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Szerszámmozgások
Pályafunkciók
A munkadarabok kontúrja számos kontúrelembõl tevõdik össze, azonban ezek
általában egyenesek és körívek, illetve egyenesekkel és körívekkel jól közelít-
hetõek. A szerszámmozgásokat pályafunkciókkal programozhatja szintén egye-
nesek (L) és körívek (C) mentén.

FK szabad kontúr
Amikor a mûhelyrajz nem tartalmazza a pályafunkciók közvetlen programozá-
sához szükséges méreteket és ezért elégtelenek az NC program elkészítéséhez,
akkor az FK szabad kontúr programozással elõállítható a munkadarab kontúrja.
Ekkor a vezérlõ kiszámítja a hiányzó adatokat. A szerszámmozgásokat az FK
programozással is egyenesek és körívek mentén valósítja meg.

M mellékfunkciók
A TNC mellékfunkcióival szabályozható:
- a programfutás, pl. a program megszakítása, befejezése
- a gépi funkciók, pl. a fõorsó forgásának elindítása, a hûtés be- és kikapcsolása
- a szerszám útviselkedése, pl. gépi koordináták szerinti programozás

Alprogramok és programrészek ismétlése
Ha egy programrész többször ismétlõdik egy programon belül, akkor azzal, hogy
ezt a részt egyszer adja meg, majd késõbb alprogramként vagy programrész-
ismétlésként határozza meg, idõt takaríthat meg, és csökkentheti a programozási
hibák elõfordulásának esélyét. Ha azt akarja, hogy egy programrész csak
bizonyos feltételek mellett fusson, akkor ezt is egy alprogramban határozhatja
meg. Emellett egy alkatrészprogramból egy külön programot is meghívhat. 

Q paraméteres programozás
Az alkatrészprogramban a számadatok helyett változókat is használhat, melyeket Q paraméternek hívnak. A Q paraméter
értékeit a Q paraméter funkciókkal lehet beállítani. A Q paramétereket olyan matematikai funkciók programozására is lehet
használni, amelyek a programot vezérlik, vagy amelyek egy kontúrt írnak le.
A Q paraméteres programozás segítségével 3D-s tapintóval történõ mérés is végezhetõ a z NC programból.



Szerszámmozgás programozása
Alkatrészprogramhoz bontsa elemekre a pályát, és egymás után programozza azokat.
Ezt általában a mûhelyrajzon található kontúrelemek végpont-koordinátáinak megadásá-
val teheti meg. Ezekbõl a koordinátákból, a szerszám adataiból és a sugárkorrekcióból a
vezérlõ kiszámolja a szerszám pillanatnyi pályáját.
A vezérlõ minden, egy adott mondatban programozott tengelyt egyidejûleg mozgat.

Mozgatás a gép tengelyeivel párhuzamosan
A programmondat csak egy koordinátát tartalmaz. Ilyenkor a vezérlõ a programozott
tengellyel párhuzamosan mozgatja a szerszámot.
Géptípustól függõen, a vezérlõ vagy a szerszámot mozgatja, vagy az asztalt, amire a
munkadarab fel van fogva. Mindemellett a pályakontúrokat mindig úgy programoz-
za, mintha a szerszám mozogna és a munkadarab állna.

Példa: 35  L  X+100

a végpont koordinátája

pályafunkció: “egyenes”

mondatszám (automatikus, a sor sorszámát jelöli)

A szerszám Y és Z koordinátája nem változik és az X=100 pozícióba mozog (lásd az
ábrán).

Mozgatás a fõsíkokban
A programmondat két koordinátát tartalmaz. Ilyenkor a vezérlõ a programozott síkban
mozgatja a szerszámot.

A szerszám Z koordinátája nem változik és az XY síkban az X=70, Y=50 pozícióba mo-
zog (lásd az ábrán).

Mozgatás a térben
A programmondat három koordinátát tartalmaz. Ilyenkor a vezérlõ a térben mozgatja a
szerszámot a megadott pozícióba.

Példa: 22  L  X+70  Y+50

Példa: 44  L  X+80  Y+0  Z-10



Szerszámmozgás programozása
Háromnál több koordináta megadása
A TNC egyszerre 5 tengelyt tud vezérelni (szoftver opció). A megmunkálás történhet
például 3 lineáris és 2 forgó tengely mentén egyidejûleg.
Az ilyen programokat olyan bonyolult lenne a gépen programozni, hogy érdemesebb egy
CAM rendszerrel létrehozni azokat.

Példa: L  X+20  Y+10  Z+2  A+15  C+6  R0  F100  M3

Kör és körív
A TNC egyidejûleg mozgat 2 tengelyt a munkadarabhoz képest körpályán. A körmozgás
középpontjának  meghatározása a CC körközéppont megadásával lehetséges.
Amikor egy kört programoz, a vezérlõ valamelyik fõsíkban értelmezi azt. Ennek a síknak a
kiválasztása automatikusan történik, amikor a fõorsó tengelyét megadja a szerszámhívás-
kor:

TOOL CALL  1  Z fõsík: XY, továbbá UV, XV és UY

TOOL CALL  1  Y fõsík: ZX, továbbá WU, ZU és WX

TOOL CALL  1  X fõsík: YZ, továbbá VW, YW és VZ

Fõsíkkal nem párhuzamosan fekvõ kört a munkasík döntésével (Ciklus 19), vagy Q para-
méterekkel programozhat.

