
 

   

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CNC 20M

2008

1



Това ръководство се състои от следните части: 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Описва се организацията на ръководството, забележки по отношение 

на използването.

ІІ. ПРОГРАМИРАНЕ 
Описва се всяка функция: NC формат на функцията, характеристики и 

ограничения.

ІІІ. ОПЕРИРАНЕ
Описва се ръчната и автоматичната работа с машината, процедури по 

въвеждане и извеждане на данни, редактиране на програми и т.н.

ІV. ПОДДРЪЖКА
Описват се операции по поддръжката.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- формат на NC инструкции;

- допустими диапазони на командите;

- отклонения в точността;

- статус на управлението;

- списък на съобщения за аларми.

Това ръководство не разглежда параметрите на CNC управлението.За 

тяхното описание се обърнете към съответния документ.

Тук се разглеждат всички опционални функции.За това, кои от тях са 

приложими във вашия случай се обърнете към ръководството на машината, 

доставено от машинопроизводителя.

Това ръководство се отнася за следните модели   CNC  :  

СNC SYSTEM-20 М, софтуер версия 1.00.00 и нагоре

2



ОБЩ ПЛАН НА РАБОТА С МАШИНА ЕКИПИРАНА СЪС
CNC УПРАВЛЕНИЕ

Когато ще изработвате детайл на машина, екипирана със CNC 
управление необходимите стъпки са следните:

1) От чертеж на детайла изгответе необходимата програма в NC 
формат.За целта това може да се направи ръчно или чрез подходящ CAD 
софтуер.

Относно програмирането се обърнете към глава ПРОГРАМИРАНЕ.

2) Така подготвената програма трябва да се изпълни от CNC 
управлението.

Ако тя се вмества в свободното програмно пространство на CNC може 

да я заредите(ръчно или по сериен канал) и след това да я изпълните.

Ако обемът е твърде голям или не желаете програмата да остава в 

програмната памет, тогава изпълнението може да става директно по 

серийния канал в т.н. DNC режим.В този случай няма ограничения относно 

размера на програмата.След закрепването на заготовката и зареждането на 

необходимите инструменти може да се пристъпи към 

изработката(изпълнението на програмата).

Относно операциите свързани с машината се обърнете към глава 

ОПЕРИРАНЕ.

Преди  да  пристъпите  към  програмиране  е  добре  да  се  

направите план за обработката на детайла:

- размер и материал на заготовката;

- начин на закрепване на заготовката върху машината;

- последователности на обработката във всеки процес на рязане;

- инструменти за обработка и режими на работа. 
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Подгответе програма, която да задава необходимия път на 

инструмента и условия необходими за правилната обработка според 

изготвения план.

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОВА РЪКОВОДСТВО

1) Възможностите на една машина екипирана със CNC управление 

зависят не само от самото CNC управление, но още и от самата машина, 

направеното ел. обзавеждане, серво-регулаторите и серво-двигателите, 

машинния панел, контролерската програма за управление на машината, 

заложена от машинопроизводителя и т.н. По тази причина е трудно да се 

опишат функционалността, програмирането и оперирането така, че да 

обхванат всички възможни комбинации.Това ръководство описва нещата от 

гледна точка на CNC управлението.За подробна информация относно 

конкретна машина екипирана с нашето CNC управление се обърнете към 

документацията, доставена с машината от машино-производителя, тъй като 

тя трябва да се разглежда с предимство пред това ръководство.

2) Потребителските програми за обработка, параметри, променливи, 

корекции на инструменти и т.н. се записват в енерго-независима памет в CNC 
управлението.

3) Това ръководство се стреми да опише доколкото е възможно 

използваните различни видове съоръжения, но е невъзможно да се посочат 

всички комбинации от възможности, опции и команди които не трябва да се 
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подават.Ако конкретна комбинация от операции не е описана, по-добре е тя 

да не бъде пробвана.

В това ръководство е направен опит да се опишат доколкото е 

възможно всички ситуации.Все пак, не могат да се опишат всички неща, които 

не трябва да се правят или които не могат да се направят, защото 

съществуват прекалено много възможности.По тази причина неща, които не 

са специално описани като възможности в това ръководство трябва да бъдат 

считани за невъзможни.

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В тази глава се описват мерките за безопасност свързани с 

използването на CNC устройства.Важно е тези мерки да се спазват от 

потребители, за да се осигури безопасна работа на машините оборудване със 

CNC управление(в тази секция се предполага именно такава конфигурация).

Забележете,

че някои мерки са свързани само със специфични функции и по тази 
причина може да не са приложими за някои CNC устройства.

Потребителите трябва да спазват мерките за безопасност свързани с 

машината, както това е описано в съответта документация доставена с 

машината от производителя.Преди опит за опериране с машината или 

създаване на програми за нейното управление, операторът трябва да бъде 

напълно запознат със съдържанието на това ръководство и съответната 

документация на машината доставена от производителя.

Тази част съдържа описание на необходимите мерки за безопасност, 

които трябва да се спазват, за да предпази операторът от нараняване и 

повреждане на машината.
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Предпазни мерки за сигурност се съдържат в следващите точки: 
1.1. ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

1.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМИРАНЕТО.

1.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ОПЕРИРАНЕТО.

1.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ВСЕКИДНЕВНАТА 

ПОДДРЪЖКА.

1.1 ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1) Никога не се опитвайте да изработите детайл без предварително да 

проверите начина на работа на машината.Преди да започне цикъл за 

изработка се убедете, че машината работи коректно.За целта използвате 

проверовъчни функции като единичен блок, корекция на подаването или чрез 

прогонването на програмата без монтирани нито инструмент, нито заготовка.

Пропускът на тази проверка може да доведе до непредвидена 

работа на машината, като вероятно се нанесе повреда на 

заготовката и/или машината, или се нарани операторът.

2) Преди да оперирате с машината, внимателно проверете въведените 

данни.

Работата на машината с некоректно зададени данни може да 

доведе до непредвидени резултати, като вероятно се нанесе повреда 

на заготовката и/или машината, или се нарани операторът.

3) Убедете се, че указаното подаване е подходящо за предвидената 

операция.За  всяка  машина  съществува  максимално  допустимо 

подаване.Подходящото  подаване  варира  в  зависимост  от  желаната 

операция.Обърнете  се  към  ръководството,  доставено  с  машината  за  да 

определите максималното допустимо подаване.Ако машината бъде пусната с 

некоректно подаване, тя може да се държи непредвидено, като вероятно се 

нанесе повреда на заготовката и/или машината, или се нарани операторът.

4) Когато използвате функция за компенсиране на инструмента, 

внимателно проверете посоката и стойността на компенсация.Работата на 

машината с некоректно зададени данни може да доведе до непредвидени 
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резултати, като вероятно се нанесе повреда на заготовката и/или машината, 

или се нарани операторът.

5) Параметрите на CNC и РМС са зададени от производителя. 

Обикновено не се налага тяхната промяна.Когато все пак няма друга 

алтернатива освен промяната на параметър убедете се, че напълно 

разбирате функцията на параметъра преди да направите каквито и да е 

промени.Некоректното задаване на параметър може да доведе до 

непредвидени резултати, като вероятно се нанесе повреда на заготовката 

и/или машината, или се нарани операторът.

6) След непосредственото включване на захранването, не натискайте 

бутоните на MDI панела докато CNC не влезе в готовност(показвайки екран с 

координати) или не се покаже екран с алармени съобщения.Някои от 

бутоните на MDI панела служат за сервизна поддръжка или други специални 

функции.Натискането на тези бутони може да приведе CNC в някакъв режим 

на работа, различен от нормалния.Работата на машината в такова състояние 

може да е непредвидено.

7) Това ръководство доставено със CNC управлението съдържа общо 

описание на функциите на машината включвайки опционални функции.

Забележете,

че опционалните функции ще варират от един модел машина на 
друг.Затова, някои от функциите описани в това ръководство може 
всъщност да не са достъпни в даден модел.При неяснота  проверете 
спецификациите на машината. 

8) Някои от функциите може да са реализирани по заявка на 

машинопроизводителя.Когато използвате такива функции се обръщайте към 

ръководството, доставяно от машинопроизводителя за детайлно описание на 

начина на използването им и необходимите мерки за безопасност.

ЗАБЕЛЕЖКА:
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В енерго-независимата памет на CNC са записани различни данни като 

програми, параметри, макро-променливи и т.н.Тяхното съдържание се 

запазва при изключено състояние на СNC.Тези данни могат да бъдат 

изтрити по невнимание или поради неизправност, или пък да се наложи 

изтриването им във връзка с възстановяване от грешка.За да се 

предпазите от посочените ситуации и да си осигурите бързо 

възстановяване на работоспособността на машината и CNC 

управлението, направете копие на всички важни данни и съхранявайте 

копието на сигурно място.

1.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМИРАНЕТО

Тази част покрива основните мерки за безопасност свързани с 

програмирането.Преди да се опитвате да програмирате, прочетете 

ръководството внимателно, за да се запознаете със съдържанието му.

1) Установяване на координатна система

Ако координатната система бъде зададена некоректно, машината може 

да се държи непредвидимо въпреки, че програмата ще задава иначе 

правилни команди за преместване.Последствията могат да бъдат 

повреждане на инструмента, на самата машина, на заготовката, или 

нараняване на оператора.

2) Позициониране чрез нелинейна интерполация

Когато се извършва позициониране чрез нелинейна 

интерполация(позициониране чрез нелинейно придвижване между началната 

и крайната точка), пътят на инструмента трябва да бъде внимателно 

изследван преди да се пристъпи към програмиране. Позиционирането се 

извършва на бърз ход.Ако инструментът срещне по пътя си заготовката може 
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да се повреди инструментът, самата машина, заготовката, или да се нарани 

оператора.

3) Функция използваща ротационна ос

Обръщайте особено внимание при програмирането на скорост на 

ротационна ос.Некоректното програмиране може да предизвика завъртане с 

твърде висока скорост и по такъв начин центробежните сили да предизвикат 

държача да изпусне детайла, ако не е закрепен достатъчно стабилно.Това би 

довело до повреда на инструмента, самата машина, заготовката, или 

нараняване на оператора.

4) Преобразуване инч/милиметър

Превключването между инчови и милиметрови команди не преобразува 

измерителните единици на данни като например позиция на заготовката, 

параметри и текуща позиция.

Преди да стартирате машината определете каква измерителна 

единица ще използва.

Опитът да се изпълни команда със зададени невалидни данни може да 

повреди инструмента, самата машина, заготовката, или да се нарани 

оператора.

5) Постоянна контурна скорост

Когато дадена ос в режим на постоянна контурна скорост приближи 

заготовката, скоростта на вретеното може да стане твърде висока.Затова е 

необходимо да се зададе максимално допустима скорост.Задаването на тази 

максимална скорост некоректно може да повреди инструментът, самата 

машина, заготовката, или да се нарани оператора.

6) Проверка на регион

След включване на захранването ръчното отиване на машината в 

опорна(нулева) точка е задължително.Проверката за допустим регион не е 

възможна преди да е изпълнено отиване в опорна точка.Отбележете, че 

когато проверката за регион е изключена, излизането извън допустимия 
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регион не предизвиква аларма, като това може да доведе до повреда на 

инструмента, самата машина, заготовката, или нараняването на оператора.

7) Абсолютен/Инкрементален режим

Ако програма, зададена с абсолютни стойности бъде изпълнена в 

инкрементален режим или обратното, машината може да се държи по 

непредвидим начин, като е възможна повреда на инструмента, самата 

машина, заготовката, или нараняването на оператора.

8) Избор на равнина

Ако некоректна равнина бъде указана за кръгова интерполация, 

хеликоидална интерполация или твърд цикъл, машината може да се държи по 

непредвидим начин, като това може да доведе до повреда на инструмента, 

самата машина, заготовката, или нараняването на оператора.

9) Програмиране с огледален образ

Отбележете, че настъпва известно изменение при програмиране, 

когато функцията за огледален образ е активна.

10) Функция за компенсация

Ако бъде изпълнена команда базирана на машинната координатна 

система или връщане в опорна точка, докато функция за компенсация е 

активна, то компенсацията бива временно изключена, като това води до 

непредвидено поведение на машината.

Преди да изпълните някоя от посочените команди, винаги първо 

изключете функциите за компенсация.
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1.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ОПЕРИРАНЕТО

Тази част представя мерките за безопасност, свързани с оперирането 

на машината. Преди да се опитвате да работите с машината си, прочетете 

ръководството внимателно, за да се запознаете със съдържанието му.

1) Ръчна работа

Когато оперирате с машината в ръчен режим, осведомете се за 

текущото положение на инструмента и заготовката и се убедете, че 

придвижваната ос, посоката и подаването са зададени коректно. 

Неправилното опериране с машината може да доведе до повреда на 

инструмента, самата машина, заготовката, или нараняването на оператора.

2) Ръчно връщане в опорна точка

След включване на захранването, ръчното отиване на машината в 

опорна(нулева) точка е задължително.Ако се работи с машината без първо да 

се установи опорна точка, тя може да се държи неочаквано.Проверката за 

регион също е неактивна до установяването на опорна точка.Неочакваното 

поведение на машината може да доведе до повреда на инструмента, самата 

машина, заготовката, или нараняването на оператора.

3) Ръчно задаване на команда

Когато задавате команда в ръчен режим, осведомете се за текущото 

положение на инструмента и заготовката и се убедете, че придвижваната ос, 

посоката, подаването както и необходимите входни данни са зададени 

коректно.Неправилното задаване на входните данни може да доведе до 

повреда на инструмента, самата машина, заготовката, или нараняването на 

оператора.

4) Ръчно придвижване чрез РИГ(Ръчен Импулсен Генератор)

В режим на придвижване чрез РИГ, използването му при голям 

мащабиращ коефициент(например 100) предизвиква рязкото придвижване на 

инструмента или масата.
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Невнимателната употреба може да предизвика повреда на 

инструмента, самата машина, заготовката или нараняването на оператора.

5) Изключена корекция на подаването

Ако корекцията на подаването е неактивна например, по време на 

нарязване на надлъжна резба или резба в отвор, скоростта не може да бъде 

предвидена, като това може да доведе до повреда на инструмента, самата 

машина, заготовката, или нараняването на оператора.

6) Промяна на координатни системи

Не променяйте стойностите на координатните системи докато 

машината работи в автоматичен режим(под контрола на програма).В 

противен случай, машината може да работи неочаквано, вероятно 

повреждайки инструмента, самата машина, заготовката, или наранявайки 

оператора.

7) Изместване на координатната система спрямо заготовката

Ръчната намеса, функцията заключване на машината (machine lock-
MLK), или огледалният образ (mirror X,Y 4 )може да измести координатната 

система спрямо заготовката.Преди опит за работа на машината под контрол 

на програма, първо се убедете, че координатната система е правилно 

установена.В противен случай е възможно повреда на инструмента, самата 

машина, заготовката, или нараняване на оператора.

8) Ръчна намеса

Ако бъде изпълнена ръчна намеса по време на работата на машината 

под контрола на програма, пътят на инструмента може да се промени когато 

автоматичната операция продължи.Преди да се продължи с автоматичната 

работа след ръчна намеса, първо се убедете в правилността на текущите 

координати, различните превключватели за режими, параметри, модалните 

режими (например абсолютен/инкрементален) и т.н.

9) Режим на прогонване (DRY RUN - DRN)
Обикновено режимът на прогонване се използва, за да се потвърди 

правилността на работа на машината.В този режим машината работи с 
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подаване, което се задава от оператора и което е константно, като се 

различава от програмираното подаване.

Отбележете, че подаването в режим на прогонване може да бъде доста 

по-голямо от програмираното подаване.

10) Компенсация на радиуса на инструмента в MDI режим

Обърнете особено внимание на пътя на инструмента, зададен чрез 

команда в MDI режим, тъй като компенсация на радиуса на инструмента не се 

извършва.Когато се зададе команда в MDI режим, която прекъсва 

автоматично изпълнение в режим на компенсация на радиуса на 

инструмента, обърнете внимание на пътя на инструмента, когато 

автоматичното изпълнение бъде възстановено.Обърнете се към описанието 

на съответните функции за повече информация.

11) Редактиране на програми

Ако машината бъде спряна, след което изпълняваната програма бъде 

редактирана(чрез промяна, вмъкване или изтриване), поведението на 

машината може да бъде неочаквано при продължението на изпълнението на 

същата тази програма.С други думи, не модифицирайте програмата по време 

на нейното изпълнение.

1.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ВСЕКИДНЕВНАТА 

ПОДДРЪЖКА

1) Подмяна на батерията за резервно захранване на паметта !!!
Преди  подмяна  на  батерията  направете  резервно  копие  на  всички 

данни от системата на персонален компютър, USB Storage Device или върху 
енергонезависимата на системата. При внимателна подмяна данните могат 
да бъдат запазени но добре е преди това да имате резервно копие в случай 
че те бъдат загубени.

