zostać uchwycony przez robota - dostępne są co prawda w syste-
mie CAD dane zarówno o geometrii całkowicie obrobionego przedmiotu, jak i geometrii
wyjściowego półproduktu, ale brakuje aktualnych jego wymiarów w pośredniej fazie wy-
twarzania. W tym przypadku koniecznością staje się wykorzystanie danych z programu
sterowania obrabiarką NC - na ich podstawie, po przetworzeniu, można wygenerować
odpowiednie instrukcje sterujące dla robota. Aby to zrealizować, system CAM musi
mieć możliwość dostępu do plików CLData procesora NC obrabiarki. CLData (Cutter
Location Data) są to dane opisujące parametry obróbki i przebieg trajektorii narzędzia
w obróbce skrawaniem. Jest to neutralny format zapisu danych dla języków APT, zgod-
nie z normą DIN 66215. Dane te są niezależne od specyfiki sterowników CNC. Aby
program obróbki uruchomić na obrabiarce NC należy najpierw z pliku CLData wygene-
rować postprocesor, który dostosuje program do wewnętrznego języka sterownika CNC.
Automatyczne przejęcie wszystkich danych geometrycznych potrzebnych do programo-
wania NC jest już realizowane w większości systemów. Najbardziej zaawansowane pod
względem komfortu użytkowania współczesne systemy CAD/CAM potrafią samodziel-
nie, automatycznie generować dane technologiczne. Opis metodą figur geometrycznych
ułatwia sprawdzanie poprawności procesów obróbki i manipulacji przedmiotu na drodze
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symulacji. Symulacje te są szczególnie ważne w badaniach sytuacji kolizyjnych zacho-
dzących pomiędzy przedmiotem obrabianym, narzędziem i urządzeniami mocującymi.
Dla ujawnienia sytuacji kolizyjnych wybierane są, w trakcie przygotowania produkcji,
modele przestrzenne narzędzi urządzeń mocujących (z biblioteki modeli figur geome-
trycznych). Projektowaną komputerowo trajektorię ruchu narzędzia otacza się symulo-
waną przestrzenią otaczającą. Za pomocą wspomnianego algorytmu przenikania figur
geometrycznych szuka się części wspólnych bryły trajektorii ruchu i innych brył maszy-
ny lub stanowiska roboczego, w tym przede wszystkim modelu przestrzennego obrabia-
nego przedmiotu osadzonego w jego zamocowaniu. Pojawienie się części wspólnej jest
równoważne wystąpieniu sytuacji kolizyjnej. Moduły systemu CAD/CAM realizujące
poszukiwanie bezkolizyjnych trajektorii ruchu pozwalają na automatyczne generowa-
nie danych i instrukcji sterujących obrabiarkami NC i urządzeniami manipulacyjnymi.
Głównym problemem występującym w sprzęganiu systemów CAD i CAM jest wymia-
na informacji pomiędzy różnymi strukturami i modułami obu systemów. Czynnikiem
komplikującym jest fakt, że składniki sprzętowe (Hardware) i programowe (Software)
systemów CAD i CAM potrafią się znacznie od siebie różnić. Z tego powodu konieczne
jest dokładne zdefiniowanie punktów styku (interfejsu) umożliwiających komunikowanie
się obu systemów [1,2,3].