Körmozgások forgásiránya DR
Amikor a körpálya és a követõ kontúrelem közötti átmenet nem érintõ irányú, akkor a
forgásirányt a következõképpen adja meg:
Az óramutató járásával megegyezõ forgásirány: DR-
Az óramutató járásával ellentétes forgásirány: DR+

Sugárkorrekció RL, RR
A sugárkorrekciónak abban a mondatban kell szerepelnie, ahol az elsõ kontúrelemre
mozog a szerszám. A sugárkorrekciót nem lehet egy körív mentén aktiválni. Elõzõleg kell
azt felépíteni egy egyenest meghatározó mondatban, vagy egy megközelítési  (APPR)
mondatban. A sugárkorrekciót egyszer kell megadni a kontúron.  

Elõpozicionálás
A program futtatása elõtt egy elõpozícióra kell állni az ütközés elkerülése érdekében.



Koordináták
Derékszögû koordináták
Egy koordinátarendszerrel síkban vagy térben egyértelmûen meghatározhatók pozíciók. Egy
pozíció megadása mindig egy meghatározott pontra vonatkozik és koordinátákkal írjuk le.
A Descartes-féle koordinátarendszer (derékszögû koordinátarendszer) alapja a három koor-
dinátatengely: X, Y és Z. Ezek a tengelyek egymásra kölcsönösen merõlegesek és egy pont-
ban, a nullapontban (origóban) metszik egymást. Egy koordináta az adott irányban a nulla-
ponttól való távolságot adja meg. Így a sík egy pontja két, a tér egy pontja három koordiná-
tával egyértelmûen leírható.

A nullapontra vonatkoztatott koordinátákat tekintjük abszolút koordinátáknak. A relatív
koordináták a koordinátarendszer egy tetszõleges ismert pontjára (referenciapontra)
vonatkoznak. A relatív koordinátaértékeket inkrementális koordinátaértékeknek is
nevezzük.

Polárkoordináták
Ha a mûhelyrajz derékszögû méretezéssel készült, akkor az NC programot is derék-
szögû koordinátákkal kell megírni. Köríveket tartalmazó munkadaraboknál vagy szög-
megadásnál viszont gyakran egyszerûbb polárkoordinátákkal dolgozni.

Polárkoordinátákat – a térbeli pozíciókat megadó derékszögû X, Y és Z koordinátákkal szem-
ben – csak síkbeli pozíciók megadására használhatjuk.  A polárkoordináták nullapontja a CC
pontban van (CC: körközéppont vagy pólus). A sík egy pontja egyértelmûen megadható az
alábbiak segítségével:
- polárkoordináta sugara PR; a CC körközéppont és az adott pozíció távolsága, és
- polárkoordináta szöge PA; a szög vonatkoztatási tengelye és a – CC pólust és az adott

pozíciót összekötõ – szakasz közötti szög

Pólus és a szög referenciatengelyének beállítása
A CC pólust derékszögû koordinátarendszerben – a három sík egyikében – , két koordinátával
határozzuk meg. Ezzel egyben a PA polárkoordináta szögéhez tartozó vonatkoztatási tengelyt
is megadjuk.

Polárkoordináták síkja Polárszög vonatkoztatási tengelye

X-Y +X

Y-Z +Y

Z-X +Z



Programmondat létrehozása

Példa: egyenes megadása

Párbeszédablak megnyitása az egyenes megadásához.

Koordináták ?

Adja meg az egyenes végpontjának X koordinátáját.
Például: -20

Koordináták ?

Adja meg az egyenes végpontjának Y koordinátáját.
Például: 30, majd zárja le a bevitelt az ENT billentyûvel.

Sugárkorr.: RL/RR/nincs korr. ?

Adja meg a sugárkorrekció irányát (ha sugárkorrekció nélkül
mozog, akkor az R0 funkciógombot használja).

Elotolás  F=? / F MAX = ENT

Adja meg az elõtolást (itt 100 mm/perc), és erõsítse meg a
bevitelt az ENT gombbal.

100

Gyorsjáratú mozgás programozásához használja az ENT
gombot, vagy nyomja meg az F MAX funkcióbillentyût.

A TOOL CALL mondatban programozott F elõtolás érvényesí-
téséhez használja az F AUTO funkciógombot.

Kiegészíto M-funkció ?

Adja meg az M mellékfunkciót (itt M3), és zárja le a mondat
bevitelét az END gombbal.

3

5  L  X-20  Y+30 R0 FMAX M3

Az alkatrészprogram az alábbi sort tartalmazza:

A szürke pályafunkció gomb megnyomására megjelenik egy párbeszédablak. A vezérlõ bekér minden szükséges információt,
és beilleszti a megfelelõ mondatot a programba.



