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Alapelv és áttekintés
A Q paraméterek használatával a rögzített számértékeket változókkal helyettesít-
heti. A paraméterekkel matematikai mûveleteket végezhet, összehasonlításuk
eredményét feltételes ugásokhoz használhatja, így  a megmunkálóprogram egyes
lépései logikai feltételekhez köthetõk. A Q paraméterek lehetõvé teszik olyan kon-
túrok programozását, amelyeket matematikai függvények írnak le. A Q
paraméteres programozás segítségével 3D-s tapintóval mérés is végezhetõ az NC
programból, melyet ki is értékelhet és jegyzõkönyvet is készíthet teljesen
automatikusan.
A Q paramétereket betû(k) és egy 0 és 1999 közötti szám jelöli. Az alkalmazható
paraméterek tulajdonságaik és felhasználhatóságuk szerint az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
Q0-Q99 Szabadon felhasználható általános érvényû paraméterek (az SL ciklusok megváltoztathatják az értéküket).
Q100-Q199 Speciális TNC funkciókhoz rendelt paraméterek.
Q200-Q1199 Elsõsorban a gyári ciklusokhoz használatos paraméterek, amelyek általánosan érvényûek.
Q1200-Q1399 Az OEM (gépgyártói) ciklusokhoz ajánlott, általánosan érvényes paraméterek. Használatuk elõtt konzultáljon a

gép gyártójával!
Q1400-Q1499 Elsõsorban a CALL-aktív OEM (gépgyártói) ciklusokhoz használatos általános paraméterek.
Q1500-Q1599 Elsõsorban a DEF-aktív OEM (gépgyártói) ciklusokhoz használatos általános paraméterek.
Q1600-Q1999 Szabadon felhasználható általános érvényû paraméterek.
QL0-QL499 Szabadon felhasználható lokális (programon belüli) paraméterek.
QR0-QR499 Szabadon felhasználható, kikapcsoláskor sem törlõdõ, általános paraméterek.
Q paraméterek a -999 999 999 és +999 999 999 közötti számértékek lehetnek, ami azt jelenti, hogy kilenc számjegy plusz az
elõjel megengedett. A tizedespont bármelyik pozícióban megadható. A vezérlés belsõ számábrázolása 57 bites mantisszájú és
7 bites karakterisztikájú (32 bit adathossz a tizes számrendszerben 4 294 967 296-nak felel meg).
A vezérlés bizonyos Q és QS paraméterekhez automatikusan ugyanazokat az adatokat rendeli hozzá. Például a Q108 para-
métert mindig az aktuális szerszámsugárhoz rendeli. A Q0 paraméterek nincs különleges szerepe, nincs “üres” változó.
Az MP7300 paraméterrel meghatározhatja, hogy a vezérlés törölje-e a Q paramétereket a program végén, vagy mentse
el az értékeket. Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy az aktuális beállítás mellett a Q paraméteres program ismételt
futtatása a kívánt eredménnyel jár!
Ha a Q60 – Q99 paramétereket OEM ciklusokban használja, az MP7251 gépi paraméterben meg kell adni, hogy a paramétert
csak lokálisan használja az OEM ciklusban, vagy globálisan minden programban.
A QS paraméterek (az S a string-et jelenti) szintén elérhetõk a vezérlésen és lehetõséget adnak szövegek feldolgozására. A
QS paraméterekhez legfeljebb 254 karakter hosszúságú szöveg rendelhetõ.



Paraméter funkciók
A Q paraméteres funkciók alkatrészprogramban való meghívásához nyomja meg a         gombot (számbevitelhez és tengely-
választáshoz a numerikus billentyûzeten, a +/- billentyû alatt). Ekkor a vezérlés az alábbi funkciógombokat jelzi ki:

Aritmetikai alapmûveletek (hozzárendelés, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, négyzetgyökvonás)

Trigonometrikus függvények

Funkciók kör meghatározásához

Feltétel vizsgálatok, ugrások

Egyéb funkciók (hiba kijelzés, jegyzõkönyvek készítése, táblázatok, adatátadás PLC-nek, rendszeradatok, stb.)

Képletek közvetlen bevitele

Funkciók komplex kontúrok megmunkálásához

Szövegparaméterekhez kapcsolódó funkciók

A képletbeviteli párbeszéd közvetlenül megnyitható a Q gomb megnyomásával az ASCII billentyûzeten.

A lokális QL paraméterek meghatározásához vagy hozzárendeléséhez elõször nyomja meg a         gombot a párbeszédablak-
ban, majd nyomja meg az L gombot az ASCII billentyûzeten.

Az állandó QR paraméterek meghatározásához vagy hozzárendeléséhez elõször nyomja meg a         gombot a párbeszédab-
lakban, majd nyomja meg az R gombot az ASCII billentyûzeten.



Matematikai alapmûveletek
Az alábbi funkciók matematikai alapmûveletek.

Hozzárendelés. A funkció értéket ad a paraméternek.
1  FN 0: Q1 =+23
2  FN 0: Q5 =+Q1
3  FN 0: Q3 =-Q5

A Q1 paraméter értéke +23.
A Q5 paraméter értéke +23.
A Q3 paraméter értéke -23.

Összeadás. A paraméterbe a két operandus összege kerül.
1  FN 1: Q2 =-2 + +9
2  FN 1: Q4 =+Q2 + -3
3  FN 1: Q6 =-Q2 + +Q4

Q2 = -2 + 9 = 7
Q4 = 7 -3 = 4
Q6 = -7 + 4 = -3

Kivonás. A paraméterbe a két operandus különbségét tölti.
4  FN 2: Q1 =+5 - +2
5  FN 2: Q2 =+9 - +Q1
6  FN 2: Q3 =+Q2 - -Q1

Q1 = 5 - 2 = 3
Q2 = 9 - 3 = 6
Q3 = 6 - -3 = 9

Szorzás. A paraméterbe a két operandus szorzata kerül.
1  FN 3: Q1 =+3 * -2
2  FN 3: Q2 =-5 * +Q1
3  FN 3: Q3 =+Q2 * -Q1

Q1 = 3 * -2 = -6
Q2 = -5 * -6 = 30
Q3 = 30 * 6 = 180

Osztás. A paramétert a két operandus hányadosával tölti fel.
1  FN 4: Q1 =+6 DIV +2
2  FN 4: Q2 =-Q1 DIV +3
3  FN 4: Q3 =+Q1 DIV +0

Q1 = 6 : 2 = 3
Q2 = -3 : +3 = -1
Hibaüzenet: Osztás nullával nem megengedett

Négyzetgyök. A paraméterbe az operandus négyzetgyöke kerül.
1  FN 5: Q1 = SQRT +9
2  FN 5: Q2 = SQRT +0
3  FN 5: Q3 = SQRT -Q1

Q1 = 9 négyzetgyöke = 3
Q2 = 0 négyzetgyöke = 0
Hibaüzenet: Gyökvonás nem megengedett



Trigonometrikus függvények
Az alábbi funkciók trigonometrikus függvények.