Pierwszy protokół interfejsu CAD/CAM został zdefiniowany w amerykańskiej normie
ANSI Y14.26M w 1981 r. (odpowiednik polski PN-97/M-01602). Ustala on właściwości
interfejsu IGES (ang. Initial Graphics Exchange Specification), przeznaczonego głównie
do przesyłania rysunków detali związanych z budową maszyn, opisywanych prostymi
modelami krawędziowymi i płaszczyznowymi. Przy przenoszeniu danych detalu kon-
strukcyjnego z jednego do drugiego systemu CAD/CAM interfejs IGES zapewnia prze-
tworzenie danych przez preprocesor do formatu IGES w systemie wysyłającym i odtwo-
rzenie z danych w formacie IGES postaci zapisu rysunku zrozumiałej dla tego systemu
za pomocą postprocesora systemu przyjmującego. Ponieważ każdy system CAD/CAM
może być zarówno systemem wysyłającym, jak i przyjmującym dane w formacie IGES,
niezbędne są w systemie i preprocesor, i postprocesor. Dane IGES mają budowę sekwen-
cyjną, korzystają z zestawu znaków ASCII i używają 80 znakowego formatu rozkazów.
IGES nie jest w stanie przetwarzać opisu opartego na figurach geometrycznych. Z tego
powodu Związek Niemieckich Producentów Samochodów (niem. Verband der Deutschen
Automobilhersteller) zaproponował nowy protokół interfejsu międzysystemowego, nazy-
wanego interfejsem powierzchniowym VDA. Protokół ten jest określony w normie DIN
66301, interfejs umożliwia przetwarzanie nieanalitycznych danych nie posiadających opi-
su matematycznego, są to przede wszystkim krzywe i powierzchnie o dowolnych kształ-
tach elementów karoserii samochodowych, matryc i kształtowych elektrod erozyjnych.
Protokół interfejsu pomiędzy oprogramowaniem CAD/CAM i poszczególnymi urządze-
niami peryferyjnymi (ekrany, drukarki, plotery) jest określony w normie DIN 66252 jako
standard GKS (niem. Grafisches Kernsystem = graficzne jądro systemu). Jako standard
STEP - Norma STEP obejmuje wszystkie obszary cyklu życia wyrobu - (ang. Standard
for the Exchange of Product Modeling Data) rozwijany jest na poziomie międzynarodo-
wym (ISO 10303) interfejs umożliwiający jeszcze szerszą, niż podane, wymianę danych
[1,2,3].
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4. Postprocesory w systemach CAM

W programowaniu urządzeń NC kluczową rolę odgrywają znormalizowane kody po-
średnie dla obrabiarek CLData oraz IR Data, które umożliwiają efektywną zmianę pro-
gramów NC między różnymi systemami sterowania przez generowanie odpowiednich
postprocesorów. Możliwość taka jest szczególnie ważna w przypadku awarii maszyn NC
oraz w razie konieczności dostosowania programów obróbki, montażu lub pomiarów do
maszyn wyposażonych w układy sterowania pochodzące od różnych producentów. Wte-
dy nie trzeba powtarzać prac w celu wygenerowania planu technologicznego NC (progra-
mu NC) a wystarczy jedynie wygenerować postprocesor dla nowego układu sterowania.
Program dokonujący konwersji danych zapisanych w formacie pliku wyjściowego z jed-
nego systemu (programu) na format danych konieczny do wczytania przez inny system
(program) [2, 3, 20].

Najczęściej stosuje się postprocesory oparte na standardowych formatach wymiany
danych np. na bazie formatu IGES, DXF, CLData. Postprocesor NC jest programem
tłumaczącym neutralny plik tekstowy CLData na wewnętrzny język sterownika NC kon-
kretnego producenta tzw. G-kod. Postprocesor jest odpowiedzialny za wygenerowanie
kodu NC na odpowiednią maszynę z odpowiednim sterowaniem. Wygląda to tak, że
w programie CAM’owskim wygenerowana jest ”uniwersalna” ścieżka narzędzia, a ma-
szyn i sterowań jest wiele i każde ma inną postać kodu NC, różne funkcje M , itp. [3,20].

Postprocesor właśnie zamienia geometrie ścieżki z programu na linie kodu NC spe-
cyficzne dla danej maszyny i sterowania. Budowa samego postprocesora nie jest łatwa,
każdy program CAM’owski ma swoje postprocesory. Postprocesory możemy podzielić
na 2 typy, a mianowicie na zewnętrzne (pośrednie) do których przeznaczony jest wszelki
software łącznie z językami programowania np.: C++, Delhi, itp. W przypadku tego ty-
pu postprocesorów kod generowany jest z systemu CAM (w postaci APT lub CLS, bądź
innego kodu) a następnie za pomocą innego programu przekształcany zostaje w sposób
zrozumiały dla danej maszyny. Drugi typ to postprocesory wewnętrzne (bezpośrednie
zaadaptowane w systemie CAM), w tym przypadku tłumaczenie kodu następuje w spo-
sób niewidoczny dla użytkownika [3, 20].