Kontúr megközelítése és elhagyása
Az         szürke pályafunkció gombbal lehet kontúr megközelítést és elhagyást

programozni. Az APPR megközelítés és a DEP pedig az elhagyás. Az alábbi
megjelenõ lehetõségekbõl lehet választani:

Funkció elhagyásmegközelítés

Érintõleges csatlakozású egyenesen

Kontúrra merõleges egyenesen

Érintõleges csatlakozású köríven

Egy külsõ pont megközelítése/elhagyása egy egyene-
sen és azt követõ, az egyeneshez és kontúrhoz is érin-
tõleges köríven

Kezdõpont PS

Ezt a pozíciót az APPR mondat elõtti mondatban kell programozni. A PS pont a kontúron
kívül van és megközelítése sugárkorrekció nélkül (R0) történik.
Segédpont PH

Néha a pálya megközelítése és annak elhagyása egy segédponton PH keresztül történik,
amit a TNC számít ki a megadott APPR vagy DEP mondatból. A TNC a segédpontra PH az
utoljára programozott elõtolással mozgatja a tengelyeket. Ha az FMAX értékét (pozicionálás
gyorsjáratban) a megközelítés funkció elõtti utolsó pozicionáló mondatban programozta, a
TNC a segédpontot PH is gyorsjáratban közelíti meg.
A kontúr elsõ pontja P A és a kontúr utolsó pontja P E

Az elsõ kontúrpontot PA az APPR mondatban adja meg. Az utolsó kontúrpontot PE bármely
pályafunkcióval programozhatja. Ha az APPR mondat Z koordinátát is tartalmaz, a TNC a
szerszámot elõször a munkasíkon lévõ PH segédpontra mozgatja és azután mozgatja el az
elõírt mélységre a szerszámtengely mentén.
Végpont PN

A PN végpont a kontúron kívül helyezkedik el és a DEP mondatban megadott adatok határoz-
zák meg. Ha a DEP mondat Z koordinátát is tartalmaz, a TNC a szerszámot elõször a mun-
kasíkon lévõ PN segédpontra mozgatja, és azután mozgatja el az elõírt magasságra a szer-
számtengely mentén.



Kontúr megközelítése

Megközelítés egyenes mentén érintõleges csatlakozással APPR LT
A szerszám a PS kezdõpontból egy egyenes mentén mozog a PH segédpontba. Az elsõ
kontúrpontra PA mozgás egy, a kontúrhoz érintõlegesen csatlakozó egyenes mentén
történik. A PH segédpont a PA elsõ kontúrponttól LEN távolságra van.
- közelítse meg valamely pályafunkcióval a kezdõpontot PS

- kezdje a párbeszédet az APPR/DEP gombbal és az APPR LT funkciógombbal:
- az elsõ kontúrpont PA koordinátái
- a PH segédpont és a PA elsõ kontúrpont közötti távolság LEN
- sugárkorrekció RR/RL megadása a megmunkáláshoz

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100

9 L X+35 Y+35

10 L ...

PS megközelítése sugárkorrekció nélkül

PA sugárkorrekcióval RR, PH és PA távolsága: LEN=15

az elsõ kontúrelem végpontja

következõ kontúrelem

Megközelítés az elsõ kontúrelemre merõleges egyenes mentén APPR LN
A szerszám a PS kezdõpontból egy egyenes mentén mozog a PH segédpontba. Az elsõ
kontúrpontra PA mozgás egy, az elsõ kontúrelemre merõleges egyenes mentén történik. A PH

segédpont és a PA elsõ kontúrpont távolsága a LEN távolság és a szerszámsugár összege.
- közelítse meg valamely pályafunkcióval a kezdõpontot PS

- kezdje a párbeszédet az APPR/DEP gombbal és az APPR LN  funkciógombbal:
- az elsõ kontúrpont PA koordinátái
- a PH segédponttól mért távolság LEN, amit mindig pozitív értékkel kell megadni!
- sugárkorrekció RR/RL megadása a megmunkáláshoz

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100

9 L X+20 Y+35

10 L ...

PS megközelítése sugárkorrekció nélkül

PA elérése RR sugárkorrekcióval, LEN=15 mozgással

az elsõ kontúrelem végpontja

következõ kontúrelem

Sugárkorrekció
A sugárkorrekciót az elsõ kontúrponttal PA együtt az APPR mondatban adja meg. A DEP mondatok automatikusan törlik a sugárkorrekciót.
Kontúr megközelítése sugárkorrekció nélkül az APPR mondatban R0 programozásával lehetséges.  Ekkor a vezérlõ 0 mm-es szerszámsugárra és
RR sugárkorrekcióra számítja ki a szerszám pályáját! A sugárkorrekciót meg kell adni, mert a kontúr megközelítésének és elhagyásának iránya
csak így adható meg az APPR/DEP LN és az APPR/DEP CT mondatokban.
Az APPR után az elsõ pozicionáló mondatban a munkasík mindkét koordinátáját programozni kell!