A fokban megadott szög szinuszát rendeli a paraméterhez.
1  FN 6: Q1 = SIN +0
2  FN 6: Q2 = SIN +90
3  FN 6: Q3 = SIN -330

Q1 = sin0° = +0
Q2 = sin90° = +1
Q3 = sin-330° = +0.5

A fokban megadott szög koszinuszát tölti a paraméterbe.
1  FN 7: Q1 = COS +0
2  FN 7: Q2 = COS +90
3  FN 7: Q3 = COS -330

Q1 = cos0° = +1
Q2 = cos90° = +0
Q3 = cos-330° = +0.86603

A két operandus négyzetének összegébõl vont négyzetgyök kerül a paraméterbe.
1  FN 8: Q1 =+3 LEN +4
2  FN 8: Q2 =-1 LEN +1
3  FN 8: Q3 =+Q2 LEN -Q2

Q1 =   32+42 = +5
Q2 =   -12+12 = +1.41421
Q3 = +2

A két operandussal mint tengelyirányú vetületekkel meghatározott vektor szögét tölti a paraméterbe.
1  FN 13: Q1 =+1 ANG +0
2  FN 13: Q2 =+0 ANG +2
3  FN 13: Q3 =+1 ANG -1
4  FN 13: Q6 =-1 ANG +0
5  FN 13: Q5 =+0 ANG -3
6  FN 13: Q4 =-1 ANG +1

Q1 = +90
Q2 = +0
Q3 = +135
Q6 = -90
Q5 = +180
Q4 = -45

a

b

c = a LEN b

a ANG b
a

b



Kör meghatározása
Az alábbi funkciókkal a kör pontjaiból lehet meghatározni a kör adatait.

Az operandus és a következõ 5 paraméter három pont koordinátáit tartalmazza.  A kör középpontjának koordinátája
és a kör sugara az eredmény tárolására megadott paraméter és a következõ két paraméterbe kerül.

1  FN 0: Q1 =+0 ;X1
2  FN 0: Q2 =+0 ;Y1
3  FN 0: Q3 =+1 ;X2
4  FN 0: Q4 =+2 ;Y2
5  FN 0: Q5 =+1 ;X3
6  FN 0: Q6 =-2 ;Y3
7  FN 23: Q10 = CDATA Q1

Q10 = +2.5 ;középpont X
Q11 = +0 ;középpont Y
Q12 = +2.5 ;sugár

Az operandus és a következõ 7 paraméter négy pont koordinátáit tartalmazza.  A kör középpontjának koordinátája és
a kör sugara az eredmény tárolására megadott paraméterbe és a következõ kettõbe kerül.

1  FN 0: Q1 =+0
2  FN 0: Q2 =+0
3  FN 0: Q3 =+1
4  FN 0: Q4 =+2
5  FN 0: Q5 =+1
6  FN 0: Q6 =-2
7  FN 0: Q7 =+5
8  FN 0: Q8 =+0
9  FN 24: Q10 = CDATA Q1

Q10 = +2.5 ;középpont X
Q11 = +0 ;középpont Y
Q12 = +2.5 ;sugár

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P4



Feltételes mûveletek

Ha a két érték vagy paraméter egyenlõ, akkor a megadott címkére ugrik.

A vezérlés a Q paraméternek egy másik Q paraméterrel vagy egy számmal való összehasonlításával feltételes ugrást tud
végrehajtani. Ha a feltétel teljesül, akkor a vezérlés a feltétel után programozott címkétõl folytatja a program végrehajtását.
Ha a feltétel nem teljesül, akkor a program a következõ mondattal folytatódik.

14 FN 9: IF +Q1 EQU +2 GOTO LBL 5

Ha a két érték vagy paraméter nem egyenlõ, akkor a megadott címkére ugrik.

15 FN 10: IF +Q2 NE +Q1 GOTO LBL "MASIK"

Ha az elsõ paraméter vagy érték nagyobb a másodiknál, akkor a megadott címkére ugrik.

19 Q5 = 5
20 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL Q5

17 FN 12: IF -Q4 LT +5.5 GOTO LBL 4

16 FN 11: IF +5 GT -Q3 GOTO LBL 2

Ha az elsõ paraméter vagy érték kisebb a másodiknál, akkor a megadott címkére ugrik.

Feltétel nélküli ugráshoz adjon meg egy olyan feltételt, ami mindig teljesül:

18 FN 9: IF +1 EQU +1 GOTO LBL 10

A címke is megadható paraméterrel:

19 DECLARE STRING QS2 = "NAGYOL"
20 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL QS2

Szövegparaméter is használható a címke meghatározásához:

Megjegyzések:

Ha Q1 = +2, akkor ugrik a LBL 5 címkére

Ha Q2 � Q1, akkor ugrik a LBL “MASIK” címkére

Ha 5 > -Q3, akkor ugrik a LBL 2 címkére

Ha -Q4 < 5.5, akkor ugrik a LBL 4 címkére

Mindig a LBL 10 címkére ugrik

Mindig a Q5 paraméter szerinti címkére ugrik, most az
LBL 5 címkére

Mindig a QS2 paraméter szerinti címkére ugrik, most
az LBL “NAGYOL” címkére



Képlet megadása
Több mûveletet tartalmazó matematikai képletek funkciógombokkal közvetlenül bevihetõk az alkatrészprogramba.
A vezérlés a következõ funkciógombokat jeleníti meg:

Hozzárendelés, összeadás és kivonás:
1  Q2 = 4
2  Q3 = Q2 + 2
3  Q4 = 5 - Q3

Q2 paraméter értéke +4
Q3 = +6
Q4 = -1

Szorzás, osztás:
1  Q2 = 6
2  Q3 = Q2 * 2
3  Q4 = 24 / - Q3

Q2 paraméter értéke +6
Q3 = +12
Q4 = -2

Nyitó és záró zárójel:
1  Q2 = 6
2  Q3 = Q2 * 2 + 5
3  Q4 = Q2 * ( 2 + 5 )

Q2 paraméter értéke +6
Q3 = +17
Q4 = +42

Négyzetgyök vonás és négyzetre emelés:
1  Q2 = 16
2  Q3 = SQRT Q2
3  Q4 = SQ 3

Q2 paraméter értéke +16
Q3 = +4
Q4 = +9

Fokban mért szög szinusza, koszinusza és tangense:
1  Q2 = SIN 30
2  Q3 = COS 60
3  Q4 = TAN 45

Q2 = +0.5
Q3 = +0.5
Q4 = +1

Szögfüggvények inverz mûveletei, arkusz szinusz, arkusz koszinusz és arkusz tangens:
1  Q2 = ASIN 0.5
2  Q3 = ACOS 0.5
3  Q4 = ATAN 1

