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Alapismeretek, ciklusok meghatározása
Gyakran elõforduló, több lépésbõl álló megmunkálási folyamatok ciklusok formájában állnak rendelkezésre.  Koordináta-
transzformációk és több speciális funkció is ciklusként érhetõ el, illetve a munkadarab és a szerszámtapintó használata is
ciklusokon keresztül történik. A gépgyártók is tudnak ciklusokat létrehozni az adott gép különleges funkcióinak egyszerû
kezeléséhez.
A legtöbb ciklus Q paramétereket használ az értékek beviteléhez. Azonos funkciójú paramétereknek mindig ugyanaz a
számuk. Például a Q200 mindig a biztonsági távolságot jelöli, a Q202 a fogásvételi mélységet, stb.

Ciklus meghatározása funkciógombokkal
A CYCL DEF gomb megnyomására a funkciógombsor a
választható cikluscsoportokat mutatja.
Nyomja meg a kívánt cikluscsoport funkciógombját, például a
FÚRÁS/MENET-et a fúrási ciklusokhoz.
Válassza ki a kívánt ciklust, például a 200-as ciklust a fúrás-
hoz. A vezérlõ megnyitja a ciklushoz tartozó párbeszédablakot
és bekéri a szükséges adatokat. Ezzel egyidõben a beviteli
adatok grafikusan is láthatók a képernyõ jobb oldalán lévõ
ablakban. Az éppen beadandó adat színe inverzre változik.
Adja meg a vezérlõ által kért adatokat, és minden adatbevitelt
az ENT gombbal zárjon le.
Amikor minden szükséges adatot megadott, akkor a vezérlõ
bezárja az ablakot.

Ciklus meghatározása a GOTO funkcióval
A CYCL DEF gomb hatására a funkciógombsor a választható
cikluscsoportokat mutatja.
A vezérlõ egy felugró ablakban mutatja a ciklusokat.
Válassza ki a kívánt ciklust a nyílbillentyûkkel, vagy
Válassza ki a kívánt ciklust a CTRL és a nyílbillentyûkkel
(oldalak görgetéséhez), vagy
Adja meg a ciklus számát és nyugtázza az ENT gombbal.
A vezérlõ megnyitja a ciklushoz tartozó párbeszédablakot a
fentiekhez hasonlóan



Ciklus hívása CYCL CALL POS segítségével
A CYCL CALL POS funkció egyszer meghívja a z utoljára meghatározott ciklust. A ciklus kezdõpontja a CYCL CALL POS
mondatban programozott pozíció lesz.

A vezérlõ a pozicionáló logikával mozog a CYCL CALL POS mondatban megadott pozícióra. Ha az aktuális pozíció
a szerszámtengelyen a munkadarab felsõ felülete felett van (Q203), akkor elõször a munkasíkban, majd a
szerszámtengelyen mozgatja a szerszámot a programozott pozícióba. Ha az aktuális szerszámpozíció a
szerszámtengelyen a munkadarab felsõ felülete alatt van (Q203), akkor elõbb a szerszámtengelyen mozgatja a
szerszámot a biztonsági magasságra, majd a munkasíkban a programozott pozícióba.
Mindhárom koordinátatengelyt programozni kell a CYCL CALL POS mondatban. A szerszámtengely koordinátájával
egyszerûen változtatható a kezdõ magasság. Ez további nullaponteltolásként szolgál.
Ha a CYCL CALL POS funkcióval olyan ciklust hív meg, amelyikben egy kezdõpozíció van megadva (például 212-
es ciklus), akkor a ciklusokban megadott pozíció egy további eltolásként szolgál a CYCL CALL POS mondatban
meghatározott pozícióhoz. Ezért a kezdõpozíciót a ciklusban célszerû nullaként megadni.

Ciklusok hívása
A ciklusok egy része definiálásakor végrehajtódik (DEF-aktív ciklus a 9, 14, 20, 32, 220, 221, az összes koordináta-transzfor-
mációs és tapintó ciklus), másokat viszont külön meg kell hívni (CALL-aktív ciklusok).

Ciklus hívása a CYCL CALL funkcióval
A CYCL CALL funkció egyszer meghívja az utoljára meghatározott ciklust.
A ciklus kezdõpontja a CYCL CALL mondat elõtt programozott pozíció.

A ciklushívás programozásához nyomja meg a CYCL CALL
gombot
A ciklushívás megadásához nyomja meg a CYCL CALL M funkció-
gombot
Ha szükséges, adja meg az M mellékfunkciót (például M3 az orsó
bekapcsolásához), vagy a párbeszéd lezárásához nyomja meg az
END gombot.

Ciklus hívása CYCL CALL PAT segítségével
A CYCL CALL PAT funkció a legutoljára meghatározott fix ciklust
hívja meg az összes pozíciónál, amit a PATTERN DEF mintázat
meghatározásban, vagy a ponttáblázatban adtak meg.