Kontúr megközelítése
Megközelítés érintõleges csatlakozású köríven APPR CT
A szerszám a PS kezdõpontból egy egyenes mentén mozog a PH segédpontba. Az elsõ kontúr-
pontra PA mozgás egy, az elsõ kontúrelemet érintõ körív mentén történik.
A PH és PA közötti körívet az R sugár és a CCA középponti szög határozza meg. A körpálya iránya
az elsõ kontúrelemhez tartozó szerszámpályából automatikusan következik.
- közelítse meg valamely pályafunkcióval a kezdõpontot PS

- kezdje a párbeszédet az APPR/DEP gombbal és az APPR CT funkciógombbal:
- az elsõ kontúrpont PA koordinátái
- a rágödülõ körív sugara R

- ha a sugárkorrekcióval megegyezõ irányból közelíti meg a szerszámmal a kontúrt, adja meg
az R értéke pozitív

- ha a szerszám a megközelítést a kontúr oldaláról végzi az R értéke negatív
- a körív középponti szöge CCA, értéke csak pozitív, maximálisan 360° lehet
- sugárkorrekció RR/RL a kontúr megmunkálásához

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100

9 L X+20 Y+35

10 L ...

PS megközelítése sugárkorrekció nélkül

PA sugárkorrekcióval RR, sugár R=10

elsõ kontúrelem végpontja

következõ kontúrelem

Megközelítés egy körív mentén, amely érintõlegesen csatlakozik az egyeneshez és a kontúrhoz is APPR LCT
A szerszám a PS kezdõpontból egy egyenes mentén mozog a PH segédpontba. Innen a szerszám egy köríven a PA elsõ kontúrpontig mozog. 

7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3

8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R+10 RR F100

9 L X+20 Y+35

10 L ...

PS megközelítése sugárkorrekció nélkül

PA sugárkorrekcióval RR, sugár R=10

elsõ kontúrelem végpontja

következõ kontúrelem

A programozott elõtolás a teljes megközelítési pályára érvényes (PS és PA között). Ha mindhárom
fõtengely X, Y és Z koordinátáit megadta, a vezérlõ a szerszámot az APPR mondat elõtt meghatá-
rozott pozícióból egyszerre mindhárom tengely mentén mozgatja a PH segédpontba, majd utána
csak a munkasíkban a PH pontból a PA pontba.
A körív érintõlegesen csatlakozik mind a PS és PH közötti egyeneshez, mind pedig az elsõ kontúr-
elemhez. Amennyiben ezek az egyenesek ismertek, a sugár egyértelmûen meghatározza a szer-
szám pályáját.
- közelítse meg valamely pályafunkcióval a kezdõpontot PS

- kezdje a párbeszédet az APPR/DEP gombbal és az APPR LCT  funkciógombbal:
- az elsõ kontúrpont PA koordinátái
- körív sugara R, adja meg az R-t pozitív értékkel
- sugárkorrekció RR/RL a kontúr megmunkálásához



Elhagyás érintõleges csatlakozású köríven DEP CT
A szerszám a PE utolsó kontúrpontból köríven mozog a PN végpontba. A pálya érintõlegesen
csatlakozik az utolsó kontúrelemhez.
- Programozza az utolsó kontúrelemet PE végponttal és sugárkorrekcióval
- Kezdje a párbeszédet az APPR/DEP gombbal és a DEP CT funkciógombbal:
- A körív középponti szöge CCA
- A körív sugara R

- Ha a munkadarabot a sugárkorrekció irányában hagyja el (pl. jobbra RR vagy balra RL
korrekcióval): Adja meg az R-t pozitív értékkel

- Ha a munkadarabot a sugárkorrekcióval ellentétes irányban hagyja el: Adja meg az R-t negatív
értékkel

Kontúr elhagyása
Elhagyás egyenes mentén érintõleges csatlakozással DEP LT
A szerszám a PE utolsó kontúrpontból egy egyenesen mozog a PN végpontba. Az egyenes
az utolsó kontúrelem meghosszabbításán fekszik. A PN és a PE közötti távolság: LEN.
- Programozza az utolsó kontúrelemet PE végponttal és sugárkorrekcióval
- Kezdje a párbeszédet az APPR/DEP gombbal és a DEP LT funkciógombbal:
- LEN adja meg az utolsó kontúrelem PE és a végpont PN közötti távolságot

27 L Y+20 RR F100

28 DEP LT LEN12.5 F100

29 L Z+100 FMAX M2

utolsó kontúrelem PE sugárkorrekcióval

kontúr elhagyása LEN=12.5

Z irányú visszahúzás, ugrás az elsõ mondatra, vége

Elhagyás egy, az utolsó kontúrelemre merõleges egyenes mentén DEP LN
A szerszám a PE utolsó kontúrpontból egy egyenesen mozog a PN végpontba. A PE kontúrpontból a
pályát elhagyó egyenes merõleges az utolsó kontúrelemre. A PN és a PE távolsága a LEN távolság és a
szerszámsugár összege.
- Programozza az utolsó kontúrelemet PE végponttal és sugárkorrekcióval
- Kezdje a párbeszédet az APPR/DEP gombbal és a DEP LN funkciógombbal:
- LEN adja meg az utolsó kontúrelem és a PN közötti távolságot.
A LEN távolságot mindig pozitív értékkel kell megadni!