Q2 = +30
Q3 = +60
Q4 = +45

9  Q7 = ASIN 2 Hibaüzenet: Arcus sin: összeg nagyobb 1-nél



Képlet megadása

Negáció (elõjel megváltoztatása)
1  Q2 = NEG 1.5 Q2 = -1.5

Természetes alapú logaritmus, tízes alapú logaritmus, exponenciális függvény:
1  Q2 = LN 10
2  Q3 = LOG 100
3  Q4 = EXP 1

Q2 = +2.30259
Q3 = +2
Q4 = +2.71828

9  Q7 = LOG 0 Hibaüzenet: Logaritmus nem megengedett

Egészrész képzés (tizedespont utáni érték elhagyása):
2  Q3 = INT 3.4
3  Q4 = INT - 6.25

Q3 = +3
Q4 = -6

Hatványozás és a ð konstans:
1  Q2 = 2 ^ 3
2  Q3 = PI

Q2 = +8
Q3 = +3.14159

Abszolút érték:
2  Q3 = ABS 2.31
3  Q4 = ABS - 4.78

Q3 = +2.31
Q4 = +4.78

Elõjel függvény (értéke -1, ha az operandus kisebb mint 0, egyébként +1):
1  Q2 = SGN 0
2  Q3 = SGN 2.4
3  Q4 = SGN - 3.2

Q2 = +1
Q3 = +1
Q4 = -1

Törtrész képzés (tizedespont elõtti érték elhagyása):
1  Q2 = FRAC 2.76
2  Q3 = FRAC - 6.21

Q2 = +0.76
Q3 = -0.21

Moduló (osztás maradvány értéke):
3  Q4 = 65.7 % 25 Q4 = (67.5 - 2 * 25) = +15.7



Képlet megadása (szövegparaméterek)

Szövegparaméter konvertálása számértékké.

0  BEGIN PGM STRING MM 
1  DECLARE STRING QS1 = "HEIDENHAIN"
2  DECLARE STRING QS2 = "E"
3  DECLARE STRING QS3 = "1.25"
4  Q1 = TONUMB( SRC_QS3 )
5  Q2 = INSTR( SRC_QS1 SEA_QS2 BEG0 )
6  Q3 = INSTR( SRC_QS1 SEA_QS2 BEG2 )
7  Q4 = INSTR( SRC_QS1 SEA_QS2 BEG5 )
8  Q5 = STRLEN( SRC_QS1 )
9  Q6 = STRCOMP( SRC_QS1 SEA_QS2 )
10 END PGM STRING MM

QS1 = ”HEIDENHAIN”
QS2 = ”E”
QS3 = ”1.25”
Q1 = +1.25
Q2 = +1 (elsõ karakter sorszáma 0, az elsõ ”E” helye 1)
Q3 = +4 (a második ”E” a 4-dik pozícóban van)
Q4 = +10 (az ötödik karakter után már nincs ”E”)
Q5 = +10 (a ”HEIDENHAIN” 10 karaktert tartalmaz)
Q6 = +1 (”E” az ábécében megelõzi a ”HEIDENHAIN”-t)

A QS paraméterek változó karakterláncok (szövegek) létrehozásához használhatók.
Ezeket a karakterláncokat például az FN 16: F-PRINT funkcióval kiírhatja egy állományba a vezérlés merevlemezére, külsõ
eszközre, vagy akár a képernyõre egy ablakba.
Egymásutáni karakterek (betûk, számok, különleges karakterek és szóközök) legfeljebb 256 elemû láncát rendelheti egy szö-
vegparaméterhez. A hozzárendelt vagy importált értékeket ellenõrizheti és feldolgozhatja az alábbi funkciók segítségével.

QS paraméterek értékadása a DECLARE STRING utasítással történik:

A Q paraméterekhez hasonlóan, összesen 2000 QS paramétert használhat. Ha
STRING-KÉPLET funkciót használ, az aritmetikai mûveletek eredménye mindig
egy karakterlánc. Ha a KÉPLET funkciót használja, az eredmény mindig egy szám-
érték lesz.

KÉPLET funkciók:

Szövegparaméterben részszöveg keresése a megadott pozíciótól.

Szövegparaméter hosszának lekérdezése.

Szövegparaméterek ábécé sorrendjének megállapítása (ha SRC>SEA:+1, ha SRC=SEA:0, ha SRC<SEA:-1).



Szöveg képlet megadása

Szám konvertálása szövegparaméterré.
A tizedesjegyek száma megadható, a konvertáláskor az utolsó
számjegyet kerekíti.

0  BEGIN PGM STR MM 
1  DECLARE STRING QS1 = "HEIDENHAIN"
2  Q1 = 2 / 3
3  QS2 = TOCHAR( DAT+Q1 DECIMALS3 )
4  QS3 = SUBSTR( SRC_QS1 BEG3 LEN5 )
5  QS4 = SYSSTR( ID321 NR6 )
6  END PGM STR MM 

QS1 = ”HEIDENHAIN”
Q1 = +0.66666667
QS2 = ”0.667”
QS3 = ”DENHA”
QS4 = ”2011-05-20 18:44”

A STRING-KÉPLET funkciónál, az aritmetikai mûveletek eredménye mindig egy
karakterlánc.

Szövegparaméter egy részének kiemelése.
Az elsõ karakter indexe 0, megadandó a kezdõ pozíció és a részszöveg
hossza.

Rendszeradat (idõ) formátumozott kiolvasása szövegparaméterbe.
Jelenleg csak az idõ rendszeradat olvasható ki (ID=321), 16 különbözõ
formátumban.

Szövegparaméterek összefûzése

A STRING-KÉPLET funkcióval közvetlenül is megadható egy karakterlánc.

A STRING-KÉPLET funkciók megadásakor közvetlen lehetõség van több szöveg-
paraméter, illetve karakterlánc összefûzésére.

0  BEGIN PGM APPEND MM 
1  QS1 = "HEIDENHAIN"
2  QS2 = SUBSTR( SRC_QS1 BEG2 LEN6 )
3  QS3 = "He" || QS2 || "in"
4  END PGM APPEND MM

QS1 = ”HEIDENHAIN”
QS2 = ”IDENHA”
QS3 = ”HeIDENHAin”



szerszámtengely
nincs meghatározva
X tengely
Y tengely
Z tengely
U tengely
V tengely
W  tengely

Q109 értéke
-1
0
1
2
6
7
8

Elõre meghatározott paraméterek
A Q100-Q199 paramétereket a vezérlés állítja be pillanatnyi állapotának megfelelõen.  Például a következõk vannak ezen Q
paraméterekhez hozzárendelve:
 - PLC értékek
 - Szerszám- és fõorsóadatok
 - Mûködési állapotok
 - Tapintóciklusok mérési eredményei stb.
Figyelem! Ne írja felül NC programokban a Q100 és Q199 (QS100 és QS199) közötti elõre meghatározott Q paramétereket

(vagy QS paramétereket). Ellenkezõ esetben nem kívánt eredményeket kaphat.