ЗАБЕЛЕЖКА:

CNC управлението използва батерия, за да запази съдържанието на 

паметта си, тъй като трябва да се запазят данни като програми, 

корекции на инструменти, параметри и други докато е изключено 
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външното захранване.Ако напрежението на батерията пропадне, 

съответната индикация се визуализира на екрана на CNC, и ако е 

предвидено от машинопроизводителя – като алармено съобщение.В този 

случай се налага спешната подмяна на батерията.В противен случай 

съдържанието на паметта на CNC ще бъде изгубено. Инструкции за 

извършване на операцията ще намерите в съответната глава.

Желателно е всички данни да бъдат запазвани в енергонезависимата памет 

на системата периодични.

2) Подмяна на предпазител !!!

Преди да се смени изгорял предпазител е необходимо първо да се 

локализира и да се отстрани причината за изгарянето му.За целта е 

необходим квалифициран персонал, който да е упълномощен за 

поддръжката.
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1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА СПРЯМО ЗАГОТОВКАТА – 

ИНТЕРПОЛАЦИЯ 

Инструментът се движи по прави линии и дъги следвайки зададената 

траектория, описвайки контурите на детайла:

• Движение на инструмента по права линия

• Движение на инструмента по дъга

 Означените команди G01, G02, ... се наричат подготвителни функции и 

задават типа на интерполация, извършвана от CNC управлението по точки, 

зададени от потребителя.

ЗАБЕЛЕЖКА:

При някои машини физически се придвижва масата, но в това 

ръководство ще се предполага, че винаги се движи инструментът 

спрямо заготовката.
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1.2 ПОДАВАНЕ

Движението на инструмента при зададена скорост се нарича 

подаване.

Подаването се задава чрез конкретни стойности. Ако например трябва да 

се зададе подаване от 150 мм/мин, необходимата инструкция е:

F150.0;
Това е функцията, определяща подаването.

1.3 ЧЕРТЕЖ НА ДЕТАЙЛА И ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА

1.3.1 Опорна (нулева) точка на машината

Машина оборудвана със CNC управление притежава една фиксирана 

позиция, която се нарича опорна (нулева) точка. Обикновено смяната на 

инструмент и програмирането на абсолютно нулева точка се извършват в 

тази позиция.

Инструментът може да бъде придвижен в тази точка по един от следните 

начини:

1) Ръчно връщане в опорна точка – извършва се чрез командни органи 

от машинния панел (обикновено бутони)

2) Автоматично връщане в опорна точка – в общия случай ръчното 

връщане в опорна точка се извършва първоначално след включване на 
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захранването. При последваща необходимост от достигане на тази 

опорна позиция (например за смяна на инструмент) това се извършва 

напълно автоматично от CNC управлението при зададена команда.

Координатна система на чертежа на детайла и координатна система на 
CNC

1.3.2  Координатна  система  на  чертежа  на  детайла  и  координатна 

система на CNC управлението

Следните две координатни системи задават две различни позиции:

1) Координатна система на чертежа на детайла.

Това е координатна система, спрямо която е проектиран детайлът. 

Координатните стойности от този чертеж се използват като входни данни при 

съставянето на програма.

2) Координатна система зададена от CNC  управлението.

Необходимо е координатната система да се установи върху работното 

пространство на машината. Това може да бъде постигнато чрез задаване на 

разстоянието от текущото положение на инструмента до нулевата точка на 

желаната координатна система, която ще се установи.

Връзка между тези две координатни системи се определя в зависимост 

от мястотот на закрепване на заготовката.
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Инструментът се движи в координатната система зададена от CNC 

управлението, следвайки командите в програмата, която е генерирана спрямо 

координатната система на чертежа на детайла и по такъв начин се изрязва 

детайл със зададената форма. Имайки впредвид това, за да се обработи 

правилно заготовката, както е било проектирано на чертежа, е необходимо 

двете координатни системи да са съгласувани.

За съгласуването им може да се използват следните методи:

1) Използване на стандартна равнина и точка от 

заготовката

2) Монтиране на заготовката към държач
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3) Монтиране на заготовката в палета и последващото им 

монтиране към държач

    
1.3.3 Задаване на начин на придвижване на инструмента

АБСОЛЮТНИ И ИНКРЕМЕНТАЛНИ КОМАНДИ

Координатните стойности в една команда за придвижване на инструмента 

може да бъде зададена абсолютно или инкрементално.

• Абсолютно задаване – инструментът се придвижва до точка, 

която се намира на разстояние спрямо началото на координатната 

система, колкото е указано в самите стойности на координатите, т.е. 

координатите указват директно точка в координатната 

система.
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• Инкрементално задаване – задава се разстояние от текущата 

позиция на инструмента до желаната крайна позиция.

1.4 СКОРОСТ НА РЯЗАНЕ – ФУНКЦИЯ ЗА СКОРОСТ НА ВРЕТЕНОТО

Скоростта на инструмента спрямо заготовката по време на рязане се 

нарича скорост на рязане.

Спрямо CNC управлението на рязане се указва чрез задаване на скоростта 

на вретеното в обороти/мин.

Пример: 

Заготовката трябва да бъде обработена с инструмент с диаметър  100 мм при 

скорост на рязане 80 мм/мин.

Скоростта на вретеното трябва да е около 255 об/мин и се определя

от формулата 
Dn

VN
.

.1000= = (1000 * 80) / (3.14*100) = 254.64

Необходимата команда е: S255;
Това е функцията определяща скоростта на вретеното.
1.5 ИЗБОР НА ИНСТРУМЕНТ
При пробиване на отвори , разстъргване, нарязване на резба, фрезоване и 

т.н. се налага употребата на подходящ инструмент. На всеки инструмент се 

присвоява някакъв номер и след това при последващото указване на този 

номер в програмата съответнията инструмент бива избран.
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Пример:

Ако необходимият инструмент се намира в позиция 3 на магазина, то той ще 

се избере чрез следващата команда:

Т03;

Това е функцията избираща инструмент.

1.6 СПЕЦИФИЧНИ МАШИНИ ОПЕРАЦИИ – СПОМАГАТЕЛНА ФУНКЦИЯ

Когато започне същинската обработка е необходимо например да се 

развърти вретеното, да се включи охлаждането и т.н. За тези цели е 

необходим някакъв контрол (най-често от вида вкл/изкл) върху разнообразни 

процеси в машината.

Контролирането на тези процеси се извършва чрез спомагателната 

функция. Тази функция се задава чрез М код. Действието на тези функции 

се задава от мешинопроизводителя в контролерската програма на машината. 

За това какви функции са достъпни за нашата машина, как се използват и т.н. 
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се обърнете към документацията доставена от машинопроизводителя с 

машината.

Пример: 

При задаване на М03 вретеното се развърта по посока на часовниковата 

стрелка с указаната скорост.

1.7 КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
Програмата е набор от команди към CNC за управление на машината. 

Набор от команди  се нарича блок. По такъв начин програмата е 

изградена от блокове, които се изпълняват един след друг. Във всеки блок 

се задава някакво преместване на инструмента, някаква специфична 

машинна операция и др.

Блоковете могат да се номерират, както и всяка програма има свой номер. Те 

имат следния вид:

• БЛОК

1 блок

Блокът има следните полета:
- номер на блок

- подготвителна функция
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- функция за задаване на подаването

- координати на крайна точка

- спомагателна функция

- функци за задаване скоростта на вретеното

- функция за избор на инструмент

- край на блок

• ПРОГРАМА

Програмата започва с блок, който съдържа код О следван от номера на 

програмата и опционален коментар за това какво прави програмата. Следват 

блоковете, задаващи операции по обработката. Обикновено програмите 

завършват с някоя спомагателна функция, задаваща край на обработката и 

програмата.
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 ГЛАВНА ПРОГРАМА И ПОДПРОГРАМИ
Когато едни и същи операции трябва да се извършват множество пъти, за да 

се пести програмна памет, а така също и за да се повиши нагледността и 

структурираността на програмата, удобно е да се създадат подпрограми за 

извършване на повтаряемите операции. Когато трябва да се извърши 

такава операция, от главната програма се извиква подпрограмата и след като 

тя завърши изпълнението си, управлението се връща отново в главната 

програма.

1.8 КОНТУРИ НА ДЕТАЙЛА И ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА

• Обработка чрез връх на инструмента – функция за 

компенсация на дължината

Обикновено при обработката на заготовката се използва набор от различни 

инструменти, като всички те са с различна дължина. Всеки път промяната на 

програмата спрямо дължината на всеки инструмент е трудоемък процес.
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Ако се използва функцията за компенсация на дължината на инструмента 

този проблем отпада. Всички инструменти се измерват спрямо някакъв 

опорен и разликите в дължините се въвеждат в паметта на CNC 

управлението. След това за всеки избран инструмент се указва желаната 

компенсация, без да се налагат промените в програмата.

• Обработка чрез страна на инструмента – функция за 

компенсация на радиуса

Тъй като инструментът има собствен радиус, центърът на инструмента се 

движи по траектория, която се отличава от тази на изрязания детайл.

Ако радиусът на всеки инструмент бъде зададен в паметта на CNC 

управлението, то чрез функцията за компенсацията на радиуса инструментът 

ще бъде придвижван по необходимата траектория, така, че да е на 

разстояние посочения радиус от детайла. И в този случай не се налага 

корекции в програмата при смяна на инструмента.
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1.9 РЕГИОН НА ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА
На двата края на всяка ос обикновено се поставят аварийни изключватели, 

които ограничават движението в даден регион и предпазват машината от 

повреда. Преди тях обикновено се поставят датчици, които да предизвикват 

алармено съобщение. Когато се избират местата за поставянето им, трябав 

да се има впредвид максималната скорост на движение по оста и 

инертността.

Тези ограничители дефинират зона на работа на машината, в която е 

позволено движението на инструмента. Освен чрез това “твърдо” задаване, 

е възможно чрез параметри на CNC управлението да се дефинира работен 

регион чрез задаване на разстояния спрямо опорната точка на машината, 

който може да бъде променян според конкретни нужди. За ограниченията на 

вашата машина се обърнете към документацията, доставена с машината от 

машинопроизводителя.

2. УПРАВЛЯЕМИ ОСИ 

2.1 УПРАВЛЯЕМИ ОСИ

Брой на управляемите оси:

SYSTEM 20 M – до 3  + вретено без обратна връзка (една 
позиционираща платка)
SYSTEM 20 M – до 6 + вретено без обратна връзка (две 
позициониращи платки)
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ЗАБЕЛЕЖКА:

При използване на опция за директно управление на вретеното броят 

на управляемите оси се намалява с една.

2.2 ИМЕНА НА ОСИТЕ
Основните оси са с имена съответно Х, Y и Z. Имената на допълнителните 

оси се избират чрез параметри.

2.3 ИНКРЕМЕНТНА СИСТЕМА

Най-малък входен

 инкремент

Най-малък изходен 

инкремент

Ход

0.001 мм 0.001 мм 9999.999 мм
0.001 инча 0.001 инча 999. 9999 инча

9999.999 град.
0.001 град. 0.001 град.

Едновременното използване на инчова и метрична системи не е 

позволено. Съществуват функции, които не могат да бъдат изполднани 

при оси с различни системи за отчитане (кръгова интерполация, 

компенсация при рязане и т.н.). Повече информация относно 

инкрементната система можете да намерите в ръководството за 

програмиране на машината.

2.4 МАКСИМАЛЕН ХОД
Максимален ход = Най-малък входен инкремент х 9999999. Като опция може 

да бъде поръчана и система с по голяма стойност х 99999999.

3.ПОДГОТВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ (G ФУНКЦИИ)
Чрез задаване на G код със съответни данни се задава режим на работа на 

CNC управлението, указва се начин на интерпретация на блоковете в 

програмите и др.

G функциите се разделят главно на следните два типа:
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Еднократна G функция – функцията е ефективна само за блока, в който е 

зададена

Модална G функция -  функцията е ефективна докато друга G функция не 

прекрати нейното действие

G функциите са разделени на групи, като от всяка група остава модална само 

една.

Пример: 

G00 и G01 са модални G функции от група 1.

РАЗЯСНЕНИЯ:

1. След включване на захранването по една G  функция от всяка група е 

модална по подразбиране. В последващата таблиза тези функции са 

означени със символа (*).

- G00  или  G01 се избира чрез параметър

- G20 или G21 запазва последното си състояние, което може да се 

провери в полето INCH  от екрана SETTINGS

2. Всички G функции от група 00 са еднократни.

3. Ако бъде зададена G функция, която не е посочена в таблицата или която 

е опционална и не се подъдржа, ще се генерира алармено съобщение.

4. В един блок могат да бъдат зададени повече от една G функции от една 

група, то валидна ще е последната зададена.

5. Ако в режим на твърд цикъл бъде зададена G функция от група 01, то 

цикълът автотично се прекратява, като G80 става модална по 

подразбиране. От своя страна G функция от група 01  не се влияе от G 
функциите за твърди цикли.

6. Текущите модални G функции от всяка група могат да се проверят на 

дисплея.
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G Група Функция
G00*
G01
G02
G03

01

Позициониране на бърз ход
Линейна инреполация
Кръгова интерполация по часовниковата стрелка
Кръгова интерполация обратно на часовниковата срелка

G04* 00 Изчакване/ Точно спиране
G10 02 Установяване на данни
G17 02 Избиране на равнина  X Y 
G18 02 Избиране на равнина  Z X
G19 02 Избиране на равнина  Y Z
G20 06 Въвеждане в инчове
G21* 06 Въвеждане в милиметри
G27 00 Проверка за опорна точка
G28 00 Връщане в опорна точка
G29 00 Връщане от опорна точка
G30 00 Връщане във втора опорна точка
G31 00 Функция SKIP
G33 01 Нарязване на резба
G40* 07 Отмяна на компенсацията на радиуса на инструмента
G41 07 Компенсация на радиуса от ляво
G42 07 Компенсация на радиуса от дясно
G43 08 Компенсация на дължината на инструмента + посока
G44 08 Компенсация на дължината на инструмента – посока
G49* 08 Отмяна на компенсацията за дължината на инструмента
G54* 14 Избиране на 1-ва координатна система на заготовката
G55 14 Избиране на 2-ра координатна система на заготовката
G56 14 Избиране на 3-та координатна система на заготовката
G57 14 Избиране на 4-та координатна система на заготовката
G58 14 Избиране на 5-та координатна система на заготовката
G59 14 Избиране на 6-та координатна система на заготовката
G60 00 Еднопосочно позицииониране
G65 00 Извикване на макрос
G66 11 Модално извикване на макрос
G67* 11 Отмяна модално извикване на макрос
G73 09 Високоскоростен режим на рязане с ритмично подаване
G74 09 Цикъл на нарязване на лява резба
G76 09 Прецизно разстъргване
G80* 09 Отмяна на твърд цикъл
G81 09 Цикъл на пробиване / пробиване в точка
G82 09 Цикъл на пробиване / контурно разстъргване
G83 09 Цикъл на пробиване с ритмично подаване
G84 09 Цикъл на нарязване на резба
G85 09 Цикъл на разстъргване
G86 09 Цикъл на разстъргване
G87 09 Цикъл на разстъргване с цялостно пробиване
G88 09 Цикъл на разстъргване
G89 09 Цикъл на разстъргване
G90* 03 Абсолютна команда
G91 03 Инкрементална команда
G92 00 Установяване на абсолютна нулева точка
G94* 05 Подаване за минута
G95 05 Подаване за оборот
G98* 10 Връщане в началната точка в твърд цикъл
G99 10 Връщане в точка R в твърд цикъл
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4.ИНТЕРПОЛАЦИОННИ ФУНКЦИИ

4.1 ПОЗИЦИОНИРАНЕ (G00)

Командата G00 премества инструмента в указаната абсолютна или 

инкрементална позиция на бърз ход.

При абсолютен режим се задават координатите на крайната точка. При 

инкрементален режим се задава разстоянието на преместването.

Формат: 

G00 IP_;
IP_:  позиция в абсолютен режим или разстояние в инкрементален 

В общия случай траекторията на инструмента не е в права линия.

Стойността на бързия ход при команда G00 се задава от 

машинопроизводителя чрез параметри индивуално за всяко ос. В този режим 

на позициониране, в началото на изпълнение на блока инструмента бива 

ускорен, преместен по възможно най-краткия път и след това забавен. 

Изпълнението на програмата продължава след проверката и потвърждението 

на това, че инструментът се намира “в позиция”.
Терминът “в позиция” означава, че грешката в серво-контура е в указан 

обхван. Обхватът се указва от производителя на машината в съотнетните 

параметри, като обикновено не се налага промяната му.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Скоростта на придвижване не може да бъде указана с код F.
4.2 ЕДНОПОСОЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ (G60)
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За точно позициониране без свободен ход на машината (мъртъв ход), е 

предвидена възможност за позициониране по една посока.

        Формат:

                G60 IP_;
                IР_: При абсолютна команда, това са координатите на крайната 

точка, при инкрементална команда – посоката на движение на инструмента.

Подминаването и посоката на позиционирането се установяват със 

съответните параметри. Дори и когато командата за посоката на 

позиционирането съвпада с тази установена от параметъра, инструмента 

спира веднъж преди крайната точка.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 По време на твърд цикъл на пробиване, позициониране по посока оста 

Z не оказва влияние.