27 L Y+20 RR F100

28 DEP LN LEN+20 F100

29 L Z+100 FMAX M2

utolsó kontúrelem PE sugárkorrekcióval

kontúr merõleges elhagyása LEN=20 mm

Z irányú visszahúzás, ugrás az elsõ mondatra, vége

27 L Y+20 RR F100

28 DEP CT CCA180 R+8 F100

29 L Z+100 FMAX M2

utolsó kontúrelem PE sugárkorrekcióval

kontúr elhagyása, középponti szög=180°, körív sugara=8 mm

Z irányú visszahúzás, ugrás az elsõ mondatra, vége



A szerszám a PE utolsó kontúrpontból egy körív mentén mozog a PH segédpontba. Ezután egy egyene-
sen mozog a PN végpontba. A körív az utolsó kontúrelemhez és a PH és PN közötti egyeneshez is érin-
tõlegesen csatlakozik. Az R sugár egyértelmûen meghatározza a körívet.
- programozza az utolsó kontúrelemet PE végponttal és sugárkorrekcióval
- kezdje a párbeszédet az APPR/DEP gombbal és a DEP LCT funkciógombbal:
- adja meg a PN végpont koordinátáit
- körív sugara R, adja meg az R-t pozitív értékkel

Kontúr elhagyása
Elhagyás egy, a kontúrhoz és az egyeneshez érintõlegesen csatlakozó köríven DEP LCT

27 L Y+20 RR F100

28 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100

29 L Z+100 FMAX M2

utolsó kontúrelem PE sugárkorrekcióval

kontúr elhagyása PN koordinátái, körív sugara=8 mm

Z irányú visszahúzás, ugrás az elsõ mondatra, vége

Polárkoordináták
A kontúrpontok megközelítése és elhagyása polárkoordinátákkal is megadható:
- az APPR LT-bõl APPR PLT  lesz
- az APPR LN-bõl APPR PLN  lesz
- az APPR CT-bõl APPR PCT lesz
- az APPR LCT-bõl APPR PLCT lesz
- a DEP LCT-bõl DEP PLCT lesz
Egy funkciógombbal válasszon ki egy megközelítési vagy elhagyási funkciót, majd nyomja meg a narancsszínû P gombot.

Csavarvonal megközelítése és elhagyása
A szerszám egy, a kontúrhoz érintõlegesen csatlakozó körív mentén közelít meg és hagy el egy csavarvonalat annak meghosszabbításán.
Csavarvonalas megközelítést és elhagyást az APPR CT és a DEP CT funkciókkal programozhat.



Egyenes megadása
Egyenes derékszögû koordinátákkal  L
A vezérlõ a szerszámot a pillanatnyi pozícióból az egyenes végpontjába egy egyenes mentén moz-
gatja. A kezdõpont az elõzõ mondatban szereplõ végpont.

- Koordináták, ha szükséges
- Sugárkorrekció RL/RR/R0
- Elõtolás F / FMAX
- M mellékfunkció

7 L X+10 Y+40 RL F200 M3

8 L IX+20 IY-15

9 L X+60 IY-10

kezdõpont abszolút koordinátákkal, kontúrkövetés balról RL

mindkét koordináta növekményes módon megadva

abszolút és növekményes megadás egy mondaton belül

A vezérlõ a szerszámot a pillanatnyi pozícióból az egyenes végpontjába egy egyenes mentén moz-
gatja. A kezdõpont az elõzõ mondatban szereplõ végpont.

- Polárkoordináta sugara PR: az egyenes végpontjának a CC pólustól mért távolsága
- Polárkoordináta szöge PA: a végpont szöge a referenciatengelyhez képest (-360°-tól

+360°-ig)
A referenciatengellyel bezárt szög alapján a PA elõjele:
Ha a referenciatengely és a PR által bezárt szög az óramutató járásával ellentétes: PA>0
Ha a referenciatengely és a PR által bezárt szög az óramutató járásával megegyezõ: PA<0

Egyenes polárkoordinátákkal  LP

polár póluspont kijelölése

kezdõpont kijelölése, kontúrkövetés jobbról RR

sugár nincs megadva (változatlan), szög abszolút értékkel

szög növekményesen

szög ismét abszolút értékkel megadva

12 CC X+45 Y+25

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3

14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180

Letörés beszúrása két egyenes közé  CHF
A letörési funkció lehetõvé teszi, hogy két egyenes metszéspontjában letörje a sarkokat. A CHF mondatot mege-
lõzõ és követõ egyenes mondatoknak a letöréssel azonos munkasíkban kell lenniük és a sugárkorrekciójuk nem
változhat meg. A letörésnek az aktuális szerszámmal megmunkálhatónak kell lennie

- Letörés oldalhossza
- Elõtolás F (csak a CHF mondatban érvényes)

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0

kezdõpontra áll, kontúrkövetés balról RL, orsó be M3

elsõ egyenes (F=300 mm/perc)

12 mm-es letörés a két egyenes közé 250 mm/perc elõtolással

második egyenes (F=300 mm/perc)



Kör megadása
Középpont CC körüli körpálya C, végpont derékszögû koordinátákkal
Körív programozása elõtt elõbb meg kell adnia a CC körközéppontot. Az utoljára programozott szer-
számpozíció lesz az ív kezdõpontja.

- Adja meg a körközéppont koordinátáit
- Körív végpontjának koordinátái
- DR forgásirány
- F elõtolás
- M mellékfunkció

5 CC X+25 Y+25

6 L X+45 Y+25 RR F200 M3

7 C X+45 Y+25 DR+

kör középpontjának megadása CC

kör kezdõpontjára állás, sugárkorrekció jobbról RR

teljes kör C (végpont=kezdõpont), órajárással ellentétesen DR+

A végponti sugárnak meg kell egyeznie a kezdõponti sugárral (középpont kezdõpont és középpont
végpont távolsága).  Az eltérés legfeljebb 0,016 mm (az MP7431 paraméterrel választható ki).
A lehetõ legkisebb kör, amin a vezérlés mozogni tud 0,0016 ìm.