PLC értékek: Q100-Q107
A gép építõje gépspecifikus információk átadására használ-hatja.  A
PLC program itt tud átadni az NC programnak az adott gépre jellemzõ
numerikus értékeket.

WMAT anyag megnevezése: QS100
A WMAT mondatban kiválasztott anyag neve.

Aktuális szerszám sugara: Q108
Az aktív szerszámsugár a Q108 paraméterben van tárolva. A Q108 pa-
raméter értékét a vezérlés a következõkbõl számítja:
 - Szerszámsugár R (szerszámtáblázat vagy TOOL DEF mondat)
 - Delta érték DR a szerszámtáblázatból
 - Delta érték DR a TOOL CALL mondatból

Szerszámtengely: Q109
A behívott szerszám szerszámtengelye (TOOL CALL mondatból)

fõorsó állapota
nincs meghatározva
M3 irányba forog
M4 irányba forog
áll (M5), elõtte M3 volt
áll (M5), elõtte M4 volt

Q110 értéke
-1
0
1
2
3

Fõorsó állapota: Q110
Az utoljára programozott forgásállapot határozza meg.

hûtés állapota
M8 hûtés bekapcsolva
M9 hûtés kikapcsolva

Q111 értéke
1
0

Hûtés állapota: Q111
Az utoljára programozott hûtés parancsot tükrözi.

Átlapolási tényezõ: Q112
Zsebmarásoknál alkalmazott fogásátlapolás aktuális értéke (MP7430).

fõprogram mértékegysége
Metrikus fõprogram (MM)
Inch-es fõprogram (INCH)

Q113 értéke
0
1

Fõprogram mértékegysége: Q113
A fõprogram mértékegysége (MM/INCH), függetlenül attól, hogy egy
CALL PGM utasítással egy másik mértékegységben megírt alprogra-
mot hívott meg a vezérlés.



elforgatás tengelye
A tengely
B tengely
C tengely

paraméter
Q120
Q121
Q122

Elõre meghatározott paraméterek

Döntött munkasík szöghelyzete: Q120-Q122
A bármilyen módszerrel elforgatott, döntött munkasík helyzetét ered-
ményezõ, az egyes forgótengelyek körüli elforgatás értéke.

Aktuális szerszám hossza: Q114
Az aktív szerszámhossz a Q114 paraméterben van tárolva. A Q114 pa-
raméter értékét a vezérlés a következõkbõl számítja:
 - Szerszámhossz L (szerszámtáblázat vagy TOOL DEF mondat)
 - Delta érték DL a szerszámtáblázatból
 - Delta érték DL a TOOL CALL mondatból

mért pozíció
X tengely
Y tengely
Z tengely
4. tengely
5. tengely

paraméter
Q115
Q116
Q117
Q118
Q119

Programozott mérés tapintási pozíciói: Q115-Q119
A 3D-s tapintóval végzett méréskor a tapintás pillanatában a tapintó-
gömb középpontjának mért pozíciója az aktuális koordináta-rendszer-
ben.

mért eltérés
szerszám hossza
szerszám sugara

paraméter
Q115
Q116

Szerszámbemérés eltérése: Q115-Q116
A TT1x0 szerszámbemérõvel végzett méréskor az elméleti és a valós
adatok közötti különbség.

mért érték
egyenes szöge
középpont a fõtengelyen
középpont a melléktengelyen
átmérõ
zseb hossza
zseb szélessége
hossz a kiválasztott tengelyen
középvonal pozíciója
A tengely szöge
B tengely szöge
kiválasztott tengely pozíciója

paraméter
Q150
Q151
Q152
Q153
Q154
Q155
Q156
Q157
Q158
Q159
Q160

Tapintóciklusok mérési eredményei: Q150-Q199 r

mért eltérés
középpont a fõtengelyen
középpont a melléktengelyen
átmérõ
zseb hossza
zseb szélessége
hossz
középvonal pozíciója

paraméter
Q161
Q162
Q163
Q164
Q165
Q166
Q167

sík helyzetének mérése
A tengely körüli elforgatás
B tengely körüli elforgatás
C tengely körüli elforgatás

paraméter
Q170
Q171
Q172

munkadarab állapota
tûrésen belül
javítható selejt
selejt

paraméter
Q180
Q181
Q182

440-es ciklus eredményei
X tengely eltérése
Y tengely eltérése
Z tengely eltérése

paraméter
Q180
Q181
Q182

BLUM szerszámbemérõ
fenntartva

paraméter
Q190-Q193

fenntartva belsõ használatra
fenntartva

paraméter
Q195-Q198

TT1x0 szerszámbemérés eredménye
tûrésen belül
elkopott (LTOL / RTOL túllépve)
eltörött (LBREAK / RBREAK túllépve)

paraméter
Q199 = 0.0
Q199 = 1.0
Q199 = 2.0

r Részletekért lásd: Felhasználói kézikönyv Ciklus programozás



Az 1003-as standard Heidenhain hibaüzenet kiírása:
1  FN 14: ERROR= 1003

Az FN 14: HIBA funkcióval a program futása alatt üzeneteket jeleníthet meg. Az
üzeneteket a HEIDENHAIN vagy a gépgyártó már elõre beállították.
Ha Programfutás vagy Programteszt üzemmódban a TNC egy FN 14 mondathoz
ér, akkor megszakítja a program futását és üzenetet küld. A program futtatását újra
kell kezdeni. 

További funkciók

Hibaszám tartomány
0...299
300...999
1000...1111

Megjelenõ szöveg a párbeszédablakban
FN14_ERROR.A állomány szerinti üzenet
PLC hibaüzenet (hibaszám - 300)
Elõre definiált belsõ hibaüzenet r

r Hibaüzenetek listáját lásd a Felhasználói kézikönyv-ben

Az FN 15: PRINT funkcióval Q paraméterek és hibaüzenetek adhatók ki az adat-
interfészen keresztül pl. egy nyomtatóra, a vezérlés merevlemezére, vagy egy
külsõ számítógépre. Amikor elmenti az adatot a vezérlés memóriájába vagy átvi-
szi a PC-re, a vezérlés a %FN 15RUN.A (kiadás programfutás üzemmódban)
vagy a %FN15SIM.A (kiadás programteszt üzemmódban) fájlban menti el az
adatokat. Az adatok kiadása legkésõbb a program végén kezdõdik, vagy amikor
megállítja a programot. Mondatonkénti programfutás üzemmódban az adatátvitel
a mondat végén kezdõdik.

Az adatinterfész beállítása: Programbevitel és szerkesztés üzemmódban
a MOD gomb megnyomása után az RS-232 BEÁLLÍTÁS funkció alatt, a
Nyomtatás vagy Nyomt.teszt sorokban meg kell adni a szövegek vagy Q
paraméterek tárolási helyét.