 Не се извършва позиционирането по посока по ос, за която не е 

установен параметър подминаване.

 Когато има команда за придвижване с 0 единици, не се осъществява 

придвижване.

 Посоката, установена с параметъра не се влияе при огледален образ.

 Позиционирането по една посока не трябва да се прилага при команди 

за придвижване в твърди цикли G76 и G87.
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4.3 ЛИНЕЙНА ИНТЕРПОЛАЦИЯ (G01)
Инструментът се движи по права линия.

Формат

G01  IP_F_;
IP_: При абсолютна команда това са координатите на крайната точка 

        При инкрементална команда – посоката на движение на инструмента.

F_: Скорост на подаване на инструмента

Инструментът се придвижва по права линия към определена позиция със 

скорост указан в F. Скоростта, указана в F е валидна до указването на нова 

величина. Тя не е задължително да бъде установявана за всеки блок. 

Скоростта на подаване указана в F се измерва по посоката на движение на 

инструмента. Ако F кода не е указан, скоростта на придвижване се счита за 

нула. Скоростта на подаване по всяка ос е както следва:

Скорост на подаване по посока на ос:
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Скоростта на подаване на ротационните оси се указва с величината градуса/ 

минута (стойностат е с десетична точка). 

Когато остава α за линейно движение (като X, Y или Z) и оста β  за 

ротационно движение (като А, В или С)  са линейно инреполиране, скоростта 

на подаване е тази, при която тангенциалната скорост на подаване в 

картезиановата α  и β  координатна система се указва с F (мм/мин.). 

Скоростта на подаване по оста β  се получава като първо се изчислява 

необходимото време за придвижване по горната формула и след това 

скоростта на подаване по β  оста се обръща в градуси за минута.

Пример:

                  G91 G01 X20.0B40.0 F300.0

Това променя величината на оста В от 40.0 градуса в 40мм със задаване в 

метрова система. Необходимото време за придвижване се получана по 

следнияу начин: 

(min)14907.0
300

4020 22

=+

Скоростта на подаване за оста В е:

mindeg/3.268
14907.0
40 =

Примери: 

 ЛИНЕЙНА ИНТЕРПОЛАЦИЯ
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 СКОРОСТ НА ПОДАВАНЕ ЗА РОТАЦИОННА ОС

4.4 КРЪГОВА ИНТЕРПОЛАЦИЯ (G02,G03)
Указаната команда придвижва инструмента по дъга.

Формат: 

Дъгата е в равнината X Y:

Дъгата е в равнината  Z X:

Дъгата е в равнината Y Z: 

Описание на формата на командата

Команда Описание
G17 Описание на дъга в X Y равнината
G18 Описание на дъга в Z X равнината
G19 Описание на дъга в Y Z равнината
G02 Кръговата интерполация по часовниковата стрелка (CW)
G03 Кръговата интерполация по часовниковата стрелка (CCW)
X_ Командата засяг оста X
Y_ Командата засяг оста Y
Z_ Командата засяг оста Z
I_ Разстоянието по X от началната точка до центъра на дъгата 

със знак
J_ Разстоянието по Y от началната точка до центъра на дъгата 

със знак
K_ Разстоянието по Z от началната точка до центъра на дъгата 

със знак
R_ Радиус на дъгата със знак, зависещ от предназначението
F_ Скорост на придвижването по дъгата
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 ПОСОКАТА НА КРЪГОВАТА ИНТЕРПОЛАЦИЯ
Понятията “по часовниковата стрелка“ (G02) и “обрато на часовниковата 

стрелка” (G03) в равнината в X Y (Z X и Y Z) се дефинират, когато равнината 

Y X се гледа от оста Z (Y или X респективно) от положителна в отрицателна 

посока в Картезианова координатна система. Виж фигурата по долу:

    ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ ПО ДЪГАТА
 Крайната точка на дъгата се специфицира с кодовете X, Y и Z и се указва с 

абсолютна или инкрементална стойност в зависимост от G90 и G91. При 

инкрементална стойност се указва разстоянието между началната и крайната 

точка на дъгата.

 РАЗСТОЯНИЕ ОТ НАЧАЛНАТА ТОЧКА ДО ЦЕНТЪРА НА ДЪГАТА
Центърът на дъгата се указва с кодовете I, J, и K, съответно за оси I, J, и K. 
Числото обаче, което следва I, J, и K е векторен компонент, в който центърът 

на дъгата е указан спрямо началната точка и винаги се специфицира като 

стойност за добавяне независимо от G90 и G91, както е показано по долу. I, J, 
и K трябва да бъдат със знак според посоката.
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I0, J0, и K0 могат да бъдат пропуснати. Когато се пропускат X, Y и Z (крайната 

точка съвпада с началната) и центъър е указан с I, J, и K, тогава се задава 

дъга с 360 градуса (окръжност).

Пример:

G02I_; Команда за окръжност

 РАДИУС НА ДЪГАТА
Разстоянието между дъгата и центъра на окръжността, който описва дъгата 

може да бъде указан директно с използването на R на окръжността вместо с 

I, J  или K. В този случай се счита, че едната дъга е по-малка от 180 градуса, 

а другата по-голяма от 180 градуса. Когато се подаде команда за дъга по-

голяма от 180 градуса, радиусът трябва да бъде с отрицателна стойност. 

Когато X, Y и Z се пропуснат, ако началната точка съвпада с крайната и се 

използва R, тогава се издава команда за дъга 0 градуса.

Пример: 

G02R_; Режещият инструмент не се движи.

 ПОДАВАНЕ
Подаването при кръговата интерполация е еднакво със скоростта на 

подаване указана в F кода. Скоростта на придвижване по дъгата 

(тангенциалното придвижване по дъгата) е контролираната и задаваната 

величина. Грешката между указаната скорост на подаване и действителната 
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скорост на придвижване на инструмента е ± 2% или по-малко. Тази скорост 

на придвижване обаче се измерва по дъгата след прилагането на 

компенсация при рязането.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Ако едновременно се укажат I, J, K и R адресите, дъгата специфицирана от 

адрес R има приоритет, а останалите се игнорират. Ако се подаде команда 

към ос, която не се съдържа в дадената равнина, се подава код за грешка.

Когато се зададе дъга с централен ъгъл близък до 180 градуса, с помощта на 

радиуса R, възможно е системата да не може да изчисли правилно центъра 

на дъгата. Поради тази причина указвайте дъгата с I, J и K.
Примери:

Горният път на инструмента може да бъде описан както следва:

(1) Абсолутно програмиране

G92X990.0 Y568.0 Z0;
G90 G02 X850.0 Y668.0 R60.0 F300.;

или

G92X990.0 Y568.0 Z0;
G90 G02 X850.0 Y668.0 I-60.0 F300.;

(2) Инкрементално програмиране

G91 G03 X-60.0 Y-60.0 R60.0 F300.;
G02 X20.0 Y40.0 R50.0;

или

G91 G03 X-60.0 Y-60.0  И-60.0 F300.;
G02 X-20.0 Y40.0 I-50.0;
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4.5. ФУНКЦИЯ SKIP (G31)

Командата за линейната интерполация може да бъде движение по дадена ос 

след командата G31, като например G01. Ако се получи външен сигнал за 

отмяна на операцията по време на изпълнението на тази команда, 

изпълнението й се прекратява и се изпълнява следващия блок. Функцията 

SKIP се използва, когато краят на операцията по обработката не е зададен, 

но се указва със сигнал от самата машина, като например или шлифоване. 

Освен това той се използва и за измерване на размерите на заготовката.

Формат:

                       G31 IP_;

                   G31: Eднократен G код (той е валиден само в блока в който е 

описан)

Стойностите на координатите при подаването на функция SKIP могат да 

бъдат използвани в потребителски макрос, тъй като те се запазват в 

потребителска макросна система от променливи от #5061. Адресите са 

следните:

#5061 координатата на оста X
#5062 координатата на оста Y
#5063 координатата на оста Z

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Забранете корекцията при подаването, режим на прогонване и автоватично 

ускоряване и намаляване на скоростта (Тези операции могат да се извършват 

с установяване в единица на параметър SKPF.) при задаване на подаване за 

минута, за да получите отклонение в позицията на инструмента при подаване 

на функция SKIP. Тези функции са разрешени при задаване на подаване за 

оборот.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако при прилагане на компенсация при рязане се издаде команда G31, се 

получава грешка P/S 036. Забранете компенсацията при рязане с 

командата G40 преди да използвате командата  G31.
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Примери:

 СЛЕДВАЩИЯТ БЛОК ДО G31 Е ИНКРЕМЕНТАЛНА КОМАНДА

  
 СЛЕДВАЩИЯТ БЛОК ДО G31 Е АБСОЛЮТНА КОМАНДА ЗА ЕДНА 

ОС

   
 СЛЕДВАЩИЯТ БЛОК ДО G31 Е АБСОЛЮТНА КОМАНДА ЗА ДВЕ 

ОСИ
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5.ФУНКЦИИ НА ПОДАВАНЕ
5.1 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
Функциите за подаване управляват скоростта на подаване на инструмента. 

Използват се следните две функции за управление на скоростта:

 ФУНКЦИИ ЗА ПОДАВАНЕ
1. Бърз ход

Когато се подаде команда за позициониране (G00) инструментът се 

придвижва на бърз ход, установен в цифрово-програмното управление чрез 

параметри.

2. Скорост на рязане

Инструментът се придвижва с предварително програмирана скорост на 

рязане.

 КОРЕКЦИЯ
Бързият ход на подаване или скоростта на рязане могат да бъдат коригирани 

с помощта на командни органи на панела за управление на машината

 АВТОМАТИЧНО УВЕЛИЧАВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА
За да се избягва механично натоварване  се използва автоматично 

увеличаване/намаляване на скоростта в началото и в края на движението на 

инструмента.
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Ръчно подаване
Експоненциално ускоряване/намаляване (постоянно време)

Работно подаване, Режим на прогонване
Експоненциално ускоряване/намаляване (постоянно време)

 ПЪТ НА ИНСТРУМЕНТА ПРИ РАБОТНО ПОДАВАНЕ

Ако посоката на движение се промени при преминаването от един блок на 

програмата в друг по време на работа, възможно е да се получи заобляне на 

ъгъла.

Пример за път на инструмента между два блока на програмата:
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При кръгова интерполация се появява радиална грешка.

Заоблянето на ъгъла показано на първата фигура и грешката показана на 

втората зависят от скоростта на подаване. Така, че тази скорост трябва бъде 

следена, за да може инструментът да се движи по програмирания път.

5.2 БЪРЗ ХОД
Формат:

G00 IP_;
G00: G код (група 01) за позициониране (бърз ход)

IP_; Дименсионна дума указваща крайната точка

Позициониращата команда (G00) позицонира инструмента с бърз ход. При 

бързия ход следващият блок се изпълнява след като указаната скорост на 

подаване стане 0 и серво мотора достигне до определена позиция в граници 

установени чрез параметри.

Проверка за достигане до позиция. (Проверката за достигане до позиция 

може да бъде забранена за всеки блок с параметър.) Бързия ход на подаване 

се установява за всяко ос посредством параметри. При бързия ход могат да 

бъдат зададени следните допълнителни корекции с помощта на ключ на 

контролния панел на машината: F0, 25%, 50%, 100%.

F0: Позволява да бъде установена фиксирана скорост на подаване за всяка 

ос посредством параметър. За по-подробна информаця, обърнете се към 

ръководството за програмиране.
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5.3 РАБОТНО ПОДАВАНЕ
Скоростта на подаване при линейна интерполация (G01), кръгова 

интерполация (G02, G03) и т.н. се задава посредством число след кода F. При 

работно подаване следващият блок от програмата се изпълнява така, че 

промяната на скоростта на рязане в сравнение с предишния блок е 

минимална.

Формат:

Подавания в минута

G94; G код (група 05) за подаване за минута

F_; Команда за скорост но подаване (мм/мин или инч/мин)

 ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ НА ТАНГЕНЦИАЛНАТА СКОРОСТ
Скоростта на рязане постоянно се следи така, че тангенциалната скрост на 

придвижване винаги е една предварително зададена величина.

 ПОДАВАНИЯ В МИНУТА  (G94)
След указването на G94 (в режим единици за минута), броя на подаването на 

инструмента в минута трябва да бъде директно указано със записването на 

число F. G94 е модален код. При включване на захранването се установява 

скорост на подаване на минута. Може да бъде зададена корекция от 0 до 150 

% (стъпка 10%) към вече зададената с помощта на ключ на панела на 

управление на машината. За по-подробна информация се обърнете към 

ръководството за програмиста на съответната машина.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За някой команди, като например нарязване на резба не може да бъде 
задавана корекция.

 МАКСИМАЛНО РАБОТНО ПОДАВАНЕ
С помощта на параметър може да бъде установена постоянна граница за 

скоростта на рязане. Ако действителната скорост на подаване (заедно с 

корекцията) превиши указаната горна граница, то тя се установява на тази 

стойност.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Горната граница се установява в мм/мин или инч/мин. Изчислението на 

цифроното програмно управление може да доведе до грешка от ±2 % върху 

указаната стойност. Това обаче не е вярно за ускоряването и 

намаляването на скоростта. За да бъдем по-конкретни, тази грешка се 

получава поради измерването на времето, през което инструмента е 

изминал 500 мм или повече след състояние на покой.
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5.4 УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНОТО ПОДАВАНЕ
Работното подаване може да бъде управлявано както е показано в долната 

таблица.

Управлене на работното подаване

Име на 
функцията

Контрол Валидно
ст

Описание

Точно спиране G04 

Тази 

фунция е 

валидна 

само за 

указания 

блок

Инструментът намалява 

скоростта си в края на блока и се 

прави проверка на позицията. 

След това се изпълнява 

следващия блок.

Точно спиране

Чрез 

операторския 

панел- SMZ=1

Инструментът намалява 

скоростта си в края на блока и се 

прави проверка на позицията. 

След това се изпълнява 

следващия блок.

Работен режим

Чрез 

операторски 

панел SMZ=0

Инструментът не намалява 

скоростта си в края на блока, но 

след това се изпълнява 

следващия блок.

Режим за 

нарязване на 

резба

Чрез 

операторския 

панел - SMZ

Инструментът не намалява 

скоростта си в края на блока, но 

след това се изпълнява 

следващия блок. Когато се укаже 

корекцията на подаването и 

спирането на подаването са 

невалидни.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Целта на проверката за позиция е да установи, че серво мотора е 

достигнал необходимото положение (което е указано със 

съответния параметър). 
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Проверката за достигане до позиция може да бъде забранена с 

установяването на съответния параметър

2. По подразбиране е установен работен режим. Установяването на 

режим на точно спиране или режим на нарязването на резба се 

извършва в зависимост от заложената контролерска програма от 

машинопроизводителя, като в общия случай това може да са 

бутони. За подробности се обърнете към доставената с машината 

документация.

Точно спиране (SMZ=1)
Работен режим (SMZ=0)
Режим на нарязване 
Пътищата, които следва инструментът  вътре в самия блок в режимите на 

точно спиране, работен режим и нарязване на резба са различни.

Пример за път на инструмента от блок 1 към блок 2

ВНИМАНИЕ:

По време на запускане на системата или рестаринане се установява 

работен режим.

5.5 ИЗЧАКВАНЕ (G04)

Формат: 

Изчакване G04 X_;  или G04 P_;
                     X_: Указва времето (позволена в десетична точка)

                     P_: Указва времето (десетична точка не е позволена)
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При указване на изчакване, изпъленнието на следващия блок се забавя с 

указаното време. В допълнение на това, изчакването може да бъде указано, 

за да се направи точно проверка на работния режим.

Когато командата е без параметъра X_ или P_ се изпълнява точно спиране.

6. ОПОРНА ТОЧКА
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ:

 ОПОРНА ТОЧКА
Опорната точка е фиксирана позиця на машинния инструмент до която 

инструмента може лесно да бъде придвижван с помощта на функцията за 

връщане на инструмента в порона точка. Например опорната точка се 

използва като позиция, в която инструментите биват автоматично сменяни. 

Могат да бъдат указани до две опорни точки с установяването на 

координатите им посредством съответните параметри в машинната 

координатна система. Първата опорна точка трябва да бъде машинната 

нулева точка.

 ВРЪЩАНЕ В ОПОРНА ТОЧКА И ДВИЖЕНИЕ ОТ ОПОРНА ТОЧКА
Инструментите автоматично се връщат в опорната точка чрез междинно 

преминаване през определена ос. Освен това инструментите автоматично се 

придвижват от опорната точка до определената позиция чрез междинно 

преминаване по определена ос. Когато завърши операцията по връщане в 

опорната точка, със светлинна сигнализация на операторския панел се указва 
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изпълнението на операцията. (Индикацията варира при различни 

машинопроизводители.)

 ПРОВЕРКА ЗА ВРЪЩАНЕ  В ОПОРНА ТОЧКА
Проверката за връщане в опорна томка е функция, която проверява дали 

инструмента правилно се е върнал в опорната точка както е указано в 

програмата. Ако инстпрумента се е върнал правилно в опорната точка по 

указанато ос се сигнализиран със светлинната индикация на съответната ос.