5. Cechy zaawansowanego postprocesora systemu CAM na przykładzie
oprogramowania CAM Post

CAM Post to zaawansowany postprocesor wspomagający pracę systemów inżynieryj-
nych. Jest kompatybilny z większością programów CAD/CAM i sterowaniami obrabiarek
CNC produkowanych na świecie. Posiada możliwość łatwej modyfikacji w zależności od
potrzeb użytkownika, dzięki niemu technolog może w pełni kontrolować proces skrawa-
nia. Firma I-CAM produkująca CAM Post od 35 lat dostarcza rozwiązania dla najwięk-
szych światowych koncernów lotniczych i motoryzacyjnych takich jak Boeing, Airbus,
Honda, BMW, Mercedes-Benz i wiele innych. Klienci korzystający z CAM Post osiągnęli
wiele korzyści takich jak: redukcja kosztów, zwiększenie produktywności i automatyza-
cji produkcji oraz wykonywanie wysokiej jakości produktów. Główne programy z któ-
rymi współpracuje CAM Post to: CATIA, Unigraphics, Pro ENGINEER, MasterCAM,
CADDS, CIMATRON, GibbsCAM, I-DEAS MASTER SERIES, POWERMILL. Surf-
CAM, Work NC. Wiodące firmy produkujące systemy sterujące, kompatybilne z CAM
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Post to: Sinumeric, Haidenhein, Fanuc, Mazatron. Dzięki programowi CAM Post tech-
nolog, używając jednego z systemów CAM, może przeprowadzić obróbkę na większo-
ści obrabiarek światowych liderów: Mazak, Heidenhein, Fanuc, DMG, Okuma, Simens,
Nadal, Hass. Jedną z najważniejszych zalet tego oprogramowania jest możliwość prze-
prowadzenia obróbki na maszynie o nietypowym rozwiązaniu kinematycznym, które nie
jest seryjnie produkowane [21].

Dzięki temu możemy uzyskać pełną kontrolę procesu obróbki na maszynach posiada-
jących nietypowe rozwiązania konstrukcyjne. Kilka zaawansowanych cech systemu CAM
Post to:

- optymalizacja ścieżek programów obróbczych w celu zwiększenia żywotności na-
rzędzia,

- High Speed Machining,
- trzypunktowa linearyzacja liniowa,
- automatyczne przekształcenie krzywych NURBS Beziera i krzywych Spline,
- dopasowanie krzywych,
- zaawansowany algorytm linearyzacji,
- generowanie cykli wiercenia, gwintowania, wytaczania,
- wykrywanie granic ruchu narzędzia,
- trzyosiowa kompensacja narzędzia,
- współpraca z wieloosiowymi centrami obróbczymi (do 15 osi),
- automatyczna kontrola obrotów wrzeciona i posuwu,
- dokładna kalkulacja czasu obróbki,
- pełna interpolacja liniowa, kołowa i heliakalna,
- kontrola automatycznej wymiany narzędzi,
- wspomaganie przechwytu przedmiotu przy obrabiarkach wielowrzecionowych.

6. Podsumowanie

Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), analiz i obli-
czeń inżynierskich (CAE) odgrywa decydującą rolę praktycznie we wszystkich obszarach
działalności produkcyjnej, konstrukcyjnej i technologicznej. Bez ich udziału trudno wy-
obrazić sobie zaprojektowanie i wyprodukowanie czegokolwiek. Pomimo coraz większych
możliwości sterowania maszynami bezpośrednio z pulpitu, programowanie w ten sposób
nowoczesnych obrabiarek CNC jest często zbyt wolne, mało wydajne i niesie za sobą
możliwość popełnienia błędu. Programowanie obróbki skomplikowanych elementów typu
korpusy czy oprzyrządowania form, które zawierają powierzchnie swobodne jest zwykle
niemożliwe do realizacji. Zastosowanie systemu Komputerowego Wspomagania Wytwa-
rzania (CAM) do sterowania maszyn CNC umożliwia skrócenie czasu programowania,
wyeliminowanie ryzyka wystąpienia kolizji, obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności
pracy. System CAM generuje kod NC na podstawie modelu gotowego detalu. Detal mo-
że być zaprojektowany wewnątrz systemu CAM lub wczytany z innego systemu CAD.
Niezależnie od tego czy detal ma reprezentację graficzną 2D czy 3D, można na tej pod-
stawie uzyskać kod NC. Wydajny system CAM oferuje szeroką gamę metod obróbki dla
jednego detalu lub rodzin części, z podaniem posuwów/obrotów na podstawie baz ma-
teriałów/narzędzi oraz możliwość generowania kodu NC na dowolny układ sterowania
obrabiarki numerycznej.
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COMPUTER AIDED MANUFACTURING CAM

ANNA KORCZ

Abstract. The paper presents the importance, the function and characteristics of Computer Aided
Manufacturing in industry. It shows how CAM can integrate with CAD - Computer Aided Design -
and how it can help to make the work easier by using the CAM systems.