FN 15: PRINT Szöveg vagy Q paraméter értékének kiadása

FN 14: ERROR Hibaüzenet kiírása a párbeszédablakba

Megjegyzés: az FN 15: PRINT paranccsal nem lehet QS szövegparamétereket
kiírni!



További funkciók
Adatkiadás (nyomtatás) a %FN15RUN.A, illetve %FN15SIM.A állományba.
0  BEGIN PGM FN15 MM 
1  Q3 = 12.3456789
2  Q4 = PI
3  Q5 = - 9876543.21
4  FN 15: PRINT 100
5  FN 15: PRINT Q3
6  FN 15: PRINT Q4 /Q5
7  END PGM FN15 MM 

Q3 paraméter értéke 12.3456789
Q4 paraméter értéke ð (3.1415...)
Q5 paraméter értéke -9876543.21
elsõ (0-ás) hibaüzenet kiírása
Q3 paraméter értékének kiírása
Q4 és Q5 paraméter értékének kiírása

Az FN 16: F-PRINT funkcióval egy formátumleíró (maszk) fájlba lehet Q és QS paraméterek beilleszteni, majd az így elõ-
állított jegyzõkönyv adható ki például egy nyomtatóra (az adatinterfészen keresztül,) a vezérlés merevlemezére, egy külsõ
számítógépre vagy a vezérlés képernyõjére.

00 Hövédelem leoldott!
+12.34568
+3.14159  -9876543.21000

A programfutás eredményeként létrejön a %FN15RUN.A állomány a programmal azonos könyvtárban.  Az állomány tartalma
a következõ lesz:

Megjegyzés: az ismételt futtatás nem törli az eredeti tartalmat, hanem hozzáfûzi az újabb sorokat.

elsõ (0-ás) PLC hibaüzenet
Q3 paraméter értéke
Q4 és Q5 paraméter értékei

FN 16: F-PRINT Formátumozott adatkiadás

A MASZK.A formátumleírással elõállított jegyzõkönyv mentése a merevlemezre UZENET.A névvel:
8  FN 16: F-PRINT MASZK.A / UZENET.A

A MASZK.A állománynak az NC program könyvtárában kell lennie. Az UZENET.A állomány az RS232-BEÁLLÍTÁS
funkciónak megfelelõ könyvtárba íródik (ha a Nyomtatás: sor üres, akkor szintén az NC program könyvtárába).

A vezérlés gyökérkönyvtárában található FORMAT.A maszk alapján készített REPORT.A kiadása a soros vonalon:
12 FN 16: F-PRINT TNC:\FORMAT.A / RS232:REPORT.A

A NOTE.A maszk alapján készített REPORT.A kiadása a vezérléshez kapcsolódó PC jelzett könyvtárába:
12 FN 16: F-PRINT NOTE.A / NC04:\JELENT\REPORT.A



További funkciók
A formátumleírás utasításai, szabályai:

funkció
sor lezárása, mondat vége karakter
elválasztó karakter a felsorolásoknál
szövegsablonok kijelölése
QS szövegváltozó beillesztése (pl.:"%S",QS5;)
Q paraméter lebegõpontos (double) számértékének formátumozott beillesztése (pl.:"%9.3LF",Q2;)
dátum paraméter egész (integer) számértékének formátumozott beillesztése (pl.:"%02D",DAY;)

vezérlõ karakterek
;
,
"......"
%nS
%n.dLF
%nD

Példa: valós szám beillesztése a sorba
Q3 paraméter értéke -123.4567
"Adat:%9.3LF",Q3; 

Szöveggenerálás eredménye:
Adat: -123.457
     xxxxxxxxx az értéket tartalmazó Q paraméter

érték formátumozott beírása

összesen 9 karakternyi hely
3 tizedesjegy (érték kerekítve)

Példa: két egész szám beillesztése a sorba
Q7 paraméter értéke 67, Q8 értéke 3.2
"Adatok:%03.0F/%6.2F",Q7,Q8;

Szöveggenerálás eredménye:
Adatok:067/  3.20
       xxx xxxxxx második érték formátumozott beírása

elsõ érték formátumozott beírása (a for-
mátumleírásban vezetõ nullák %03.0F)

összesen 6 karakternyi hely
2 tizedesjegy (záró 0-val)
összesen 3 karakternyi hely
vezetõ 0-val, tizedes nincs

funkció
szöveggeneráló NC program neve és elérési útvonala
a generált szövegfájl lezárása
Q paraméter kiírása a beállított mértékegységtõl függetlenül
Q paraméter kiírása, ha a beállított mértékegység a milliméter
Q paraméter kiírása, ha a beállított mértékegység az inch
szöveggenerálás a beállított nyelvtõl függetlenül
szöveggenerálás a beállított nyelvtõl függõen (nyelv:ENGLISH, GERMAN, FRENCH, ITALIAN, HUNGARIA, stb.)
valós idõ óra értéke
valós idõ perc étéke
valós idõ másodperc értéke
valós idõ nap értéke
valós idõ hónap értéke
valós idõ hónap neve
valós idõ év értékének utolsó két számjegye
valós idõ év értéke négy számjeggyel

kulcsszó
CALL_PATH
M_CLOSE
ALL_DISPLAY
MM_DISPLAY
INCH_DISPLAY
L_ALL
L_nyelv
HOUR
MIN
SEC
DAY
MONTH
STR_MONTH
YEAR2
YEAR4



További funkciók
Ha többször használja az FN 16 funkciót az adott programban, akkor a vezérlés abba a fájlba menti el az adatokat, amelyet
az elsõ FN 16 funkcióban megadott. A fájlt addig nem adja ki, amíg a vezérlés be nem olvassa az END PGM mondatot, vagy
meg nem nyomja az NC stop gombot, vagy be nem zárja a formátumfájlt az M_CLOSE paranccsal.
A formátumot leíró fájlban soronként legfeljebb 32 Q paramétert adhat ki.