Формат:

 ВРЪЩАНЕ В ОПОРНА ТОЧКА

G28 IP_;     Връщане в опорната точка

G30 IP_;     Връщане във втората опорна точка

IP_;              Команда указваща междинна позиция

  

       

 ВРЪЩАНЕ ОТ ОПОРНА ТОЧКА

G29 IP_;      
IP_;             Команда указваща мястото за достигане след връщането от 

опорната точка.       

                    (Абсолютна/инкрементална команда)
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 ПРОВЕРКА ЗА ВРЪЩАНЕ В ОПОРНА ТОЧКА

G29 IP_;      
IP_;            Команда указваща опорната точка. (Абсолютна/инкрементална 

команда)

РАЗЯСНЕНИЕ:

 ВРЪЩАНЕ В ОПОРНА ТОЧКА (G28)

Позиционирането в междинна или опорна точка се изпълнява с бърз ход по 

всяко ос.

Поради тази причина, от изискванията за безопасност, компенсацията при 

рязане трябва да бъде забранена преди използването на тази команда. 

Координатите на междинната точка се пазяс в CNC само за осите, за които е 

указана стойност G28 в блока. За другите оси се използват преди указаните 

координати.

Пример:

N1 G28 X40.0;                 Междинна позиция (Х40.0)

N2 G28 Y60.0;                 Междинна позиция (Х40.0, Y60.0)

 ВРЪЩАНЕ ВЪВ ВТОРА ОПОРНА ТОЧКА (G30)

В системата без датчик за абсолютно отчитане на координатите, функциите 

за връщане на втората опорна точка могат да бъдат използвани само след 

изпълнението на командата връщане в първата опорна точка (G28) или ръчно 

връщане в опорната точка. Командата G30 се използва основно, когато 

позицията за автоматична смяна на инструментите се различава от опорната 

точка.
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 ВРЪЩАНЕ ОТ ОПОРНАТА ТОЧКА (G29)
В най-общия случай тази команда следва непосредствено командите G28 
или G30. При инкрементално програмиране, стойността на командата 

указва стойността за преместване от междинната точка.

Позиционирането в междинна или опорна точки се извършва на бърз ход за 

всяко от осите.

Когато координатната система на заготовката се промени след като 

инструмента достигне опорната точка през междинната позиция с командата 

G28, междинната точка също се премества спрямо новата координатна 

система. Ако след това се подаде команда G29 , инструментът се придвижва 

към указанат позиция през междинната точка, която е била изместена спрямо 

новата координатна система.

Същите операции се изпълняват и при команда G30.

 ПРОВЕРКА ЗА ВРЪЩАНЕ В ОПОРНА ТОЧКА (G27)

Командата G27 позициониран инструмента с бърз ход. Ако инструментът 

достигне опорна точка, светва светлинната индикация указваща достигането 

до позицията.

Ако обаче позицията, достигната от инструмента не е опорната точка се 

издава код за грешка.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 СТАТУС ПРИ ВКЛЮЧЕНА БЛОКИРОВКА НА МАШИНАТА (MASHINE 
LOCK)

Светлинната индикация за указване на края на позиционирането в опорната 

точка не се включват при включена блокировка на машината, дори и когато 

инструмента автоматично се връща в опорната точка. В този случай не се 

проверява дали инструмента се е върнал в опорната точка дори и при 

указана команда G27.
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 ПЪРВО ВРЪЩАНЕ КЪМ ОПОРНАТА ТОЧКА СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕ НА 
ЗАХРАНВАНЕТО

Когато се укаже команда G28 и когато не е било извършено ръчно връщане в 

опорната точка, след включване на захранването, движението от междинната 

точка е същото като ръчно връщане в опорната точка.

В този случай инструмента се движи в посоката указана за опорна точка в 

съответния параметър. За това указаната междинна точка трябва да бъде 

позиция, от която е възможно връщането в опорната точка.

 ПРОВЕРКА ЗА ВРЪЩАНЕ В ОПОРНАТА ТОЧКА В РЕЖИМ С 
КОМПЕНСАЦИЯ

В режим с отместване (компенсация), позицията, която трябва да бъде 

достигната от инструмента с командата G27 е позицията, която се получава 

при събирането със стойността на отместването. Поради тази причина, ако 

позицията събрана със съответното отместване не е опорната точка, 

светлинната сигнализация не се задейства, като вместо това се включва 

аларма. Най-добре е да забраняването отместванията преди команда G27.

 ВКЛЮЧВАНЕ НА СВЕТЛИННАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ, КОГАТО 
ПРОГРАМИРАНАТА ПОЗИЦИЯ НЕ СЪВПАДА С ОПОРНАТА ТОЧКА.

Когато системата за отчитане на машината е в инчове с метров изход, 

светлинната индикация за връщане в опорната точка може също да се 

задейства дори и когато програмираната позиция е отместена от 

действителната опорна точка с 1 микрон. Това се получава поради факта, че 

минималната стъпка на увеличаване на машината е по-малка от най-малката 

команда за нарастване.

7.КООРДИНАТНА СИСТЕМА
Инструментът би могъл да бъде придвижен към дадена позиция след 

обучаването на CNC да извършва тази операция. Такова позициониране на 

инструмента се представя с координати в дадена координатна система. 

Координатите се оказват с помощта на програмни оси.
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Когато се използват три програмни оси X-ос, Y-ос и Z-ос, координатите се 

указват по следния начин:

X_Y_Z_

Тази команда се счита като дума, указваща дименсия.

Пример:

Позициониране на инструмента с командата Х40.0 Y30.0 Z25.0.

Координатите се указват спрямо една от следните координатни системи:

1) Машинна координатна система

2) Координатна система на заготовката

Броят на осите на координатната система варира при различните машини. 

Така, че в ръководството думата за дименсиите се представя с IP_.

7.1. МАШИННА КООРДИНАТНА СИСТЕМА

Точката, която е специфична за машината и служи като отправна точка 

се нарича машинна нулева точка. Машинната нулева точка съвпада с 

първата опорна точка.

Координатна система с център машинната нулева точка се нарича 

машинна координатна система.

Машиннна координатна система се установява с изпълнението на ръчно 

отиване в опорната точка при включване за захранването. След като веднъж 

е установена, машинната координатна система остава непроменена до 

изключването.
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7.2. КООРДИНАТНА СИСТЕМА НА ЗАГОТОВКАТА

Координатна система, използвана за обработка на заготовката се нарича 

координатна система на заготовката. Преди да започне самата 

обработка трябва да бъде зададена подходящата координатна система 

(координатна система на заготовката).

Установена координатна система на заготовката може да бъде сменена чрез 

преместване на центъра (смяна на координатната система на заготовката).

7.2.1. Установяване на координатна система на заготовката

Координатната система на заготовката може да бъде установена 

посредством един от следните три метода:

1) С използването на G92

Координатната система на заготовката се установява чрез указване на 

стойност след G92 в програмата.

2) Автоматично установяване

Ако съответен параметър е установен преди това, координатната система на 

заготовката автоматично се установява след изпълнението на ръчно връщане 

в опорната точка.

3) Вход с използването на CRT/MDI панела

Могат да бъдат установени шест координатни системи на заготовката с 

помощта на CRT/MDI панела.

За да можете да използвате абсолютно програмиране, установете 

координатна система на заготовката посредством един от методите 

описан по-горе.

Формат:

 УСТАНОВЯВАНЕ НА КООРДИНАТНА СИСТЕМА НА ЗАГОТОВКАТА 
С G92

G92 IP_;
Координатната система на заготовката е установена по такъв начин, че 

водещата точка на инструмета, като например върху му, се намира върху 
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указаните координати. Ако координатната система е установена с помощта на 

G92 при отместване, компенсиращо дължината на инструмента, установява 

се координатна система, в която позицията преди отместването съвпада с 

позицията указана в G92.

При G92 временно се отменя компенсацията на радиуса на инструмента.

Пример 1: 

Установяване на координатната система с командата G92 X25.2 Z23 (Върхът 

на инструмента е началната точка за програмата)

Пример 2:

Установяване на координатната система с командата G92 X600.0 Z1200.0 
(Основната точка на държача на инструмента е началната точка за 

програмата)

Ако се подаде абсолютна команда, основната точка се премества към 

указаната позиция. За да преместим върха на инструмента върху указаната 

позиция, трябва да укажем компенсацията за дължината на инструмента, 

която допълва разликата.
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7.2.2 Избиране на координатна система на заготовката

Потребителят може да избира между установените координатни системи на 

заготовката описани по-долу. (За повече информация относно методите за 

установяване виж предишната глава).

1) Избиране на координатна система на заготовката с команда G92 или 

автоматично установяване на координатна система.

След като веднъж координатната система на заготовката е била избрана, 

абсолютните команди работят с нея.

2) Избор между шест координатни системи на заготовката, установени с 

помощта на CRT/MDI панела.

С указването на G код от G54 до G59 можеда бъде избрана една от 

следните шест координатни системи.

G54 ........................Координатна система на заготовката номер 1
G55 ........................Координатна система на заготовката номер 2
G56 ........................Координатна система на заготовката номер 3
G57 ........................Координатна система на заготовката номер 4
G58 ........................Координатна система на заготовката номер 5
G59 ........................Координатна система на заготовката номер 6

Координатните система от 1 до 6 се установяват след връщането в опорната 

точка след включването на захранването. При включване на захранването се 

избира координатна система G54.
Примери:

G90 G55 G00 X40.0 Y100.0;
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В този пример позиционирането е в координати (X40.0, Y100.0) в координатна 

система номер 2 на заготовката.

7.2.3. Смяна на координатната система на заготовката

Шестте координатни системи на зоготовката указани с G54 до G59 могат да 

бъдат сменени с промяната на стойността на отместването на външната 

нулева точка на заготовката или със стойността на отместването на нулевата 

точка на заготовката.

Могат да бъдат използвани три метода за смяна на външното 

отместване на нулевата точка на заготовката.

1) Вход от CRT/MDI панела

2) Програмиране с G10 или G92

3) Промяна на стойността на отместването на външната нулева 

точка на заготовката (справка в ръководството на програмиста за 

съответната машина)

EXOFS:  Външна стойност на отместването на нулевата точка на заготовката

ZOPS1 to Z0FS6: Стойност на отместването на нулевата точка на заготовката
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Формат:

 ПРОМЯНА ПОСРЕДСТВОМ G10 L2 Pp IP_;
p=0:             Външна стойност на отместването на нулевата точка на 

заготовката

p=1 до 6:    Стойността на отместването на нулевата точка на заготовката.

IP_:             Стойност на отместването на нулевата точка на заготовката за 

всяка от осите

 ПРОМЯНА ПОСРЕДСТВОМ G92
G92 IP_;

РАЗЯСНЕНИЯ:

 ПРОМЯНА ПОСРЕДСТВОМ G10

С командата G10  всяка координатна система на заготовката може да бъде 

променяна независимо.

Когато е зададена стойността на абсолютното отместване на нулевата 

точка на заготовката, указаната величина става новата стойност на 

отместването.

Когато е зададена стойността на инкременталното отместваен на 

нулевата точка на заготовката, указаната величина се добавя към стойността 

на текущото отместване и дава новата стойност на отместването.

 ПРОМЯНА ПОСРЕДСТВОМ G92
С указването на командата G92 IP_; координатната система на заготовката 

(избрана с някоя от командите от G54 до G59) се премества и дава нова 

координатна система така, че текущата позиця на инструмента съвпада с 

указаните координати в IP_.
След това отместването на координатната система се добавя към всички 

стойности на отмествания на нулеви точки на заготовката. Това означава, че 

всички координатни системи на заготовката се изместват с една и съща 

стойност.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато координатната система е установена с G92 след установяването на 

стойността на отместването на нулевата точка на заготовката, координатната 

система не се влияе от стойността на отместването на външтаа нулева точка 

на заготовката. Когато например се укаже G92 X100.0 Z80.0; се установява 

координатна система с моментни стойности на опорната точка на 

инструмента X=100.0 и Z80.0

Примери:

Ако се подаде команда G92 X100.0 Y100.0; когато инструмента се намира в 

позиция 200, 160 в режим G54, се създава координатна система 1 на 

заготовката (X’ - Y’) изместена с вектор А.
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Предположете, че е указана координатна система на заготовката G54.  Тогава 

със следвата команда може да бъде установена координатна система на 

заготовката G55, в която черната точка на инструмента (фигурата в ляво) е в 

позиция 600.0, 1200.0, ако отношението между координатната система на 

заготовката G54 и координатната система на заготовката G55 се установи по 

подходящия начин: G92 X600.0 Z1200.0; Освен това предположете, че 

палетите са на две различнни позиции. Ако отношението на координатните 

системи на палетите в двете позиции е коректно установено с 

пренастройване на координатните системи като координатна система на 

заготоваката G54 и координатна система на заготовката G55, преместване на 

координатната система с G92 на единия палет води до същото преместване 

на координатната система и на другия палет. Това означава, че заготовките 

на двата палета могат да бъдат обработвани с една и съща програма само с 

указването на G54 и G55.
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7.3. ИЗБОР НА РАВНИНА
Изборът на равнина за кръгова интерполация, компенсация на радиуса на 

инструмента и пробиване става с помощта на G команда.

Следва таблица, която указва G кодовете и равнините, избирани от тях.

Избор на равнина с G код

G код Избрана равнина
G17 X Y  равнина
G18 Z X равнина
G19 Y Z равнина

Равнината не се променя в блок, в който не се появяват G17, G18 или G19.
ЗАБЕЛЕЖКА:

При включване на системата или рестартирането й, G17 става 

модална.

8.СТОЙНОСТИ НА КООРДИНАТИТЕ И ДИМЕНСИИ

Тази глава съдържа следните подглави:

Абсолютно и инкрементално програмиране (G90 и G91)
Преобразуване инчове/метри (G20 и G21)
Програмиране със стойности с десетична точка 

8.1. АБСОЛЮТНО И ИНКРЕМЕНТАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ (G90 И G91)

Съществуват два начина за подаване на команда за придвижване на 

инструмента – абсолютна и инкрементална команда. При абсолютна команда 

се задават стойностите на координатите в крайната позиция. При 

инкременталната команда се задава посоката на придвижването до самата 

крайна цел. Командите G90 и G91 се използват за абсолютно и 

инкрементално програмиране респективно.

Формат:

Абсолютна команда                G90 IP_;
Инкрементална команда         G91 IP_;
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Примери:

G90 X40.0 Y70.0;  Абсолютна команда

G91 X-60.0 Y40.0;  Инкрементална команда

8.2. ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИНЧОВЕ/МИЛИМЕТРИ (G20 и G21)
С G код може да бъде избран вход или в инчове, или в милиметри.

Формат:

G20;      Вход в инчове

G21;      Вход в милиметри

Този G код трябва да бъде указан в отделен блок преди установяването на 

координатната система в началото на програмата. След указването на G кода 

за преобразуване в инчове/милиметри, мерната единица на входните данни 

преминава на вход за най-малка задавана величина в милиметри или инчове 

на съответнатата инкрементална система. Мерната единица за входните 

данни в градуси остава непроменена. След преобразуване в 

инчове/милиметри се променят стойностите на следните величини в 

системите:

- Скоростта на подаване указана в F кода
- Командата за позициониране
- Стойността на отместването на работната нулева точка
- Стойността на компенсацията на радиуса на инструмента
- Мерните единици на скалата на ръчния импулсен генератор
- Разстоянието на придвижване при инкрементална команда
- Някои параметри
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При включване на захранването G кода е същият, като този преди 

изключването му.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. G20 и G21 не трьбва да бъдат задавани по време на изпълнение на 

програмата.

2. Когато превключваме от вход в инчове (G20) към вход в милиметри 

(G21) и обратно, стойността на компенсацията на радиуса на 

инструмента трябва да бъде пренастроена според най-малкия входен 

инкремент.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Когато системите на най-малкото зададено увеличение и 

командата за минимално увеличение се различават, максималната 

грешка е половината от команда за минимално увеличение. 

Грешката не се натрупва.

2. Превключването между вход в инчове и милиметри може да стане и 

ръчно чрез полето INPUT UNIT  от екрана Settings.

8.3. ПРОГРАМИРАНЕ СЪС СТОЙНОСТИ С ДЕСЕТИЧНА ТОЧКА 

Цифровите стойности могат да бъдат въвеждани с десетична точка. 

Десетичната точка може да бъде използвана при въвеждането на разостяние, 

време или скорост. Десетичните точки могат указвани със следните 

адреси:

X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, I, J, K, Q, R и F.

Съществуват два начина за специфициране на десетичната точка: тип 

колкулатор стандартен тип.

Когато се използна означението тип калкулатор, стойност, която е без 

десетична точка се счита, че е в милиметри, инчове или градуси.
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Когато се използва стандартно означение на десетична точка, такава 

стойност се счита за вход за минимално увеличение.

Изборът за означение тип калкулатор или стандартно означение на 

десетичната точка става с помощта на параметър. В една програма 

стойностите могат да бъдат указвани с или без десетична точка.