Teljes kör
Végpontnak ugyanazt a pontot adja meg, mint kezdõpontnak.

A szerszám egy R sugarú körpályán mozog.
- Körív végpontjának koordinátái
- Sugár R (elõjele meghatározza az ív nagyságát)
- DR forgásirány
- F elõtolás
- M mellékfunkció

A kontúr kezdõ- és végpontját 4 azonos sugarú ív kötheti össze:

Körpálya megadott sugárral  CR, végpont derékszögû koordinátákkal

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR–

kör kezdõpontjára állás, sugárkorrekció balról RL

Î félkörnél kisebb körív R+ órajárással egyezõen DR-

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ Ï félkörnél kisebb körív R+ órajárással ellentétesen DR+

vagy

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- Ð félkörnél nagyobb körív R- órajárással egyezõen DR-

vagy

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ Ñ félkörnél nagyobb körív R- órajárással ellentétesen DR+

vagy

Teljes kör
Egy teljes körhöz 2 egymást követõ mondatot kell programozni. Az elsõ félkör végpontja a második
kezdõpontja lesz, a második végpontja pedig az elsõ kezdõpontja.



Kör megadása
Érintõleges körpálya CT, végpont derékszögû koordinátákkal
A szerszám egy köríven mozog, ami az elõzõleg programozott kontúrelemhez képest érintõlegesen
kezdõdik. Két kontúrelem közötti átmenetet akkor nevezünk érintõlegesnek, ha az egyik kontúrelem a
másikba simán és folyamatosan megy át – az átmenetnél nincs törés vagy sarok. Az érintõ körívhez
csatlakozó kontúrelemet a CT mondatot közvetlenül megelõzõ mondatban kell programozni.

- körív végpontjának koordinátái
- F elõtolás
- M mellékfunkció

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3

8 L X+25 Y+30

9 CT X+45 Y+20

10 L Y+0

kontúr kezdõponjára állás, kontúrkövetés balról RL

egyenes kontúrelem

elõzõ egyeneshez érintõlegesen csatlakozó körív

következõ kontúrelem

Teljes kör
Ezzel a módszerrel nem lehet teljes kört programozni.

Lekerekítés beillesztése két egyenes közé  RND
Az RND funkcióval sarkokat kerekíthet le.
A szerszám mind a megelõzõ, mind pedig a következõ kontúrelemekhez érintõlegesen csatlakozó
köríven mozog. A lekerekített ívnek a meghívott szerszámmal megmunkálhatónak kell lennie.

- Lekerekítés sugara: Adja meg a sugarat
- Az F elõtolást (csak az RND mondatban érvényes)

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5

kontúr kezdõponjára állás, kontúrkövetés balról RL

egyenes kontúrelem (F=300 mm/perc)

lekerekítés R5 az egyenesek között (F=100 mm/perc)

következõ egyenes kontúrelem (F=300 mm/perc)

A megelõzõ és a következõ kontúrelemek mindkét koordinátájának a lekerekítési ív síkjában kell len-
nie. Ha a kontúrt sugárkorrekció nélkül munkálja meg, akkor mindkét koordinátát a munkasíkban kell
programoznia.
Az RND mondatban programozott elõtolás csak abban az RND mondatban érvényes. Az RND mondat
után az elõzõleg programozott elõtolás lesz újra érvényes.
Az RND mondat érintõleges kontúrmegközelítésre is alkalmazható.



Kör megadása
Középpont CC körüli körpálya CP, végpont polárkoordinátákkal
A polárkoordináta sugár PR a körív sugara is egyben. A PR sugarat a kezdõpont és a CC pólus közötti
távolsággal határozhatja meg. Az utoljára programozott szerszámpozíció lesz az ív kezdõpontja.

- Adja meg a körközéppont koordinátáit
- Polárkoordináta szöge PA, az ív végpontjának szöghelyzete a referenciatengelyhez

képest (-99999,9999° és +99 999.9999° közötti érték)
- DR forgásirány

18 CC X+25 Y+22

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+

kör középpontjának megadása CC

kör kezdõpontjára állás (PA=0), sugárkorrekció jobbról RR

félkör CP (PA=180), órajárással ellentétesen DR+

Inkrementális értékek esetén a DR és a PA elõjele legyen azonos.

A forgásirány és az inkrementális teljes szög IPA (-99 999,9999°-tól+99 999,9999°-ig) elõjele mindig
legyen azonos. Ellenkezõ esetben a szerszám hibás pályán mozog és kárt tehet a kontúrban. 

- Polárkoordináta szöge PA: Adja meg a szerszám csavarvonal menti teljes
elfordulásának szögét növekményes méretben. A szög megadása után adja meg a
szerszám tengelyét a tengelyválasztó gomb segítségével.