Példa paraméterekkel végzett mûveletekre és az UZENET.A jegyzõkönyv létrehozására azok felhasználásával:
0  BEGIN PGM F_PRINT MM 
1  DECLARE STRING QS1 = "iTNC"
2  DECLARE STRING QS2 = " "
3  DECLARE STRING QS3 = "-23.654"
4  DECLARE STRING QS4 = "HEIDENHAIN"
5  Q1 = - 12.98765
6  Q2 = TONUMB( SRC_QS3 )
7  Q3 = STRLEN( SRC_QS4 )
8  Q4 = 520 + Q3
9  QS5 = TOCHAR( DAT+Q4 DECIMALS0 )
10 QS6 = QS4 || QS2 || QS1 || QS5
11 FN 16: F-PRINT MASZK.A / UZENET.A
12 END PGM F_PRINT MM 

QS1 paraméter értéke ”iTNC”
QS2 paraméter értéke ” ”
QS3 paraméter értéke ”-23.654”
QS4 paraméter értéke ”HEIDENHAIN”
Q1 paraméter értéke -12.98765
Q2 paraméter értéke -23.654
Q3 paraméter értéke 10
Q4 paraméter értéke 530
QS5 paraméter értéke ”530”
QS6 paraméter értéke ”HEIDENHAIN iTNC530”
UZENET.A létrehozása a Q paraméterek és a MASZK.A szerint

"Uzenet maszk";
"------------";
"Program:%S",CALL_PATH;
"Datum: %4d-%02.2d-%02.2d",YEAR4,MONTH,DAY;
"Ido: %2d:%02.2d:%02.2d",HOUR,MIN,SEC;
"------------";
"Elso adat    =%9.3LF",Q1;
"Masodik adat =%9.4LF",Q2;
"Harmadik adat=%3.0LF",Q3;
"Negyedik adat=%05.0LF",Q4;
"Elso szoveg    :%7S",QS1;
"Masodik szoveg :%S<-itt van!",QS2;
"Harmadik szoveg:%S",QS3;
"%S",QS6;
"------------";
"Maszk vege";
M_CLOSE;

MASZK.A állomány tartalma: Létrejött UZENET.A állomány tartalma:
Uzenet maszk
------------
Program:TNC:\DEMO\F_PRINT.H
Datum: 2011-05-24
Ido: 22:04:39
------------
Elso adat    =  -12.988
Masodik adat = -23.6540
Harmadik adat= 10
Negyedik adat=00530
Elso szoveg    :   iTNC
Masodik szoveg : <-itt van!
Harmadik szoveg:-23.654
HEIDENHAIN iTNC530
------------
Maszk vege



További funkciók
Üzenetek megjelenítése a kijelzõn
Az FN 16 funkciót az NC program tetszõleges üzenetének
kiírására is használhatja, ami a vezérlés kijelzõjén egy felug-
ró ablakban jelenik meg. Így könnyen lehet magyarázó szö-
vegeket – akár hosszú szövegeket is – kijelezni a program
tetszõleges pontján. A Q paraméterek tartalmát is megjele-
nítheti, ha a szöveg generálását leíró fájl ilyen utasításokat
tartalmaz.
Az üzenet a vezérlés képernyõn jelenik meg, ha a fájl neve
helyett a SCREEN: célterületet adja meg:

11 FN 16: F-PRINT MASZK.A / SCREEN:

Az ablak megjelenítése nem állítja meg a program futását.
A felugró ablak bezárásához nyomja meg a CE gombot. Az
ablak bezárásához programozza a következõ NC mondatot:
18 FN 16: F-PRINT MASZK.A / SCLR:

Ha több szöveget is kiküld a kijelzõre a programból, a vezér-
lés a már kijelzett szövegek végéhez fûzi hozzá a soron kö-
vetkezõ szöveget. A szövegek egyenkénti kijelzéséhez prog-
ramozzon M_CLOSE funkciót a generálást leíró fájlok végére.

Az FN 18: SYSREAD funkcióval a rendszeradatok kiolvashatók Q paraméterbe. A rendszeradat egy rendszeradatcsoport (ID),
majd egy rendszerdátum (NR) és egy index (IDX) segítségével választható ki.

FN 18: SYSREAD Rendszeradat olvasása

Példa; a Q3 paraméterbe beolvassa az X tengely aktív nullaponteltolását:
29 FN 18: SYSREAD Q3 = ID220 NR2 IDX1

A rendszeradatok listáját lásd a Felhasználói kézikönyv-ben.  Egyéb, nem publikált rendszeradatok:

kiolvasható érték jelentése
TABOPEN utasítással menyitott táblázat sorainak száma (-1, ha nincs megnyitott táblázat)
aktív kinematika sora a kinematikai leírásban
programfuttatás üzemmódja (1=automata, 0=teszt)

rendszeradat lekérdezése
FN 18: SYSREAD Q1 = ID56 NR4
FN 18: SYSREAD Q1 = ID290 NR2
FN 18: SYSREAD Q1 = ID990 NR2 IDX16



További funkciók
Az FN 19: PLC = funkcióval két számot vagy Q paraméter értékét adhat át a PLC-nek.  A gép építõje határozza meg, hogy
ezek az értékek mit jelentenek az adott gépen.

FN 20: WAIT FOR Várakozás PLC eseményre, szinkronizálás

Példa; a 35.8 és a Q5 paraméter értékét átküldi a PLC-nek:
13 FN 19: PLC =+35.8 / +Q5

A PLC az adatok 10000-szeresének kerekített értékét veszi át (pl. a 123.45678 a PLC-ben 1234568-ként jelenik meg).

FN 19: PLC = Adatátadás a PLC-nek

Az FN 20: WAIT FOR funkcióval programfutáskor az NC és PLC szinkronizálható. Az NC addig blokkolja a megmunkálást,
amíg az FN 20 mondatban programozott feltétel nem teljesül. A vezérlés a következõ PLC operandusokat tudja megvizsgálni:
operandus jelentés címtartomány
M marker [0..9999]
I bemenet [0..31, 128..152, *]
O kimenet [0..30, *]
C számláló [0..48, 49..95, 96..143]
T idõzítõ [0..48, 49..95, 96..999]

Példa; a vezérlés várakozik az “y” billentyû megnyomására:
42 FN 20: WAIT FOR  W274==121 A W274-es szó a megnyomott billentyû kódját tartalmazza. Az y billentyû kódja 121.

Az alábbi feltételeket adhatjuk meg az eseményben; == egyenlõ, != vagy <> nem egyenlõ, < kisebb, > nagyobb, <= kisebb vagy egyenlõ és >=
nagyobb vagy egyenlõ.

Az NC program feldolgozása vár a feldolgozott mondatok végrehajtására.

Mikor kell alkalmaznunk ezt az utasítást és miért? A vezérlés az NC programot nem végrehajtásuk pillanatában dolgozza fel, hanem a lehetõ leg-
gyorsabban értelmezni azt, lebontja a szükséges elmozdulásokra és ezeket az elemi elmozdulásokat tárolja egy közbensõ pufferben, ahonnan
folyamatosan végrehajtja a megmunkálást, azaz az NC mondatok végrehajtása késik feldolgozásukhoz képest. Ez általában nem okoz semmilyen
problémát, hiszen ritkán kell a gép pillanatnyi állapotát figyelembe venni a mondat feldolgozásakor. A tapintó és mérõ funkcióknál azonban elen-
gedhetetlen ez a szinkronizáció, hiszen a tapintás pillanatában kell a gép aktuális pozícióit kiolvasni és a késõbbiekben ezekkel a pozícióinformá-
ciókkal számolni. Szerencsére a HEIDENHAIN tapintóciklusok szinkronizáltak, arról külön nem kell gondoskodnunk.
Amikor azonban a gép aktuális állapotát akarjuk vizsgálni az NC programban, akkor szükségünk van erre az utasításra. Például ha a Z tegely
aktuális pozícióját akarjuk kiolvasni az FN 18: SYSREAD utasítással, akkor elõtte használnunk kell a szinkronizációs parancsot! 