Примери:

Програмна команда Програмиране с 
десетична точка тип 
стандартен джобен 
калкулатор

Програмиране с 
десетична точка 
стандартен тип

Х1000

Стойност без 

десетична точка

1000мм

Единица: мм

1мм

Единица: Най-малко 

входно увеличение

(0.001мм)
Х1000.0 Стойност с 

десетична точка

1000мм

Единица: мм

1000мм

Единица: мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В един единствевн блок укажете първо G командата преди да въведете 

стойността. Позицията на десетичната точка може да зависи от самата 

команда.

Примери:

G20;            Вход в инчове

X1.0 G04;    Х1.0 се счита за разстоянието и се обработва като Х10000.

                     Тази команда е еквивалентна на G04 Х10000. 

                      Инструмента изчаква 10 секунди

G04 X1.0;     Еквивалентно на G04 Х1000. Инструмента изчаква една секунда.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Дробни части по-малки от най-малкия входен инкремент се 

отразяват.

Примери:

X1.2345;   Отразява се до Х1.234 когато най-малкия входен 

                 Инкремент е 0.001 мм.

                 Изпълнява се като Х1.2345 когато най-малкия 

                 Входен инкремен е 0.0001 инча.

2. Когато се укажат повече от осем цифри се издава код за грешка.

Ако стойността е въведена с десетична точак, броя на цифрите също 

се проверява след като стойността се конвертира в цяло число според 

най-малкия входен инкремент.

Примери:

Х1.23456789;      Код за грешка поради указването на повече от 

                            осем цифри.                       

Х123456.7;         Ако най-малкият входен инкремент е 0.001 мм,

                           Стойносттта се конвертира до цялото число

                           123456700. Тъй като числото има повече от осем 

                          цифри се издава код за грешка.

9.ФУНКЦИЯ ЗА СКОРОСТ НА ВРЕТЕНОТО (S ФУНКЦИЯ)
Скоростта на вретеното може да бъде управлявана със стойност следваща 

адреса S.

9.1 УКАЗВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ВРЕТЕНОТО С ДВОИЧЕН КОД

В блока  може да бъде указан S код. За описание на употребата на S 
кодовете, като последователността на изпълнението им в блока, в който са 

указани скоростта на вретеното, команда за движение и S код, обърнете се 

към ръководството, осигурено от завода производител.
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9.2 ДИРЕКТНО УКАЗВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ВРЕТЕНОТО (S5-ЦИФРОВА 
КОМАНДА)

Скоростта на вретеното може да бъде указана директно с адрес S, следван от 

петцифрена стойност (оборота в минута). Единицата за указване на скоростта 

на вретеното може да бъде различна за различните машини и зависи от 

производителя й. За подробности се обърнете към съответното ръководство 

на производителя на машината.

10.ФУНКЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТА (Т ФУНКЦИЯ)

Възможно е да бъде зададена функция за смяна на инструмента.

10.1 ФУНКЦИЯ ЗА СМЯНА НА ИНСТРУМЕНТА

Инструментите на дадена машина могат да бъдат избирани с указването на 

две или четири цифрова стойност след адрес Т.
В един блок може да има само една Т команда. Обърнете се към 

ръководството за програмиста на машината за броя на цифрите, които се 

указват с адрес Т и съответно между Т кодовете и съответната машинна 

операция. Когато в един блок има команда за придвижване и Т код, 

командите се изпълняват по един от следните два начина:

1) Едновременно изпълнение на командата за движение и Т функция.

2) Изпълнение на Т функцията след завършването на командата за 

преместване.

Изборът на 1)  или 2) зависи от спецификацията на производителя на 

машината. За повече информация се обърнете към ръководството издадено 

от производителя на машината.

11.ДОПЪЛНИТЕЛНА ФУНКЦИЯ
Има два вида допълнителни функции: спомагателна функция (М код) за 

указване на запускането на вретеното, спирането му, край на програмата и 
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т.н. и втора спомагателна функция (В код) за указване на позициониране 

по индексна таблица.

Когато в един блок има команда за движение и спомагателна функция, 

командите се изпълняват по един от следните два начина:

1) Едновременно изпълнение на командата за движение и 

допълнителната функция.

2) Изпълнение на допълнителната функция след завършването на 

командата за движение.

Изборът на 1) или 2)  зависи от спецификацията на производителя на 

машината. За повече информация се обърнете към ръководството издадено 

от производителя на машината.

11.1. СПОМАГАТЕЛАН ФУНКЦИЯ (М ФУНКЦИЯ)
Когато след адрес М се укаже двуцифрено число, към машината се изпращат 

кодов сигнал и строб. Машината използва тези сигнали за включване и 

изключване на функциите си.

Само един М код може да бъде указан в един блок.

Какъв М код съответства на съответната машинна функция е дефинирано от 

производителя на съответната машина.

Всички М кодове се обработват в машината с изключение на М98 и М99, М 
кодът за извикване на подпрограма и М кодът за извикване на потребителски 

макрос. За повече информация се обърнете към ръководствовто за 

програмиране на съответната машина.

СЛЕДВАЩИТЕ М КОДОВЕ ИМАТ СПЕЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ:
 М02, М03 (КРАЙ НА ПРОГРАМА)

Той указва край на програмата.

Автоматичната операция се прекратява, а CNC устройството се рестартира. 

Това е различно при различните производители на машини.

След изпълнението на блок указващ края на програмата, управленето се 

връща в началото на програмата.
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Параметър може да се използва за забрана на връщането в началото на 

програмата след код М02.

 М00 (СПИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА)
Автоматичната операция се спира след изпълнението на блок, съдържащ 

М00. Когато програмата спре, цялата съществуваща модална информация 

остава непроменена. Автоматичното изпълнение може да бъде възобновено 

със задействането на циклична операция. Това е различно при различните 

производители.

 М01 (ОПЦИОНАЛЕН STOP)

Подобно на М00, автоматичното изпълнение се прекратява след 

изпълнението на блок, съдържащ М00. Този код е ефективен само когато е 

натиснат ключа ОПЦИОНАЛЕН СТОП на панела на машината.

 М98 (ИЗВИКВАНЕ НА ПОДПРОГРАМА)

Този код се използва за извикване на подпрограма. Кодовия сигнал и строб 

сигнала не се изпращат. За повече детайли се обърнете към главата за 

подпрограмите.

 М99 (КРАЙ НА ПОДПРОГРАМА)

Този код указва край на подпрограма.

М99 връща управлението на главната програма. За повече детайли се 

обърнете към главата за подпрограмите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако след М00, М01, М02, и М30 съществуват блок, то той не се чете във 

входния регистров буфер. По подобен начин, два М кода, които не се 

буферират могат да бъдат установени с параметри. За тези кодове се 

обърнете към ръководството на програмиста за съответната машина.
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11.2. ВТОРА ДОПЪЛНИТЕЛНА ФУНКЦИЯ (В КОДОВЕ)
Индексирането по таблица се изпълнява от адрес В и последващо 3 или 6 

цифрово число. Връзката между В кодовете и съответното индексиране е 

различна за различните производители на машини.

За повече информация се обърнете към ръководството за програмиране на 

съответната машина.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Тази функция не може да се използва, когато има ос с име В.
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12.ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ

12.1 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

 ГЛАВНА ПРОГРАМА И ПОДПРОГРАМА

Съществуват два програмни типа – програма и подпрограма. 

Обикновено CNC работи с главната програма. Когато обаче в главната 

програма се достигне до команда извикване на подпрограма, управлението се 

предава на подпрограмата. Когато в подпрограмата се достигне до команда 

връщане в главната програма, управлението се предава на главната 

програма.

Паметта на CNC може да запазва до 512 главни програми и подпрограми. 

Главната програма за управлението на машината може да бъде избрана от 

запаметените главни програми. Вижте съответната глава за методите на 

запомняне и избиране на програми.
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 ПРОГРАМНИ КОМПОНЕНТИ

Една програма се състои от следните компоненти:

Програмни компоненти

Компоненти Описание
Начало на програма Символ, указващ началото на 

програмата
Програмна секция Команди към машината
Край Символ, указващ край на 

програмния файл

 

 НАЧАЛО НА ПРОГРАМНИЯ ФАЙЛ

Със символът О, и последващ го четири цифрен код, се указва номер на 

програмата. Последващият коментар служи като име на програмата и се 

използва за бързо намиране в списъка на програмите. Блокът завършва със 

символа за край на блок;
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 КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОГРАМНАТА СЕКЦИЯ

Програмната секция се състои от няколок блока. Програмната секция започва 

с номер на програмата и завършва с код за край на програмата.

Конфигурация на програмната 

секция

Избор на програма

Номер на програма O0001 (Test program)
Блок1 N1 G91 G00 X120.0 Y 

80.0;
Блок2 N2 G43 Z-32.0 H01;
:
Блок n Nn M20;
Край на програмата M30;

Един блок съдържа необходимата за машината информация, като команда за 

движение или команда за включване/изключване на охладителната течност. 

Поставянето на наклонената черта (/) в началото на блока отменя 

изпълнението на някой блокове в зависимост от режим.

12.2 ПРОГРАМНИ КОМПОНЕНТИ ОТ СЕКЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

Тази глава описва програмни компоненти, различни от секцията на 

програмата.

КОНФИГУРАЦИЯ НА ПРОГРАМНАТА СЕКЦИЯ

Тази секция описва елементите на програмната част.

74



 НОМЕР НА ПРОГРАМАТА

Номерът на програмата е  четирицифрено число, указващо под ноер е 

съхранена програмата в паметта на CNC за последващо използване.

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН НОМЕР И БЛОК

Една програма се състои от няколко команди. Една командна единица се 

нарича блок. Всеки блок е разделен от другите със знака ; , който се намира в 

края на блока.

В началото на блока може да бъде поставен последователен номер състоящ, 

се от код N, следван от число с не повече от четири цифри (1 до 9999). 

Последователните номера могат да бъдат указани в случаен ред, а някои 

номера могат да бъдат пропускани. Последователните номера могат да 

бъдат постанвяни на всички блокове или само на блокове по желание в 

програмата. В най-общия сулчай обаче е удобно да се поставят 

последователни номера в нарастващ ред според машинните стъпки 

(например когато се използва нов инструмент след смяна на стария и 

машината продължи работа върху нова повърхност с таблично индексиране).
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 КОНФИГУРАЦИЯ НА БЛОКА

N300 X200.0 Z300.0; Последователният номер е подчертан.

ЗАБЕЛЕЖКА:

N0  не трябва да бъде използавно поради необходимостта от 

съвместимост с други CNC машини.

Номер на програма 0 не може да бъде използван. Така, че 0 не трябва да 

бъде използван за последователен номер и да се чете за номер на 

програма.

 КОНФИГУРАЦИЯ НА БЛОКА

Един блок се състои от една или повече думи. Думата се състои от адрес, 

следван от число с няколко цифри. Към числото може да има знак + или –

Дума = Адрес + Число

Пример:   Х-1000

За адрес се използва една от буквите от А до Z. Адресът указва значението 

на числото, което го следва. Следващата таблица указва използваните 

адреси и техните значения.

Един и същ адрес може да има различни значения в зависимост от 

указанието на подготвителната функция.
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Основни функции и адреси

Функция Адрес Значение
Номер на програма O Номер на програма
Последователен номер N Последователен номер
Подготвителна функция G Указва режим за движение (Линейно, 

дъгово и т.н.)
Дума за дименсия X, Y, Z, U, V, 

W, A, B, C
Команда за движение на ос

I, J, K Координати на център на дъга
R Радиус

Функция за подаване F Скорост на подаване за минута

Скорос на подаване за оборот
Функция за скоростта S Скорост на вретеното
Функция за 

инструмента

T Номер на инструмента

Допълнителна функция M Включване/ изключване на функции на 

машината
B Таблично индексиране и т.н.

Номер за отместване H Номер на отместване
Изчакване P, X Изчакване
Знак за номер на 

подпрограмата

P Номер на подпрограмата

Брой повторения P Брой повторения на подпрограмата
Параметър P, Q Параметър на твърдия цикъл

Пример за един блок

N_   G_   X_   Y_   F_   S_   T_    M_;

N_                      - Последователен номер

G_                     - Подготвителна функция

X_   Y_              - Дума за дименсията

F_                     - Функция за подаване

S_                     - Функция за скорост на вретеното

T_                     - Функция за инструмента

M_                    - Допълнителна функция
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 ОСНОВНИ АДРЕСИ И ОБХВАТ НА СТОЙНОСТИТЕ НА КОМАНДАТА
Основните адреси и обхватите на стойностите указани за тези адреси са 

показани по-долу. Забележете, че тези фигури представят ограниченята от 

страна на CNC, които са напълно различни от ограниченията, които налага 

самата машина и инструмента. Например CNC позволява инструмента да се 

движи до 24 метра (вход в милиметри) по Х оста. За даден инструмент обаче 

в дадена машина Х оста може да бъде ограничена до 2 метра/ мин.

По подобен начин CNC може да осъществявав работно подаване до 15 

метра/мин, но инструментът на машината може да не позволява 

придвижване повече от 3 метра/мин. Когато разработва прогамата, 

потребителят трябва внимателно да прочетете ръководството за машинните 

инструменти, както и това ръководство, за  да бъде запознат с ограниченията 

при програмиране. 

Основни адреси и обхвати на стойностите
Функция Адрес Вход в мм Вход в инчове
Номер на 

програмата

O 0001 – 9999 0001 – 9999

Последователен 

номер

N 1 – 9999 1 – 9999

Подготвителна 

функция

G 0 - 99 0 - 99

Дименсия X, Y, Z, U, V, 
W, A, B, C, I, 
J, K, R

±9999.999мм ±9999.999инча

Функция за 

подаване

F 15000мм/мин 600инча/мин

Функция за 

скоростта на 

вретеното

S 0 – 20000 0 – 20000

Функция за 

инструмента

T 0 – 9999 0 – 9999

Допълинтелна 

функция

M 0 – 99 0 – 99
B 0 – 999999 0 – 999999

Номер на 

отместване

H 0 – 99 0 – 99

Изчакване X, P 0 – 9999.999 0 – 9999.999
Знак за номер на 

подпрограма

P 1 – 9999 1 – 9999

Брой повторения P 1 - 999 1 - 999
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 ОПЦИОНАЛНО ПРЕСКАЧАНЕ НА БЛОК (BDT)
Когато в началото на блока се зададе наклонена черта и ключа за прескачане 

на блок на панела на машината е във включено положение, информацията 

съдържаща се в блока се игнорира. Когато ключът за прескачане на блок е в 

изключно положение, информацията съдържаща се в блока с наклонена 

черта пред него е валидна. Това означава, че операторът може да определя 

включването или изключването на съответния блок.

Програмите, които се намират в паметта могат да бъдат извеждани 

независимо от положението на ключа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Местоположение на наклонената черта

Наклонена черта /  трябва да бъде поставена в началото на блока.

2. Забрана на ключа за опционално прескачане на блока

Опционалната операция за прескачане на блок се извършва, когато 

блоковете се четат от паметта на буфер. Дори, ако ключът е установен в 

положение включено, след като блоковете са прочетени в буфера, вече 

прочетените блокове се игнорират.

 КРАЙ НА ПРОГРАМАТА
Край на програма се указва с помощта на един от следните кодове в края на 

програмата:

Код за край на програмата

Код Значение
М02 За главна програма
М30 За главна програма
М99 За подпрограма

Ако един от кодовете за край на програмата се изпълни по време на 

изпълнение на обработката,  CNC спира изпълнението на програмата и влиза 

в състояни reset. Когато се изпълни код за край на подпрограмата, 

управлението се връща на програмата, която е извикала подпрограмата.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Блок, който съдържа код за опционално прескачане на блок като /М02;/ М30; 
или /М99; не се счита за указващ края на прорамата, ако ключът за 

прескачане на блока на контролния панел на машината е във включено 

положение.

12.3.ПОДПРОГРАМА
Ако дадена програма съдържа фиксирана последователност или често 

повтаряем модел, такава последователност или модел може да бъде 

запазена като подпрограма в паметта, за да се опрости програмния код.

Подпрограмата може да бъде извиквана от главната програма.

Извикваната подпрограма може да извика друга подпрограма.

Формат:

 КОНФИГУРАЦИЯ НА ПОДПРОГРАМАТА
      

Не е необходимо М99 да съставлява отделен блок, както е показано по-долу:

Пример:     X 100.0  Y100.0  M99;

 ИЗВИКВАНЕ НА ПОДПРОГРАМАТА
    

             

Когато не е указано колко пъти да се извика подпрограмата, тя се извиква 

само един път.

Когато главната програмата извика подпрограма, това се счита за първо ниво 

на вложеност при извикване на подпрограмата. По този начин извикванията 

на подпрограми трябва да бъдат вложение, както е показано по-долу:
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Максимално число на вложеност е 4.

Една команда за извикване може да извика една подпрограма до 999 пъти.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Сигналите М98 и  М99 не се извеждат към инструмента на 

машината.

2. Ако номерът на подпрограмата указан с адрес Р не може да бъде 

намерен се извежда код за грешка.