- Koordináta, a csavarvonal magasságának koordinátája inkrementális méretben.
- DR forgásirány Az óramutató járásával egyezõ irányú DR–, ellentétes DR+

Középpont CC körüli csavarvonal CP

12 CC X+40 Y+25

13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL F50

15 CP IPA-1440 IZ+5 DR-

csavarvonal középpontjának kijelölése

pozicionálás az alsó (kezdõ) szintre

kezdõpontjára állás, sugárkorrekció balról RL

órajárással egyezõ DR- 4 fordulatú IPA-1440 csavarvonal marás

Érintõleges körpálya CTP, végpont polárkoordinátákkal
A szerszám a megelõzõ kontúrelemtõl érintõlegesen induló körpályán mozog.

- Polárkoordináta sugár PR: Adja meg a végpont és a CC pólus közötti távolságot
- Polárkoordináta szög PA: Az ív végpontjának szöge a referenciatengelyhez képest

12 CC X+40 Y+35

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3

14 LP PR+25 PA+120

15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0

polárkoordináták póluspontjának megadása

kontúr kezdõponjára állás, kontúrkövetés balról RL

egyenes kontúrelem

elõzõ egyeneshez érintõlegesen csatlakozó körív

következõ kontúrelem

Figyelem!  A póluspont nem a körív középpontja!

Példa: M6x1.25 menet marása 4 fordulattal



Az újabb vezérlések egy táblázatban (PRESET.PR) tárolják a bázispontokat.  Nullapontfelvé-
telnél a preset táblázat legelsõ, 0-ás sorába íródik be a felvett pont és a gépi nullapont távol-
sága.

A legelsõ sort nem lehet szerkeszteni, oda csak a nullapontfelvételnél az automatikusan kiszámítódó
értékei íródnak be.
A nullapont “kézi” felvételére a kijelzõn ez a szimbólum figyelmeztet: , ekkor automatiku-
san ez a sor lesz az aktív, ezt a nullapontot nasználjuk.
Egy másik sort (nullapontot) aktiválva a kérdéses sor számát láthatjuk a kijelzõn:

Nullapontfelvételnél a vezérlés pozíciókijelzõjén (PILL.) egy ismert munkadarabpozíció koordinátáit
rögzíti.
Elõkészületek:

- Fogja fel és igazítsa be a munkadarabot.
- Helyezze be a fõorsóba az ismert sugarú és hosszúságú (bázis)szerszámot.
- Ellenõrizze, hogy a vezérlõ a pillanatnyi pozíciót mutatja a kijelzõn (PILL.).

Munkadarab nullapontjának meghatározása:

Nullapontok

Válassza a Kézi, vagy az Elektronikus kézikerék üzemmódot
Mozgassa lassan a szerszámot egészen addig, míg az megérinti a munkadarab felületét

X nullapont meghat.=

Válassza ki a NULLPONTKIJELÖLÉS funkciót és állítsa be az érintés irányú tengelyt a
méret beviteléhez

-8
Adja meg a munkadarab ismert pozícióját (vegye figyelembe a szerszámsugár-eltolást,
illetve más eltolásokat)

A további tengelyek nullapontfelvételét ugyanezen módon teheti meg.

Nullapontfelvételnél a munkadarab nullapontjának és a gépi nullapontnak a távolságát mérjük be. Ezt a távolságot mint bázispontot tárolja a ve-
zérlés.  A bázispont közvetlenül nem szerkeszthetõ, azt csak nullapont felvétellel lehet módosítani. Régebbi vezérléseken csak egyetlen bázis-
pontot használhattunk.

A preset táblázatot feltétlenül használnia kell, ha:
- a gép forgó tengelyekkel (dönthetõ asztal vagy elforgatható fej) van felszerelve, és a munkasík

döntése funkcióval dolgozik
- a gép fejváltó rendszerrel van felszerelve
- mostanáig régebbi TNC vezérléseknél használt REF bázisú nullapont táblázatokkal dolgozott
- több azonos munkadarabot akar megmunkálni, amelyek különbözõ ferde helyzetekben vannak

felfogva

Figyelem!  A preset táblázat (*.PR) nem azonos a nullaponttáblázattal (*.D), szerepük is különbözõ!



Nullapontok
A preset táblázatban a munkadarab nullapontjának a gép referenciapontjától
mért távolságai szerepelnek a megfelelõ oszlopokban (X=Xpr1, Y=Ypr1, ...).
A preset táblázatban az eltolásokon kívül egy alapelforgatást (ROT) is lehet
tárolni minden egyes nullaponthoz.
Több lehetõsége van a nullapontok és/vagy alapelforgatások preset táblázatba
mentésére:

- Tapintóciklusokkal a Kézi vagy az Elektronikus kézikerék üzemmódban
- A 400-402 és a 410-419 számú tapintóciklusokkal automatikus üzemmód-

ban
- Kézi beadással

Nullapont kézi beállítása a preset táblázatban:

Válassza a Kézi, vagy az Elektronikus kézikerék üzemmódot
Mozgassa lassan a szerszámot egészen addig, míg az megérinti a
munkadarab felületét.

Válassza ki a PRESET TÁBLÁZAT funkciót.

Válassza ki a beállítandó nullapont sorát.

Válassza a PRESET MÓDOSÍTÁS funkciót, jelölje ki a
kívánt mezõt, majd válasszon az alábbi funkciókból:

Közvetlenül átveszi a szerszám (mérõóra) pillanatnyi pozícióját új nullapontként. Ez a
funkció csak az aktuálisan kijelölt tengelyen menti el a nullapontot.