Ciklus hívása az M99 és M89 funkciókkal
Az M99 funkció, amelyik csak abban a mondatban érvényes
amelyikben programozta, az utoljára definiált ciklust hívja meg
egyszer. Az M99 funkciót a pozicionáló mondat végén kell
programozni. A vezérlõ a megadott pozícióra mozog, majd
meghívja az utoljára definiált ciklust.
Ha a ciklust minden egyes pozicionáló mondat végén automa-
tikusan végre akarja hajtani, akkor az elsõ pozicionáló mondat-
ban az M89 funkcióval kell meghívni a ciklust, a további pozi-
cionáló mondatokban a ciklus automatikusan hívódik (az M89
funkciót a gépgyártó tilthatja az MP 7440 paraméteren).
Az M89 hatásának törléséhez programozzon:
- M99-et az utolsó pozicionáló mondatban, vagy
- egy CYCL CALL POS mondatot, vagy
- egy új ciklust a CYCL DEF utasítással.

Ciklusok hívása

Megmunkálás párhuzamos tengelyekkel (U/V/W)
A vezérlõ annak a tengelynek a mentén hajtja végre a munkasíkra merõleges elmozdulást, amelyet a TOOL CALL
mondatban az orsó tengelyeként határozott meg. A mozgásokat a munkasíkban csak a fõtengelyek (XY, YZ vagy ZX)
mentén hajtja végre, kivéve:
- A 3 HORONYMARÁS és a 4 ZSEBMARÁS ciklusokban az oldalak hosszát programozhatja a párhuzamos tengelyekkel.
- Párhuzamos tengelyeket programozhat az SL ciklus kontúrgeometriát leíró alprogramjának elsõ mondatában.
- Az 5 (KÖRZSEB), 251 (NÉGYSZÖGZSEB), 252 (KÖRZSEB), 253 (HORONY) és 254 (ÍVES HORONY) ciklusokban a

vezérlõ azokon a tengelyeken hajtja végre a ciklust, amelyeket a ciklus hívása elõtti utolsó pozicionáló mondatban
programozott. Ha a Z szerszámtengely az aktív, a következõ kombinációk megengedettek:
- X/Y
- X/V
- U/Y
- U/V



Fúrás, menetfúrás, menetmarás
Fúrás Menetmarás

Dörzsárazás

Kiesztergálás

Univerzális fúrás

Visszaesztergálás

Univerzális mélyfúrás

Furatmarás

Egyélû fúrás

Központfúrás

Merevszárú
menetfúrás

Menetfúrás
kiegyenlítõbetéttel

Merevszárú
menetfúrás
forgácstöréssel

Menetmarás és
süllyesztés

Telibefúrás és
menetmarás

Csavarvonalas
telibefúrás és
menetmarás

Külsõ menetmarás

Menetfúrás
kiegyenlítõbetéttel

Merevszárú
menetfúrás

Menetvágás

Fúrás



Zsebek, csapok, hornyok
Négyszögzseb

Körzseb

Horonymarás

Íves horonymarás

Négyszögcsap

Körcsap

Horonymarás

Négyszögzsebmarás

Körzsebmarás

Horony lengetve

Íves horony

Zsebsimítás

Csapsimítás

Körzsebsimítás

Körcsapsimítás



Koordináta-transzformációk
Nullaponteltolás

Tükrözés

Elforgatás

Mérettényezõ

Tengelyenkénti
mérettényezõ

Döntött sík

Bázispont kijelölés

A koordináta-transzformációk érvényessége
Érvényesség kezdete: A koordináta-transzformáció a meghatározása után azonnal
érvénybe lép, nem kell külön meghívni. Addig marad érvényben, amíg nem törli
vagy nem változtatja meg.
Koordináta-transzformációk törléséhez:

- Adjon meg ciklusokat új értékkel, például 1,0 mérettényezõvel.
- Hajtson végre egy M2, M30 mellékfunkciót, vagy egy END PGM mondatot (az

MP7300-as gépi paramétertõl függõen hatásos)
- Válasszon ki egy új programot
- Programozzon M142 „Modális programinformációk törlése” mellékfunkciót



SL ciklusok
Kontúrgeometria

Kontúradatok

Elõfúrás

Kinagyolás

Fenéksimítás

Oldalsimítás

Hengerpalást

Hengerpalást

Hengerpalást gerinc

Hengerpalást kontúr

Átmenõ kontúr

Kontúrvonal adatai

Ciklois kontúrhorony

Elõfúrás

Kinagyolás

Kontúrmarás



Pontmintázatok
Lyukkör

Lyuksorok



Síkmarás
CAM adatok
feldolgozása

Léptetõ
megmunkálás

Szabad felület

Síkmarás



Speciális ciklusok
Várakozás

Programhívás

Fõorsó orientálása

Tûrés,
megmunkálási mód

Szöveg gravírozása
(34049x-07 szoftvertõl)



Tapintó ciklusok
Ciklusok az automatikus méréshez és a
ferde felfogás kompenzálásához

Ciklusok a munkadarab automatikus
elõbeállításához

Ciklusok a munkadarab automatikus
ellenõrzéséhez

Kalibrálási ciklusok, különleges ciklusok

Ciklusok az automatikus kinematikai
méréshez

Ciklusok az automatikus szerszámméréshez
(a szerszámgép gyártója engedélyezi)
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