Примери:

- М98 Р51002;
Тази команда указва да се извика подпрограма номер 1002 пет пъти 

последователно. Командата за извикване на подпрограмата М98Р_ може да 

бъде указана в същия блок като командата за движение.

- X1000.0 M98  P1200;
 Този пример извиква подпрограма с номер 1200 след движение по Х.

81



Последователно изпълнение на подпрограми извикани от главната 
програма.

Подпрограмата може да извика друга подпрограма по същия начин, както 

главната програма извиква подпрограма.

СПЕЦИАЛНА УПОТРЕБА:

 УКАЗВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИЯ НОМЕР ЗА ВРЪЩАНЕ В 
ГЛАВНАТА ПРОГРАМА

Ако Р се използва за указване на последователен номер при прекъсване на 

подпрограма, управлението не се предава на блока след този, който е 

извикал подпрограмата, а се връща към блока с последователен номер 

указан в Р. 
Забележете обаче, че Р се игнорира, ако главната програма работи в режим 

различен от работа с паметта.

Този метод отнема доста повече време от обикновения метод за връщане в 

главната програма.
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 ИЗПОЛЗВАНЕ НА М99 В ГЛАВНАТА ПРОГРАМА

Ако М99 се изпълни в главната програма, управлението се предава на 

началото на главната програма. Например М99 може да бъде изпълнен като 

се посатви /М99; на подходящата позиция в главната програма и се изключи 

функцията за опционно прескачане на блоковете, когато се изпълнява 

главната програма. Когато се изпълни М99, управлението се връща на 

главната програма, като след това изпълнението се повтаря от началото на 

главната програма.

Изпълнението се повтаря докато е изключена функциата за опционно 

прескачане на блок.

Ако функцията за опционно прескачане на блок е включена блокът /М99;  се 

преската и управлението се предава на следващия блок за последователно 

изпълнение.

Ако се укаже /М99Pn;, управлението се предава, но не в началото на 

главната програма, а на следващия номер n. В този случай се изисва по-

дълго време за връщане в следващия номер n.
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 ИЗПОЛЗВАНЕ САМО НА ПОДПРОГРАМА

Една подпрограма може да бъде изпълнена като главна програма като се 

намери началото и с клавиатурата.

                            

В този случай, ако се изпълни блок, съдържащ М99, контрола се предава на 

началото на подпрограмата за непрекъснато изпълнение. Ако се изпълни 

блок, съдържащ М99Pn, контрола се предава на блока с последователен 

номер n в подпрограмата за непрекъснато изпълнение. За да прекъснете 

програмата, трябва да поставите блок с /М02;  или /М30;, на подходящо 

място, а опционното прескачане на блок трябва да бъде изключено; ключът 

трябва първо да бъде включен.

13.ФУНКЦИИИ УЛЕСНЯВАЩИ ПРОГРАМИРАНЕТО
Тази глава съдържа обяснения за следните понятия:

Твърд цикъл
Нарязване на резба
Функция за въшно придвижване
13.1. ТВЪРД ЦИКЪЛ

Твърдите цикли са улуснение за програмиста при създаването на програми. 

При твърдия цикъл най-често използваната машинна операция може да бъде 

указана в блок с G функция. Без твърдите цикли обикновено се изискват 

повече от един блок. Освен това потребителят, който използва твърди цикли 

съкращаваща програмата и спестява памет.

Таблицата показана по-долу показва списък на твърдите цикли.
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Твърди цикли
G код Пробиване

(-Z посока)

Операция на дъното на 

отвора

Връщане

(+Z посока)

Приложение

G73 Ритмично 

подаване

- Бърз ход Високоскоростен  цикъл  на 

пробиване  с  ритмично 

подаване
G74 Подаване Изчакване – вретеното по 

часовата стрелка

Подаване Цикъл за нарязване на лява 

резба
G76 Подаване Посоката на вретеното Бърз ход Прецизно настъргване
G80 - - - Отмяна
G81 Подаване - Бърз ход Цикъл на пробиване, 

пробиване в точка
G82 Подаване Изчакване Бърз ход Цикъл на пробиване, 

контурно пробиване
G83 Ритмично 

подаване

- Бърз ход Цикъл на пробиване с 

ритмично подаване
G84 Подаване Изчакване – вретеното 

обратно на часовата 

стрелка

Подаване Цикъл на нарязване на резба

G85 Подаване - Подаване Цикъл на разстъргване
G86 Подаване Спиране на вретеното Бърз ход Цикъл на разстъргване
G87 Подаване Вретеното обратно на 

часовата стрелка

Бърз ход Цикъл на разстъргване с 

цялостно пробиване
G88 Подаване Изчакване спиране на 

вретеното

Ръчно Цикъл на разстъргване

G89 Подаване Изчакване Подаване Цикъл на разстъргване

Твърдият цикъл се състои от последователност от шест операции:

Операция 1 –  Позициониране на оси X и Y (включително и другите оси)

Операция 2 –  Бърз ход до нивото на точка R

Операция 3 –  Обработка на отвора

Операция 4 –  Операция на дъното на отвора

Операция 5 –  Връщане до нивото на точка R

Операция 6 -  Бърз ход до началната точка
Последователност на операциите при твърд цикъл
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 ПОЗИЦИОНИРАЩА РАВНИНА

Позициониращата равнита е XY  и пробиващата ос е Z.

ВНИМАНИЕ:

Установете положението на осите за пробиване след отмяна на твърд цикъл.

 ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ ПО ОСТА НА ПРОБИВАНЕ НА G90/G91
Изминатото разстояние по оста на пробиване е различно за G90 и G91 и е 

както следва:

            

 РЕЖИМ НА ПРОБИВАНЕ

G73, G74, G76 и G81 до G89 са модални G кодове и остават валидни докато 

не бъдат отменени. Когато са валидни, текущото състояние е режим на 

пробиване. 

След като веднъж данните са установени за режима на пробиване, те се 

запазват, докато не се променят или отменят.

Указвайте всички необходими данни за режима на пробиване в началото на 

твърдия цикъл. По време на изпълнени на твърдия цикъл само променяйте 

необходимите параметри.
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 НИВО НА ТОЧКА НА ВРЪЩАНЕ
Когато инструментът достигне дъното на отвора, той може да се върне до 

точката R или до първоначалното ниво. Тези операции се указват с 

командите G98  и G99.  Следващите фигури показват как се движи 

инструмента при команди G98  или G99. Обикновено G99 се използва за 

първата операция по пробиването, а G98 за последната операция по 

пробиването.

Първоначалното ниво не се променя дори и когато пробиването се извършва 

в режим G99.

  

 ПОВТОРЕНИЕ

За да се повтори пробиването за отвори през равни разстояния, укажете броя 

на повторенията в K_.
K е ефективен само в блока, в който е указан.

Укажете позицията на първия отговор в инкрементален режим (G91).
Ако той е указан в абсолютен режим (G90), пробиването се извършва в 

същата позиция.

Брой повторения К: Максимална стойност при командата – 9999
Ако се укаже К0, данните за пробиването се запомнят, но пробиване не се 

извършва.

ОТМЯНА
За да отмените цикъла, използвайте командата G80 или G   код от група 01.
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G кодове от група 01:

G00 :   Позицониране (бърз ход)

G01 :  Линейна интерполация

G02 :  Кръгова интерполация (по часовниковата стрелка)

G03 :   Кръгова интерполация (обратно на часовниковата стрелка)

 СИМВОЛИ ВЪВ ФИГУРИТЕ

Следващата секция обяснява различните твърди цикли. Фигурите в тези 

разяснения използват следните символи:

      

13.1.1.  Високоскоростен  режим  на  пробиване  с  ритмично  подаване 

(G73)

Този цикъл изпълнява високоскоростно пробиване с ритмично подаване. Той 

изпълнява ритмично подаване на отвора, докато премахва стружките.

Формат:

G73 X_  Y_  Z_   R_  Q_  F_  K_ ;
X_  Y_    : данни за позицията на отвора

 Z_          : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_          : разстоянието  от първоначалното ниво до нивото на 

точка R

Q_           : дълбочина на отнемане за всяко работно подаване

 F_           : скорост на подаване

K_            : брой повторения
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Високоскоростният режим на пробиване с ритмично подаване се изпълнява с 

ритмично подаване на инструмента по оста Z. Когато се използва този цикъл, 

стружките могат лесно да бъдат отстранени, а стойността за връщане може 

да бъде с по-малка стойност. Това позволява по-ефективно пробиване. 

Установете допуска в съответния параметър. Инструментът се връща с бърз 

ход.

Преди да укажете G73 развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код). Когато в един блок са указани кодове G73 и М код, М кода се 

изпълнява по времето на първата позиционираща операция. След това 

системата продължава работата си със следващата операция по пробиване.

Когато се използва К за брой на повторенията, М кода се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместване, компенсиращо дъжлината на 

инструмента (G43, G44  или G49), отместването се изпълниява по време на 

позиционирането в точка R. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, пробиването не се 

изпълнява.

 Q/R

Указвайте Q или  R в блоковете, които са свързани с пробиването. Ако те не 

са указани в блок, който не изпълнява пробиване, те не могат да бъдат 

запазени като модални данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодоте от групата 01 (G00 до G03) и код G73 в един и същи 

блок. Ако те се използват заедно, G73 се отменя.

Примери:

M3 S2000;             Вретеното започна ротационно движение

G90 G99 G73 X300. Y-250.  Z-150.  R15.0 F120.;
                              Позициониране, пробиване на отвор 1 и връщане в точка R
Y-550.;                  Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R
Y-750.;                  Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R
X1000.;                  Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R
Y-550.;                   Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R
G98 Y-750;            Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в 

първоначално положение

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0; Връщане в опорната точка

M5;                        Спиране на въртенето на вретенето
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13.1.2 Цикъл на нарязване на лява резба (G74)

Този цикъл изпълнява нарязване на лява резба. В този цикъл, когато се 

достигне дъното на отвора, вретеното се завърта в посока по часовниковата 

стрелка.

Формат:

G74 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

R

 P_        : време на изчакване

 F_        : скорост на подаване

 K_        : брой повторения
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Нарязването на резба се изпълнява с движение на инструмента обратно на 

часовниковата стрелка. Когато се достигне дъното на отвора вретеното се 

завърта по посока на чаковниковата стрелка за обратно връщане. Така се 

създава обратна резба.

Корекцията на скоростта на подаване се игнорира по време на тази операция. 

Задържането на подаването не спира машината, докато не се завърши 

операцията по връщането.

Преди да укажете G74 , развъртете вретеното в посока, обратно на 

часовниковата стрелка с помощта на допълнителна функция (М код).

Когато в един блок са указани кодове G74 и код М, М кода се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работат си със следващата операция по пробиване.

Когато се използва К за брой повторения, М кода се изпълнява само за 

първия отвор;, за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместване, компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, пробиването не се 

изпълнява.

 R

Указвайте R в блоковете, които изпълняват пробиване. Ако те не са указани в 

блок, който не се изпълнява пробиване, те не моат да бъдат запазени като 

модални данни.

 ОТМЯНА
Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G74 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G74 се отменя.

Примери:
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M4 S100;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G74 X300. Y-250. Z-150. R-120. F120.;
                       Позициониране, резбоване на отвор 1 и връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, резбоване на отвор 2 и връщане в точка R
Y-750.;           Позициониране, резбоване на отвор 3 и връщане в точка R
X1000.;          Позициониране, резбоване на отвор 4 и връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, резбоване на отвор 5 и връщане в точка R
G98 Y-750;    Позициониране, резбоване на отвор 6 и връщане в точка R
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното

13.1.3. Прецизно разстъргване (G76)

Прецизното разстъргване пробива прецизен отвор. При достигане на дъното 

на отвора вретеното спира и инструмента се премества бавно от 

обработваната повърхност на заготовката и се връща обратно.

Формат:

G76 X_ Y_ Z_ R_ P_ Q_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

R

Q_        : преместване след достигане на дъното на отвора

 P_        : време на изчакване

 F_        : скорост на подаване

K_         : брой повторения
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Q  (преместването в дъното на отвора) е  модална величина, която остава в 

твърдия цикъл. Тя трябва да бъде задавана много внимателно, тъй като тя се 

използва и като дълбочина на нарязаването G73 и G83.
Когато се достигне дъното на отвора, вретеното спира на определена 

позиция от завъртането и инструментът се премества в посока, обратна на 

върха си и се връща обратно. По този начин се гарантира, че повърхността на 

обработвания детайл няма да се повреди и се подсигури изпълнението на 

ефективно прецизно разстъргване.

Преди да укажете G76 развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код), М кода се изпълнява по времето на първата позиционираща 

операция. След това системата продължава работата си със следващата 

операция.

Когат се използва К за брой на повторенията, М кода се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместване компенсиращо дължината на 

инструменат (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.
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ОГРАНИЧЕНИЯ:

 РАЗСТЪРГВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, разстъргването не се 

изпълнява.

 Q/R

Бъдете сигурни, че указвате положителна стойност за Q. Ако то е с 

отрицателна стойност, знакът се игнорира. Посоката на преместването се 

указва с параметър. Указвайте Q и R в блоковете, които изпълняват 

пробиване. Ако те не са указани в блок, който изпълнява пробиване, те не 

могат да бъдат запазени като модални данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодовете от група 01  (G00 до G03) и код G76 в един и същи 

блок. Ако те се използват заедно G76 се отменя.

Примери:

M3 S500;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G76 X300. Y-250;
                       Позициониране, разстъргване на отвор 1 и връщане в точка R
                       Z-150. R-120. Q5.
                       Ориентиране в дъното на отвора и преместване с 5 мм

                       P1000 F120;
                       Спиране на дъното на отвора за 1 секунда

Y-550.;           Позициониране, разстъргване на отвор 2 и връщане в точка R
Y-750.;           Позициониране, разстъргване на отвор 3  връщане в точка R
X1000.;          Позициониране, разстъргване на отвор 4 и връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, разстъргване на отвор 5 и връщане в точка R
G98 Y-750;    Позициониране, разстъргване на отвор 6 и връщане в 

първоначално положение.

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното
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13.1.4. Цикъл на пробиване, пробиване в точка (G81)

Този цикъл се използва за нормално пробиване. До дъното на отвора има 

нормално работно подаване. След това инструменътт се връща от дъното на 

отвора с бърз ход. 

Формат:

G81  X_ Y_ Z_ R_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

R

F_        : скорост на подаване

K_         : брой повторения

       

След позиционирането по осите X и Y до точка R се достига с бърз ход.

Пробиването се осъществява от точка R до точка Z.
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След това инструменътт се връща с бърз ход.

Преди да укажете G81 развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код).

Когато в един блок са указани кодове G81 и  М код, М кодът се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работата си със следващата операция.

Когато се използва К за брой на повторенията, М  кодът се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместването компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, пробиването не се 

изпълнява.

 R

Указвайте R в блоковете, които изпълняват пробиване. Ако не е указан в 

блок, който изпълнява пробиване, не може да бъде запазен като модални 

данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G81 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G81 се отменя.

Примери:

M3 S2000;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G74 X300. Y-250. Z-150. R-120. F120.;
                       Позициониране, пробиване на отвор 1 и връщане в точка R
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Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R
Y-750.;           Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R
X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R
G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в точка R
G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното

13.1.5. Цикъл на пробиване, контурно разстъргване (G82)

Този цикъл се използва за нормално пробиване.

До дъното на отвора има нормално работно подаване. На дъното има 

определен период на изчакване и след това инструментът се връща с бърз 

ход. Този цикъл се използва за пробиване на отвори с голяма точност в 

дълобочина.

Формат:

G82  X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_;
X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

     R

P_         : време на изчакване в дъното на отвора

F_        : скорост на подаване

K_         : брой повторения
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След позиционирането по осите X и Y  до точка R се достига с бърз ход.

Пробиванетго се осъществява от точка R  до точка Z.
Когато се достигне дъното на отвора се изпълнява изчакване. След това 

инструментът се връща с бърз ход.

Преди да укаже G82 развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код).

Когато в един блок са указани кодове G82 и  М код, М кодът се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работата си със следващата операция по пробиване.

Когато се използва К за брой на повторенията, М  кодът се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместването компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, пробиването не се 

изпълнява.

 R

Указвайте R в блоковете, които изпълняват пробиване. Ако не е указан в 

блок, който изпълнява пробиване, не може да бъде запазен като модални 

данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G82 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G82 се отменя.
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Примери:

M3 S2000;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G82 X300. Y-250. Z-150. R-120. Р1000 F120.;
                       Позициониране, пробиване на отвор 2, изчакване 1 секунда в 

дъното на отвора и връщане  и връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R
Y-750.;           Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R
X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R
G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в 

първоначалното положение

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното

13.1.6. Цикъл на пробиване с ритмично подаване (G83)

Този цикъл изпълнява пробиване с ритмично подаване.

Той изпълнява ритмична скорост на подаване до дъното на отвора, докато 

премахва стружките от отвора.