73 FN 20: WAIT FOR  SYNC Várakozás az eddig feldolgozott NC mondatok végrehajtására.

operandus jelentés címtartomány
B byte [0..9999]
W szó [0..9998]
D duplaszó [0..9996]

* a gép kiépítésétõl függõen további értékek is megadhatók, érdeklõdjön a gép gyártójánál. 

48 FN 20: WAIT FOR  SYNC
49 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX3

Várakozás a feldolgozott NC mondatok végrehajtására
Z tengely pillanatnyi pozíciójának lekérdezése



További funkciók

 2  FN 22: FUNCT Q0 FNR1
3  FN 22: FUNCT Q1 FNR121 PIN0 PIN0 PIN17

FN 22: FUNCT Rendszerfunkció

Az alábbi funkciók csak akkor jelennek meg a funkciósorban, ha elõbb megadja az 555343 kódszámot.

555343

FN 22: FUNCT parancs rendszerfunkciók hívásához (részletekért forduljon a HEIDENHAIN-hez).

Q4 paraméter = 2.5
Alapelforgatás beállítása 2.5°-ra (ID:210, NR:1, IDX:nem kell megadni)

1  Q4 = 2.5
2  FN 17: SYSWRITE ID 210 NR1 =+Q4

FN 17: SYSWRITE Rendszeradat írása
Az FN 17: SYSWRITE funkcióval a rendszeradatok átírhatók. A rendszeradat egy rendszeradatcsoport (ID), majd egy
rendszerdátum (NR) és egy index (IDX) segítségével választható ki (részletekért forduljon a HEIDENHAIN-hez).

 1  Q2 = 36.5
2  FN 25: PRESET =  X /+45 /+Q2

FN 25: PRESET Nullapont áthelyezése egy tengelyen
Az FN 25: PRESET funkcióval a program futása közben a kiválasztott tengely nullapontját helyezheti át.

Q2 paraméter = 36.5
az X tengelyen a +45 pozíció áthelyezõdik a Q2 (=+36.5) pozícióba

Az M104 mellékfunkcióval újra aktiválhatja a Kézi üzemmódban utoljára felvett nullapontot.

 1  FN 31: RANGE:1
2  FN 31: ASSIGNED: "CWYX" DISPLAYED: "CWYX"

FN 31: RANGE Mozgástartomány váltás, tengely hozzárendeleés és kijelzés

1-es mozgástartomány kiválasztása
XYWC tengelyelnevezések hozzárendelése és kijelzése

Az FN 31: RANGE funkcióval mozgástartományt válthat, tengelyeket nevezhet át (részletekért forduljon a HEIDENHAIN-hez).

 6  FN 32: AXIS0:+0.4 AXIS1:-0.21 AXIS2:+0.08

FN 32: AXISn PLC nullapont eltolás

 

Az FN 32: AXIS funkcióval PLC nullaponteltolást állíthat be (részletekért forduljon a HEIDENHAIN-hez).

 27 FN 38: SEND /"Szerszam sugara:%f, hossza:%f" / +Q108 / +Q114

FN 38: SEND Formátumozott adatkiadás a LOGBOOK-ba

 

Az FN 38: SEND funkcióval legfeljebb hét Q paraméter értékét lehet az eseménynaplóba formátumozva bejegyezni (részle-
tekért forduljon a HEIDENHAIN-hez).

INFO:    MAIN NCEVENT                      22.05.2011 18:19:55.046
         Szerszam sugara:2.620000, hossza:60.040000

A LOGBOOK-ba bejegyzett szöveg a fenti példaprogram automata üzemmódbeli végrehajtásakor:



Táblázatok kezelése
Táblázatokban tetszõleges információt tárolhat és onnan visszaolvashat az NC programból az FN 26, FN 27 és FN 28 funkciókkal.
A formátum szerkesztõ segítségével módosítható a táblázatok felépítése, vagyis az oszlopok és azok tulajdonságai.
A TAB kiterjesztéssel létrehozott állomány automatikusan táblázat lesz. A táblázat legelsõ megnyitásakor a vezérlés megjelenít egy felugró ablakot,
ami táblázatformátumokat tartalmaz. Itt ki kell választania egy megfelelõt, amit késõbb módosíthat, ha szükséges. 

Egy TABWRITE mondatban a megadott sor legfeljebb 8 oszlopának mezõje tölthetõ fel. Az oszlopnevek
idézõjelben, vesszõvel elválasztva állnak. Az oszlopok értékét Q paraméterekkel határozhatja meg. Csak numerikus értékeket
tartalmazó mezõkbe (N típus) írhat. Ha egy mondattal több oszlopba is szeretne írni, akkor az értékeket egymást követõ Q
paraméterekbe kell megadni.

4  FN 27: TABWRITE Q1 /"D" = Q2

A táblázat formátuma maga is egy táblázatban van megadva.  A formátumot leíró táblázatnak az alábbi oszlopai vannak:
Mezõ Jelentése
NR oszlop száma (automatikusan létrejön)
NAME oszlop neve (az NC programban ezzel a névvel hivatkozunk az oszlopra)
TYP adattípus (N:szám, C:tetszõleges karaterek, X:automatikus dátum bélyegzõ óó:pp:mm nn.hh.éééé formában)
WIDTH oszlop szélessége (N típusnál az elõjelet, tizedespontot és az összes számjegyet magában foglalja, X típusnál a megjelenõ

adatok mennyisége szabályozható vele)
DEC N típusnál a tizedesjegyek száma (legfeljebb 4), egyéb típusnál 0
<nyelv> az adott nyelven a mezõhöz megadott magyarázó szöveg a bevitelkor

A táblázat létrehozása után adjon hozzá annyi sort amennyire szüksége lesz (az NC program csak létrehozott sorok adatait képes
kezelni), majd a mezõk tetszés szerint kitölthetõk. 

A táblázat sorait rendezi.  A megadott mezõ adatai szerint alakul ki a növekvõ sorrend (az NR oszlop változatlanul marad).

FN 26: TABOPEN Táblázat megnyitása
3  FN 26: TABOPEN pelda

Az NC programmal azonos könyvtárban lévõ pelda.tab táblázat megnyitása. Más könyvtárban található táblázatnál a
teljes elérési utat meg kell adni. Csak a megnyitott táblázatból lehet adatot kiolvasni, illetve oda beírni. Egyszerre csak egy
táblázat lehet nyitva, egy újabb táblázat megnyitása lezárja az elõzõleg megnyitottat.

FN 27: TABWRITE Táblázatba írás
Q1 szerinti sor “D” mezõjének feltöltése a Q2 paraméter értékével.