Egy értéket rendel a szerszám (mérõóra) pillanatnyi pozíciójához. Ez a funkció csak az
aktuálisan kijelölt tengelyen menti el a nullapontot. Adja meg a kívánt értéket a felugró
ablakban.

Inkrementálisan eltolja a táblázatban már mentett nullapontot. Ez a funkció csak az
aktuálisan kijelölt tengelyen menti el a nullapontot. A felugró ablakban helyes elõjellel
adja meg a kívánt értéket.

Kinematikai számítások nélkül, közvetlenül adja meg az új nullapontot. Csak körasz-
talnál alkalmazza 0 értékmegadással a nullapont körasztal közepére definiálásához. Ez
a funkció csak az aktuálisan kijelölt tengelyen menti el a nullapontot.

Beírja az aktuálisan aktív nullapontot a táblázat kiválasztott sorába. Ez a funkció az
összes tengely nullapontját és az alapelforgatást is elmenti.

A beállított nullapontot a PRESET AKTIVÁLÁS funkcióval veheti használatba:



Nullapontok
A preset táblázat kívánt sorát programból a Ciklus 247-tel lehet aktiválni.

7  CYCL DEF 247 BAZISPONT KIJELOLESE
    Q339=+1    ;BAZISPONT SORSZAMA

Preset táblázat 1-es (második) sorának

aktiválása

A program további részében a preset táblázat 1-es sorában definiált nullapont
szerint dolgozunk.

65 CYCL DEF 247 BAZISPONT KIJELOLESE
     Q339=+2    ;BAZISPONT SORSZAMA

Preset táblázat 2-es (harmadik) sorának

aktiválása

Ezt követõen a preset táblázat 2-es sorában definiált nullapontot vesszük
figyelembe.  Mivel a 2-es sor alapelforgatást is tartalmaz, ezért megmunkálás
közben ezzel az elforgatási transzformációval is számol a vezérlés.

Megjegyzések:
 - Programból a preset táblázat aktív sora az FN 25:PRESET

utasítással módosítható.
 - A preset táblázat aktív sorának száma programfutás közben

az FN 18: SYSREAD Q1 = ID530 NR1 utasítással kérdezhetõ
le.  A Q1 változóba az aktív sor száma kerül



Nullapontok
Nullapont eltolása a bázisponttól
A hagyományos Ciklus 7 NULLAPONTELTOLÁS  koordináta-transzformáció al-
ternatívájaként, használhatja a TRANS DATUM  funkciót. Csakúgy, mint a Ciklus
7-ben, a TRANS DATUM funkcióval közvetlenül programozhat eltolási értékeket
vagy aktiválhat egy sort a választható nullaponttáblázatból.
Ha nem határozott meg nullaponttáblázatot a TRANS DATUM TABLE mondat-
ban, akkor a vezérlõ azt a nullaponttáblázatot használja, amit a programban a
SEL TABLE utasítással kiválasztott, vagy azt az M állapotú táblázatot, amelyiket
Programfutás üzemmódban kiválasztott.

19 CYCL DEF 7.0 NULLAPONTELTOLAS
20 CYCL DEF 7.1 #1

Nullaponttáblázat 1-es (második) sorának

kiválasztása

A kiválasztott nullaponttáblázat eltolásaira a Ciklus 7, illetve a TRANS DATUM
parancs szolgál.

Nullaponteltolást programozhatunk közvetlen értékekkel is, ilyenkor nincs szük-
ség nullaponttáblázatra.

18 SEL TABLE "N_PONT" N_PONT.D nullaponttáblázat kiválasztása

Az abszolút értékként megadott értékek a munkadarab nullapontra vonatkoznak, ami-
nek meghatározása vagy nullapontfelvétellel történik, vagy egy preset-tel a preset táb-
lázatból.
Az inkrementális értékek mindig az utolsó érvényes nullapontra vonatkoznak (ez lehet
egy már eltolt nullapont is).
A TRANS DATUM RESET funkcióval, vagy a Ciklus 7-ben minden tengelyre 0 eltolást
programozva könnyen törölhetõ a nullaponteltolás.

21 CYCL DEF 7.0 NULLAPONTELTOLAS
22 CYCL DEF 7.1  X+20
23 CYCL DEF 7.2  Y+45
24 CYCL DEF 7.3  Z-3

Nullaponteltolás közvetlen megadása

25 TRANS DATUM AXIS  X+20  Y+45 IZ-3
26 TRANS DATUM TABLE TABLINE1 "N_PONT"
27 TRANS DATUM RESET

Nullaponteltolás közvetlen megadása

N_PONT.D táblázat 1-es sorának kiválasztása

Nullaponteltolás törlése 

Példák az új típusú nullapont kezelésekre:


	1: Kontúrprogramozás 
	2: Szerszámmozgások 
	3: Szerszámmozgás programozása 
	4: Szerszámmozgás programozása 
	5: Koordináták 
	6: Mondat létrehozása 
	7: Kontúr megközelítése és elhagyása 
	8: Megközelítés 
	9: Megközelítés 
	10: Elhagyás 
	11: Elhagyás 
	12: Egyenes 
	13: Kör 
	14: Kör 
	15: Kör 
	16: Nullapontok 
	17: Nullapontok 
	18: Nullapontok 
	19: Nullapontok