Формат:

G83  X_ Y_ Z_ R_ Q_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

     R

Q_         : дълбочина на достигане за всяко подаване

F_        : скорост на подаване

K_         : брой повторения
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Q представлява дълбочината на нарязването за всяко подаване. Тя винаги се 

указва като инкрементална величина.

По време на второто и следващите подавания се изпълнява бърз ход до 

точката, в която е свършило последователното пробиване и отново се 

изпълнява подаване за пробиване. Броят на връщанията се указват в 

параметър. Бъдете сигурни, че указвате положителната стойнсот за Q. 
Отрицателните стойности се игнорират.

Преди да укажете G83 развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код).

Когато в един блок са указани кодове G83 и  М код, М кодът се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работата си със следващата операция по пробиване.

Когато се използва К за брой на повторенията, М  кодът се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместването компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.
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ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, пробиването не се 

изпълнява.

 Q/R

Указвайте Q и R в блоковете, които изпълняват пробиване. Ако те не са 

указани в блок, който изпълнява пробиване, те не могат  да бъде запазени 

като модални данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G83 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G82 се отменя.

Примери:

M3 S2000;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G82 X300. Y-250. Z-150. R-120. Q15.  F120.;
                       Позициониране, пробиване на отвор 1, връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R
Y-750.;           Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R
X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R
G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в 

първоначалното положение

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното
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13.1.7. Цикъл на нарязване на резба (G84)

Този цикъл изпълнява нарязване на резба.

При този цикъл, при достигането на дъното на отвора, вретеното се завърта в 

обратна посока.

Формат:

G84 X_ Y_ Z_ R_ Р_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

     R

Р_         : време на изчакване

F_        : скорост на подаване

K_         : брой повторения

        

Нарязването на резба се изпълнява като вретеното се развърта по посока на 

часовниковата стрелка. Когато се достигне дъното на отвора, вретеното се 

развърта в обратната посока и се връща обратно. Тази операция води до 

създаването на резба.
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По време на този цикъл се игнорират компенсации. Спиране на подаването 

не спира машината, докато не завърши операцията по връщането.

Преди да укажете G84 развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код).

Когато в един блок са указани кодове G84 и  М код, М кодът се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работата си със следващата операция по пробиване.

Когато се използва К за брой на повторенията, М  кодът се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместването компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, пробиването не се 

изпълнява.

 Q/R

Указвайте R в блоковете, които изпълняват пробиване. Ако не е  указан в 

блок, който изпълнява пробиване, не може  да бъде запазен като модални 

данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G83 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G82 се отменя.
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Примери:

M3 S2000;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G84 X300. Y-250. Z-150. R-120. Р300.  F120.;
                       Позициониране, пробиване на отвор 1, връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R

Y-750.;           Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R
X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R
G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в 

първоначалното положение

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното

13.1.8. Цикъл на разстъргване (G85)

Този цикъл се използва за разстъргване на отвор.

Формат:

G85 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

R

F_        : скорост на подаване

K_         : брой повторения
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След позиционирането по осите X и Y, до точка R  се достига с бърз ход.

Пробиването се осъществява от точка R до точка Z.
Когато се достигне точка Z,  се изпълнява подаване до връщането в точка R. 
Преди да укажете G85 развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код)

Когато в един блок са указани кодове G85 и  М код, М кодът се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работата си със следващата операция по пробиване

Когато се използва К за брой на повторенията, М  кодът се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместването компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.
ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, пробиването не се 

изпълнява.

 R
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Указвайте R в блоковете, които изпълняват пробиване. Ако не е  указан в 

блок, който изпълнява пробиване, не може  да бъде запазен като модални 

данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G82 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G82 се отменя.

Примери:

M3 S2000;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G85 X300. Y-250. Z-150. R-120. Р300.  F120.;
                       Позициониране, пробиване на отвор 1, връщане в точка R

Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R

Y-750.;           Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R

X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R

Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R

G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в 

първоначалното положение

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното
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13.1.9. Цикъл на разстъргване (G86)

Този цикъл се използва за разстъргване на отвор.

Формат:

G86 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

R

F_        : скорост на подаване

K_         : брой повторения

              

След позиционирането по осите X и Y, до точка R  се достига с бърз ход.

Пробиването се осъществява от точка R до точка Z.
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Вретеното спира на дъното на отвора и инструмента се връща с бърз ход. 

Преди да укажете G86  развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код).

Когато в един блок са указани кодове G86 и  М код, М кодът се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работата си със следващата операция по пробиване

Когато се използва К за брой на повторенията, М  кодът се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместването компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, пробиването не се 

изпълнява.

 R

Указвайте R в блоковете, които изпълняват пробиване. Ако не е  указан в 

блок, който изпълнява пробиване, не може  да бъде запазен като модални 

данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G86 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G86 се отменя.
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Примери:

M3 S2000;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G86 X300. Y-250. Z-150. R-100.  F120.;
                       Позициониране, пробиване на отвор 1, връщане в точка R

Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R

Y-750.;           Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R

X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R

Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R

G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в 

първоначалното положение

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното

13.1.10. Цикъл на разстъргване с цялостно пробиване  (G87)

Този цикъл изпълнява прецизно разстъргване.

Формат:

G87 X_ Y_ Z_ R_Q_P_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

R
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Q_        : цялостно изместване

P_         ; време на изчакване

F_        : работна скорост на подаване

K_         : брой повторения

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Q (преместването в дъното на отвора) е модална величина, която остава в 

твърдия цикъл. Тя трябва да бъде задавана много внимателно, тъй като тя ес 

използва и като дълбочина на нарязването за G73  и G83.
След позициониранегто по осите X и Y, вретеното спирана предварително 

установена ротационна позиция. Инструмента се придвижва в посока, 

обратна на върха си, като позиционирането (на бърз ход) се извършва в 

дъното на отвора (точка R).

След това инструментът се премества в посока на върха си и вретеното се 

завърта по посока на часовниковата стрелка. Разстъргването се изпълнява в 

положителна посока по оста Z до достигането на точка Z.
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В точка Z вретеното се спира на определената ротацонана позиция, 

инструментът се придвижва в посока, обратна на върха си, като след това се 

връща в първоначалното ниво. След това инструментът се придвижва в 

посока на върха си и вретеното започва да се върти в посока на 

часовниковата стрелка и продължава изпълнението на операциите от 

следващия блок.

Преди да укажете G87 развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код).

Когато в един блок са указани кодове G87 и  М код, М кодът се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работата си със следващата операция по пробиване

Когато се използва К за брой на повторенията, М  кодът се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместването компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 РАЗСТЪРГВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, разстъргването не се 

изпълнява.

 Q/R

Бъдете сигурни, че указвате положителна стойност за Q. Ако то е с 

отрицателна стойност, знакът се игнорира. Посоката на преместването се 

указва с параметър. Указвайте Q и R в блоковете, които изпълняват 

пробиване. Ако те не са  указани в блок, който изпълнява пробиване, те не 

могат  да бъдат запазен като модални данни.

 ОТМЯНА
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Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G82 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G82 се отменя.

Примери:

M3 S2000;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G87 X300. Y-250.  Позициониране, разстъргване на отвор 1
               Z-150. R-120. Q5.; Ориентиране в първоначалното ниво и 

преместване с 5мм

P1000 F120;   Спиране в точка Z за 1 секунда

Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 

G98 Y-750.;    Позициониране, пробиване на отвор 3
X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 

Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 

G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното

13.1.11. Цикъл на разстърване (G88)

Този цикъл се изоплзва за разстъргване на отвор.

Формат:

G88 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

R

P_         ; време на изчакване

F_        : скорост на подаване

K_         : брой повторения
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След позицонирането по осите X и Y до точка R се достига с бърз ход. 

Разстъргването се осъществява от точка R до точка Z.
Когато разстъргването завърши се изпълнява закъснение и след това 

вретеното спира. Инструментът се изважда ръчно от дъното на отвора (точка 

Z) до точка R. В точка R вретеното се завърта в посока по часовниковата 

стрелка и с бърз ход се връща в първоначална позиция. Преди да укажете 

G88 развътете вретеното с помощта на допълинтелна функция (М код).

Когато в един блок са указани кодове G87 и  М код, М кодът се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работата си със следващата операция по пробиване

Когато се използва К за брой на повторенията, М  кодът се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.

Когато в твърдия цикъл е указано отместването компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, разстъргването не се 

изпълнява.
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 Q/R

Указвайте R в блоковете, които изпълняват пробиване. Ако те не е указан в 

блок, който изпълнява пробиване, те не могат  да бъдат запазен като 

модални данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G88 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G88 се отменя.

Примери:

M3 S2000;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G88 X300. Y-250.  Z-150. R-100. Р1000. F120. ; 
                       Позициониране, пробиване на отвор 1, връщане н точка 

                        R и след това спиране на дъното на отвора за 1 секунда.

 
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R

Y-750.;            Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R

X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R

Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R

G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в точка R

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното
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13.1.12. Цикъл на разстъргване (G89)

Този цикъл се изоползва за разстъргване на отвор.

Формат:

G89 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_;

X_ Y_   : данни за позицията на отвора;

 Z_        : разстоянието от точка R до дъното на отвора

 R_        : разстоянието от първоначалното ниво до нивото на точка 

     R

P_         ; време на изчакване

F_        : скорост на подаване

K_         : брой повторения

              

Този цикъл е почти същият като G85. Разликата е, че при него има изчакване 

на дъното на отвора.

Преди да укажете G89  развъртете вретеното с помощта на допълнителна 

функция (М код)

Когато в един блок са указани кодове G89 и  М код, М кодът се изпълнява по 

времето на първата позиционираща операция. След това системата 

продължава работата си със следващата операция по пробиване.

Когато се използва К за брой на повторенията, М  кодът се изпълнява само за 

първия отвор; за втория и следващите отвори той не се изпълнява.
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Когато в твърдия цикъл е указано отместването компенсиращо дължината на 

инструмента (G43, G44 или G49), отместването се изпълнява по време на 

позиционирането в точка R.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРОБИВАНЕ

В блок, който не съдържа X, Y, Z, R или други оси, пробиването не се 

изпълнява.

 Q/R

Указвайте R в блоковете, които изпълняват пробиване. Ако те не е указан в 

блок, който изпълнява пробиване, те не могат  да бъдат запазен като 

модални данни.

 ОТМЯНА

Не указвайте кодоте от група 01 (G00 до G03) и код G88 в един и същи блок. 

Ако те се използват заедно G88 се отменя.

Примери:

M3 S100;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G89 X300. Y-250.  Z-150. R-120. Р1000. F120. ; 
                       Позициониране, пробиване на отвор 1, връщане в точка 

                        R и след това спиране на дъното на отвора за 1 секунда.

 
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R

Y-750.;            Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R

X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R
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Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R

G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в точка R

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното

13.1.13. Отмяна на твърдия цикъл

Код G80 отменя твърдия цикъл.

Формат:

G80; 

Всички твърди цикли се отменят и се преминава към нормално изпълнение на 

операциите. Точките R и Z  се нулират. Това означава, че R=0 и  Z=0 в 

инкрементален режим. Всички останали данни свързани с пробиването също 

се отменят (нулират)

Примери:

M3 S100;        Вретеното започва ротационно движение

G90 G99 G88 X300. Y-250.  Z-150. R-120. Р1000. F120. ; 
                      Позициониране, пробиване на отвор 1, връщане в точка  R 
 
Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 2 и връщане в точка R

Y-750.;            Позициониране, пробиване на отвор 3 и връщане в точка R

X1000.;          Позициониране, пробиване на отвор 4 и връщане в точка R
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Y-550.;           Позициониране, пробиване на отвор 5 и връщане в точка R

G98 Y-750;    Позициониране, пробиване на отвор 6 и връщане в точка R

G80 G28 G91 X0 Y0 Z0;  Връщане в опорната точка

M5;                 Спиране на въртенето на вретеното

Примерна програма, използваща отместване за компенсация

на дължината на инструмента и твърди цикли
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Примерна програма:
N001 G92X0Y0Z500.0 Установяване на координатите на опорната точка 
N002 G90 G00 Z250.0 T11 M6 Смяна на инструмента
N003 G43 Z0 H11; Първоначално ниво, компенсация на дължината на 

вретеното
N004 S30 M3; Завъртане на вретеното
N005 G99 G81 X400.0 R Y-350.0
Z-153.0 R-97.0 F120;

Пдзициониране и пробиване #1

N006 Y-550.0 Позициониране и пробиване #2 и връщане в нивото на 

точка R
N007 G98 Y-750.0 Позициониране и пробиване #3 и връщане в нивото на 

точка R
N008 G99 X1200.0 Позициониране и пробиване #4 и връщане в нивото на 

точка R
N009 Y-550.0; Позициониране и пробиване #5 и връщане в нивото на 

точка R
N010 G98 Y-350.0; Позициониране и пробиване #3 и връщане в 

първоначалното ниво
N011 G00 X0 Y0 M5; Връщане в опорната точка, спиране на вретеното
N012 G94 Z250.0 T15 M6; Отмяна на коменсацията на дължината на инструмента, 

смяна на инструмента
N013 G43 Z0 H15; Първоначално ниво, компенсация на дължината на 

инструмента
N014 S20 M3; Завъртане на вретеното
N015 G99 G82 X550.0 Y-450.0
Z-130.0 R-97.0 P300 F70;

Позициониране и пробиване #7 и връщане в нивото на 

точка R
N016 G98 Y-650.0; Позициониране и пробиване #8 и връщане в нивото на 

точка R
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N17 G99 X1050.0; Позициониране и пробиване #9 и връщане в нивото на 

точка R
N018 G98 Y-450.0; Позициониране и пробиване #10 и връщане в нивото на 

точка R
N019 G00 X0 Y0 M5; Връщане в опорната точка, спиране на вретеното
N020 G49 Z250.0 T31 M6; Отмяна на коменсацията на дължината на инструмента, 

смяна на инструмента
N021 G43 Z0 H31; Първоначално ниво, компенсация на дължината на 

инструмента
N022 S10 M3; Завъртане на вретеното
N023 G85 G99 X800.0 Y-350.0
Z-153.0 R47.0 F50;

Позициониране и пробиване #11 и връщане в нивото на 

точка R
N024 G91 Y-200.0 K2; Позициониране и пробиване #12 и  #13 и връщане в 

нивото на точка R
N025 G28 X0 Y0 M5; Връщане в опорната точка, спиране на вретеното
N026 G49 Z500.0; Отмяна на коменсацията на дължината на инструмента, 

смяна на инструмента
N027 N0; Край на програмата

13.2. ФУНКЦИЯ ЗА ВЪНШНО ДВИЖЕНИЕ (G81)
След завършването на позиционирането, във всеки блок на програмата може 

да бъде подаден външен сигнал, за да може машината да извърши някаква 

специфична операция.

За това, каква може да бъде тази операция, се обърнете към ръководството 

на производителя на машината.

Формат: 

G81 IP_; (IP_Команда за движение на оста)

Всеки път след завършването на позиционирането на IP_, CNC изпраща 

сигнал към машината. Външният сигнал се изпраща за всяка позиционираща 

операция, докато не бъде отменен от G80  или G код от група 01.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 БЛОК БЕЗ ОСИ Х ИЛИ Y
След блок, който не се съдържат координатите Х  и Y, не се изпраща сигнал 

за външна операция.

G81 се използва и като G код за твърд цикъл на пробиване. Използвайте 

параметър, за да укажете дали G81 се използав за гореописания цикъл или 

за твърд цикъл.
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14.ФУНКЦИИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ:

Тази глава описва следните функции за компесания:

Компенсация на дължината на инсртуметта (G43, G44, G49)
Компенсация на радиуса на инструмента (G40-G42)
Стойностите на компенсации за инструмента, брой компенсационни 
стойности и въвеждане на стойностите от програмата (G10)

14.1. КОМПЕНСАЦИЯ НА ДЪЛЖИНАТА НА ИНСТРУМЕНТА

Тази функция може да бъде използвана за отчитане на разликата между 

дължината на инструмента, въведен в програмата и действителната му 

големина. Стойността се записва в паметта за отместването. Възможно е да 

се компенсира разликата без да се променя програмата.

Знакът на отместването се указва сe указва с G43 и G44. Изберете стойност 

на компенсацията на дължинита на инструмента от паметта за 

отместванията, като въведете съответния адреси и число (Н код).

Компенсацията на дължината на инструмента:
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Могат да бъдат използвани следните два метода за компенсация на 
дължината на инструмента, като това зависи от оста, по която се прави 
съответната компенсация.

Компенсацията на дължината на инструмента А.
Компенсира разликата по Z оста.

Компенсация на дължината на инструмента В.
Компенсира разликато по X, Y, Z оста.

Формат:
Компесаниця на зължината 

на инструмента А

G43 Z_H_;

G44 Z_H_;
Компенсация на дължината 

на инструмента В

G17 G43 Z_H_;

G17 G44 Z_H_;

G18 G43 Z_H_;

G18 G44 Z_H_;

G19 G43 Z_H_;

G19 G44 Z_H_;
Отмяна на компенсацията 

на дължината на 

инструмента

G49; или H0;

G43: Положително отместване

G44: Отрицателна отместване

G17: Избиране на равнина XY

G18:  Избиране на равнина ZX

G19: Избиране на равнина YZ

H: Код за указване на стойността на 

компенсацията на дължината на 

инструмента

ОБЯСНИЕНИЯ:

 ИЗБИРАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ НА ДЪЛЖИНАТА НА ИНСТУМЕНТА

Изберете компенсацията на дъжлината на инструмента А или В с 

установяването на параметър.