A pelda.tab táblázat megnyitása

Egy TABREAD mondattal a megadott sor legfeljebb 8 oszlopának mezõjét olvashatja ki. Az oszlopnevek idézõjelben,
vesszõvel elválasztva állnak. A kiolvasott értékek egymásutáni Q paraméterekbe kerülnek, csak az elsõ paramétert kell
megadni. Csak numerikus értékek olvashatók (N típus).

5  FN 28: TABREAD Q3 =Q1 /"A,D"
FN 28: TABREAD Táblázatból olvasás

Q1 szerinti sor “A” majd “D” mezõjének kiolvasása a Q3 és Q4 paraméterbe.



Számábrázolási problémák, kerekítés
A vezérlés a Q paraméterek értékét lebegõpontos, kettes számrendszerbeli számként ábrázolja.  Egész számokkal végzett
mûveleteknél (257-nél kisebb abszolút értékû számoknál) nincs kerekítés, a mûveletek (összeadás, kivonás és szorzás) vég-
eredménye pontos.
Nem egész számoknál azonban mindig számítani kell valamekkora kerekítési hibára.  Akkor is, ha a tízes számrendszerbeli
alak ezt nem indokolná, mivel a vezérlés kettes számrendszerben dolgozik és csak a kijelzés történik tízes számrendszerben!

 

Nézzünk egy példát, 0.1-et adjuk össze 1 milliószor, majd vonjunk ki az eredménybõl 100000-et és szorozzuk meg 1 millióval.
A végeredménynek nullának kellene lennie:
0  BEGIN PGM millio MM 
1  Q1 = 0
2  LBL 1
3  Q1 = Q1 + 0.1
4  CALL LBL 1 REP999
5  CALL LBL 1 REP999
6  Q1 = Q1 - 100000
7  FN 15: PRINT Q1
8  Q1 = Q1 * 1000000
9  FN 15: PRINT Q1
10 END PGM millio MM 

kezdetben Q1 = 0
címke az ismétléshez
Q1 növelése 0.1-del
ismétlés 999-szer
ismétlés 999-szer
Q1-bõl kivon 100000-et
kiírja az (elméletileg) 0 értéket
megszorozza 1 millióval
ismét kiírja az eredményt

Ha megnézzük a kinyomtatott értéket, akkor különös dologra lehetünk figyelmesek:
+0.00000
+1.33288

elsõ eredmény 0
második eredmény 0-ától különbözik!

Nyilvánvaló, hogy az elsõ eredmény sem nulla (hiszen azt bármennyivel is szorozzuk mindig nullát kellene kapnunk), csupán
az elsõ 5 kijelzett tizedesjegye volt nulla a számnak. 1 millióval megszorozva az eredményt láthatóvá válik a következõ 6 ér-
tékes számjegy, ami bizony már nem nulla!
Ugyan a hiba elhanyagolhatónak látszik, de például az ugró utasításokban a két szám összehasonlításakor már problémát
okozhat!

0  BEGIN PGM sok MM 
1  Q1 = 1000000
2  LBL 1
3  Q1 = Q1 - 0.1
4  FN 10: IF +Q1 NE +0 GOTO LBL 1
5  STOP
6  END PGM sok MM 

Fontos, hogy a nem egész számokkal végzett mûveleteknél mindig legyen
tekintettel a kerekítési hibákból adódó pontatlanságra!  Ne használjon törte-
ket összehasonlításokhoz!
A jobb oldali példaprogram sohasem jut el az 5-ös sorra, mivel a halmozódó
kerekítési hibák miatt a Q1 paraméter értéke sohasem lesz nulla.



Számábrázolási problémák, kerekítés

0  BEGIN PGM tized MM 
1  Q1 = 1 / 10
2  LBL 1
3  Q1 = ( Q1 * 11 ) - 1
4  FN 15: PRINT Q1
5  CALL LBL 1 REP19
6  END PGM tized MM 

Q1 = 0.1
címke az ismétléshez
Q1 = (0.1 @ 11) -1 = 1.1 - 1 = 0.1
Q1 kiírása az %FN15SIM.A-ba
számítás megismétlése 19-szer

+0.10000
+0.10000
+0.10000
+0.10000
+0.10000
+0.10000
+0.10000
+0.10000
+0.10000
+0.10000
+0.10000
+0.10003
+0.10028
+0.10307
+0.13373
+0.47101
+4.18116
+44.99271
+493.91986
+5432.11843

Az elõzõekben tárgyalt kerekítési pontatlanság nem fenyegetett azzal a veszéllyel, hogy a számítási mûveletekben -akár
milliószor megismételve- lényeges hiba halmozódjon fel.
Más a helyzet akkor, ha nem összeadást, hanem például szorzást ismétlünk!
Nézzük a következõ példát, ahol csupán húsz ismétlés alatt kapunk teljesen rossz eredményt:

Elméletileg akárhányszor is ismételnénk meg a mûveletet a Q1 paraméterben mindig 0.1-nek kellene lenni. Ezzel szemben a
kiírt eredmények egészen mást mutatnak:

Mindig legyen tekintettel a kerekítési hiba várható alakulására!
Lehetõleg egész számokkal végezzen mûveletet, illetve ismétléseknél ne az elõzõ ciklus eredményébõl számoljon tovább,
hanem mindig az alapadatokból határozza meg az aktuális lépés értékeit!



Q paraméterek ellenõrzése, megváltoztatása
A Q paramétereket ellenõrizheti és szerkesztheti programok írása, tesztelése vagy futtatása közben Programbevitel és
szerkesztés, Programteszt, Folyamatos és Mondatonkénti programfutás üzemmódban.
A Q paramétereket ellenõrizheti és szerkesztheti programok írása,
tesztelése vagy futtatása közben Programbevitel és szerkesztés,
Programteszt, Folyamatos és Mondatonkénti programfutás üzemmód-
ban.
Ha szükséges, szakítsa meg a program futását (például a külsõ STOP
gombbal és a BELSÕ STOP funkciógombbal). Ha a programteszt fut,
szakítsa meg.
 - Q paraméter funkciók hívásához: Nyomja meg a Q gombot, vagy a Q

INFO funkciógombot a Programbevitel és szerkesztés üzemmódban.
 - A vezérlés kilistázza az összes paramétert és azok pillanatnyi

értékeit. Az iránybillentyûkkel vagy a funkciógombokkal válassza ki a
kívánt paramétereket.

 - Ha meg akarja változtatni a paraméter értékét, vigyen be egy új
értéket, fogadja el egy ENT-el.

 - Ha változatlanul akarja hagyni az értéket, nyomja meg az AKTÁLIS
ÉRTÉKET funkciógombot, és zárja le a bevitelt az END gombbal.

Ha lokális, globális vagy szövegparamétereket szeretne ellenõrizni vagy szerkeszteni, nyomja meg a PARAMÉTER
MUTATÁSA Q QL QR QS funkciógombot.
Ekkor a vezérlés megjelenít minden vonatkozó paramétert és a fent leírtak szintén érvényesek.
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