 ПОСОКА НА ОТМЕСТВАНЕТО

Когато се укаже G43, стойността на компенсацията на дължината на 

инструмента (намираща се в паметта за отместването, указана с Н код се 

прибавя към координатите на крайната позиция, указана с командата в 

програмата. Когато се укаже G44, същата стойност се изважда от 

координатите на карйната позиция. Координатите, които се получават в 
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резултат на тези операции указват крайната позиция след компенсацията, 

независимо от това дали режима е абсолютен или инкрементален.

Ако не е указано движение по осите, системата счита такава ситуация като 

команда за движение без реално движение.

Когато за стойност на компенсацията се укаже положително стойност с G43, 
инструментът се придвижда съответно в положителна посока.

Когато се укаже отрицателна стойност на самото отместване, инструментът 

се движи в противоположна посока.

G43  и G44  са модални кодове. Те са валидни, докато не се достигне до друг 

G код от същата група.

 УКАЗВАНЕ НА СТОЙНОСТ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ДЪЛЖИНАТА НА 
ИНСТРУМЕНТА

Стойността на компенсацията на дължината на инструмента, което в 

действителност е едно число (число за отместване), указано в Н се зарежда 

от паметта с отместванията и се прибавя или изважда от командата в 

програата. Тази стойност може да бъде установена и с CRT/MDI панела.

Обхвата на стойностите, които могат да бъдат устаонвени като компенсация 

на дължината на инструмента е следният:

Милиметров вход Инчов вход
0 до ± 999.999 мм 0 до ± 999.999 инча

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато стойността на компенсацията на дължината на инструмента се 

промени поради промяна на числото, указващо отместването, стойността на 

отместването се превръща в нова стойност за компенсация, а новата 

стойност не се прибавя към старата.

H1 : стойността на компенасцията е 20.0

H2 : стойността на компенсацията е 30.0

G90 G43 Z100.0 H1; Z  ще се придвижи до 120.0

G90 G43 Z100.0 H2; Z   ще се придвиж до 130.0
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ЗАБЕЛЕЖКА:

Стойността на компенсацията на дължината на инструмента е в 

отместване на №0 е 0, т.е. Н0 винаги означава 0. Не е възможно да бъде 

указана друга стойност за компенсацията посредством Н0.

 КОМПЕНСАЦИЯ НА ДЪЛЖИНАТА НА ИНСТРУМЕНТА ПО ДВЕ ИЛИ 
ПОВЕЧЕ ОСИ

Отместване В може да бъде изпълнено по две повече оси, когато осите са в 

два или повече блока.

Отместване в X и  Y  осите

G19 G43 H_;   Отместване по оста Х
G18 G43 H_;   Отместване по оста Y
                         (изпълнява се отместване по осите X и  Y)

 ОТМЯНА НА КОМПЕНСАЦИЯТА НА ДЪЛЖИНАТА НА 
ИНСТРУМЕНТА

За да отмените компенсацията на дължината на инструмента, укажете G49 
или Н0. След G49 или Н0 системата автоматично отменя режима на 

компенсация.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След като се изпълни компенсацията В по две или повече оси, отместването 

по всички оси се отменя с указването на G49. Ако се укаже Н0  се отменя 

отместването само по оста, перпендикулярна на избраната равнина.

ВНИМАНИЕ:

В случай на отместване по три или повече оси, ако отместването се отмени с 

код G49, се издава код на грешка. Отмяна на компенсацията става с 

използването на G49 и Н0.
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Примери:

Програма:

H1= -4.0 (Стойност на компенсацията на дължината на инструмента)

N1 G91 G00 X120.0 Y80.;                    (1)

N2 G43 Z-32.0 H1;                               (2)

N3 G01 Z-21..0 F1000;                        (3)

N4 G04 P2000;                                    (4)

N5 G00 Z21.0;                                     (5)

N6 X30.0 Y-50.0;                                 (6)

N7 G01 Z-42.0;                                    (7)

N8 G00 Z41.0;                                     (8)

N9 X50.0 Y30.0;                                   (9)
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N10 G01 Z-25.0;                                 (10)

N11 G04 P2000;                                 (11)

N12 G00 Z57.0 H0;                             (12)

N13 X-200.0 Y-60.0;                            (13)

N14 M2;                                               (14)

14.2. ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ КОМПЕНСАЦИЯТА НА РАДИУСА НА 
ИНСТРУМЕНТА С (G40-42)

Когато инструментът се движи, пътя на инструмента може да бъде изместен 

от радиуса на инструмента.

За да осигури отместване, колкото е радиуса на инструмента, CNC  първо 

създава вектор на отместване с дължината равна на радиуса на инструмента. 

Векторът на отместването е перпендикулярен на пътя на инструмента. 

Ако се укаже команда на линейна или кръгова интерполация след началната 

позиция, пътят на инструмента може да бъде преместен с дължината на 

вектора на отместването по време на обработката.

За да върнете инструмента в началната позиция в края на обработката, 

забранете режима на компенасиция.

Път при компенсация на радиуса на инструмента:
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При този вид компенсация подходящото отместване на пътя на инструмента 

може да бъде получено и за външни и за вътрешни повърхности с просто 

указване на посоката на отместването. За разлика от компенсацията на 

радиуса на инструменат В,  програмите лесно могат да бъдат създавани, без 

да се отчита разликата между вътрешните и външни повърхности.

Формат:

 НАЧАЛНА ПОЗИЦИЯ (НАЧАЛОТО НА КОМПЕНСАЦИЯТА)

G00 (или G01) G41 (или G42)     IP_ H_;
G41 :  Компенсация на инструмента от ляво (Група 07)

G42  :   Компенсация на инструмента от дясно (Група 07)

IP_    :  Команда за движение на оста

H_     :  Код за указване на стойността на компенсацията.

 ОТМЯНА НА КОМПЕНСАЦИЯТА НА РАДИУСА НА ИНСТРУМЕНТА 
(ОТМЯНА НА РЕЖИМА НА ОТМЕСТВАНЕ)

G40 IP_;

G40 :  Отмяна на компенсацията (Група 07) (Отмяна на режима на 

отместване)

IP_ :   Команда за движение на оста

 ИЗБОР НА РАВНИНАТА ЗА ОТМЕСТВАНЕ

Равнина на 

отместване

Команда за избор IP_

X Y G17 ; X_Y_
Z X G18 ; Z_X_
Y Z G19 ; Y_Z_

 ОТМЯНА НА РЕЖМА НА ОТМЕСТВАНЕ
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При пускането на машината, режимът на компенсация е забранен. В отменен 

ражим векторът винаги е 0 и пътят на центъра на инструмента съвпада с 

програмния път.

 НАЧАЛНА ПОЗИЦИЯ

Когато в отменен режим на компенсация се подаде команда за компенсация 

(G41 или G42, нулева стойност за отместването в равнина и Н код, различен 

от Н0, CNC влиза в режим на компенсация.

Преместването на инструмента с тази команда се нарича начална позиция. 

За начално позициониране дайте команда за позициониране (G00) или 

линейна интерполация (G01). Ако се зададе кръгова интерполация (G02 или 

G03) се издава код за грешка.

Когато се обработва началния и следващите блокове, CNC предварително 

чете два блока напред. Вторият предварително четен блок не се показва.

 РЕЖИМ НА ОТМЕСТВАНЕ

В режима на отместване се извършва компенсация при позициониране (G01) 

или кръгова интерполация (G02 или G03). Ако два или повече блока, които не 

придвижват инструмента (допълнителна функция, изчакване и т.н.) се 

извършват в режим на отместване, инструментът ще направи или по-малко, 

или по-голямо нарязване. Ако равнината на отместването се включи в 

режима на отместване се издава код за грешка и инструмента спира.

 ОТМЯНА НА РЕЖИМА НА ОТМЕСТВАНЕ

В режима на отместване, когато се изпълни блок, който удовлетворяна някое 

от следните условия, устройството влиза в режим на отмяна на отместването 

и действието на този блок се нарича отмяна на отместването.

1. Подадена е команда G40
2. Подадена е стойност 0 като компенсаця на радиуса на 

инструмента.
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Когато се изпълни отмяна на компенсацията, командите за дъги (G02  и G03) 

не са валидни. Ако се даде команда за дъга, се издава код за грешка и 

инструмента спира.

В режим на отменена компенсация, управлението изпълнява инструкциите в 

блока и в блока в буфера за компенсация на радиуса на инструмента. 

Междувременно, в случай на режим на единичен блок, управлението го 

изпълнява и спира. След натискаето на бутона за циклично стартиране, блока 

се изпълнява, без да се чете следващият.

Тогава управлението е в отменен режим на компенсация и обикновено блока, 

който ще изпълни след това ще бъде зареден в буфрен регистър, а в 

следващия блок не се чете в буфера за компенсация на радиуса.

Промяна на режима на отместване:

 СМЯНА НА СТОЙНОСТТА НА КОМПЕНСАЦИЯ НА РАДИУСА НА 
ИНСТРУМЕНТА

В най-общия случай, стойността на компенсацията ще бъде променена в 

режим на забрана, при смяна на инструмента. Ако стойността на 

компенсацията се промени в режим на отместване, вектора в крайната точка 

наблока се изчислява за новата стойност на компенсацията.

Смяна на стойностат на компенсацията за радиуса на инструмента:

130



 СТОЙНОСТИ НА ПОЛОЖИТЕЛНАТА/ОТРИЦАТЕЛНАТА 
КОМПЕНСАЦИЯ НА РАДИУСА НА ИНСТРУМЕТА И ПЪТ НА 
ЦЕНТЪРА НА ИНСТРУМЕНТА

Ако компенсацията е отрицателна, разпределението се прави за фигура, в 

която кодовнете G42 и G43 са взаимозаместими в програмата. Следователно, 

ако центърът на инструмента минава от външната страна на заготовката, той 

може да минава и от вътрешната страна и обратно.

Фигурата по-долу показва един пример. Обикновено компенсацията се задава 

положителна.

Когато пътят на инструмента е зададен както в (1) , ако компенсацията се 

зададе отрицателна, центъра на инструмента се движи както в (2) и  обратно.

Следователно, една и съща програма нарязване и на вътрешни и на външни 

повърхности, като разликата между тях може да бъде отчетена посредством 

знака на компенсация. Това е приложимо, ако началото и отмяната са А тип.

Пътищата на центъра на инструмента при указани положителни и 

отрицателни стойности на компенсацията на радиуса на инструмента:

 НАСТРОЙКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА КОМПЕНСАЦИЯТА
Стойностите на компенсацията се задават с Н кодовете на CRT/MDI панела. 

Таблицата показва обхвата, в който могат да бъдат указвани стойностите на 

компенсацията:

Милиметров вход Инчов вход
0 до ± 999.999 мм 0 до ± 999.999 инча

ЗАБЕЛЕЖКА:

Стойността на компенсацията, зададена с Н0 отговаря на отместване 0,  

т.е. Н0 винаги означава 0. Не е възможно да се зададе Н0 с друго 

отместване.
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 ВЕКТОР НА ОТМЕСТВАНЕТО

Векторът на отместването е двудименсионен вектор, който е равен на 

стойността на компенсацията указана с Н кода. Той се изчислява в 

управляващото устройство, а посоката му се обновява в зависимост от 

движението на инструмента, според командите в различните блокове.

Векторът на отместването се изтрива при рестартиране на системата.

 УКАЗВАНЕ НА СТОЙНОСТ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА РАДИУСА НА 
ИНСТРУМЕНТА

Компенсацията за радиуса на инструмента се задава посредством число. 

Числото се състои от една до две цифри селд адреса (Н код). Н кода е 

валиден до специфицирането на друг Н код. Н кода се използва за указване 

на отместване на инструмента, както и за стойност за компенсацията.

Кагато Н коза да компенсацията се укаже по време на компенсацията на 

дължината на иструместа, компенсацията за дължината остава непроменена. 

Когато се укаже Н код за компенсация на дължината на инструмента по време 

на компенсацията на дъжлината се променят. Не променяйте компенсацията 

на дължината на инструмента в режим на компенсация на радиуса. 

 ИЗБОР НА РАВНИНА И ВЕКТОР

Изчисляването на отместването се изпълнява в равнината, указан от G17, 

G18 и G19(G кодовете за избор на равнина). Тази равнина се нарича равнина 

на отместването. Компенсацията не се изпълнява за координати на позиция, 

която не е в указаната равнина. Програмираните стойности се използват 

както са зададени. При едновременен контрол върху трите оси се компенсира 

проекцията на пътя на инструмента върху равнината на отместването.

Равнината на отместването се променя по време на режим с отменено 

отместване. Ако това се изпълни в режим на отместване се издава код за 

грешка и машината спира.
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Примери:

G92 X0 Y0 Z0; Указва абсолютни координати 

Инструментът се позиционира в начална позиция 

(X0,Y0, Z0)
N1 G90 G117 G00 G41 H07 
X250.0 Y550.0;

Започва компенсацията на рязането.

Инструментът се придвижва в лявата част на 

програмираният път с разстояние указано в H07. С 

други думи, пътят на инструмента се премества с 

радиуса си (режим на отместване), тъй като в H07 е 

записано 15 преди това (радиуса на инструмента е 

15мм)
N2 G01 Y900.0 F150; Указва обработка от Р1 до Р2.
N3 X450.0; Указва обработка от Р2 до Р3.
N4 G03 X500.0 Y1150.0 R650.0; Указва обработка от Р3 до Р4.
N5 G02 X900 R-250.0; Указва обработка от Р4 до Р5.

N6 G03 X950.0 Y900.0 R650.0; Указва обработка от Р5 до Р6.
N7 G01 X1150.0; Указва обработка от Р6 до Р7.
N8 Y550.0; Указва обработка от Р7 до Р8.
N9 X700.0 Y650.0; Указва обработка от Р8 до Р9.
N10 X250.0 Y550.0; Указва обработка от Р9 до Р1.
N11 G00 G40 X0 Y0; Забранява режимана на отместване.

Инструментът се връща в начална позиция (X0,Y0, Z0)
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14.3. КОМПЕНСАЦИЯ НА РАДИУСА НА ИНСТРУМЕНТА – ДЕТАЙЛИ
Тази глава дава по-разширено обяснение на движенито на инструмента при 

компенсация на радиуса му.

Глава се състои от следните подглави:
Общи сведения
Начална позиция на движението на инструмента
Движение на инструмента в режим на отместване
Движение на инструмента в отменен режим на компенсация
Проверка за пресичане
Нарязване на повече от допустимото при компенсация 
Команда от MDI

14.3.1. Общи сведения

 ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА СТРАНА

Когато ъгълът на преминаване на инструмента при две команди да движение 

е по-голям от 180 градуса, се говори за вътрешна страна.

Когато ъгълът е между 0 и 180 градуса, се говори за външна страна.  
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 ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

В следващите фигури се използват следните символи:

S           - указваща позиция, в която един блок се изпълнява един път.

SS        - указваща позиция, в която един блок се изпълнява два пъти.

SSS      - указваща позиция, в която един блок се изпълнява  три пъти.

L           - указва, че инструментът се движи по права линия.

C           - указва, че инструментът се движи по дъга.

R           - указва стойност на компенсацията на радиуса на инструмента.

− преминаване, е позицията, в която се пресичат два програмирани 

пътя на два блока, след като са били компенсирани с r

− запълненият кръг указва центъра на инструмента

14.3.2. Начална позиция на движението на инструмента

Когато режима с отменена компенсация се промени в режим с отместване, 

инструментът се придвижва, както е показано по-долу:

 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА 
ЪГЪЛА
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 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ЪГЪЛ 
С ГОЛЕМИНА ОТ 90 ДО 180 ГРАДУСА

При стартирането пътя на инструмента има две алтернативи – тип А и тип В, 

като те с избират с параметър.
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 ДВИЖЕНИЯ НА ИНСТРУМЕНТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОСТЪР 
ЪГЪЛ

При стартирането пътя на инструмента им адве алтернативи – тип А и тип В, 

като те се избират с параметър.
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 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ТИП ЛИНЕЙНО – ЛИНЕЙНО ОТ 
ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОСТЪР ЪГЪЛ ПО-МАЛЪК ОТ 1 ГРАДУС

 БЛОК БЕЗ ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА УКАЗАН В 
ПЪРВОНАЧАЛНАТА ПОЗИЦИЯ

Ако командата е указана в началото, вектора за отмествавнето не се създава.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Относно дефинирането на блокове, които не придвижват инструмента, 

виж следващата глава.

14.3.3. Движение на инструмента в режим на отместване

В режим на отместване инструментът се движи, както е показано по-долу:
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 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА 
ЪГЪЛА

 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ТИП ЛИНЕЙНО – ЛИНЕЙНО ОТ 
ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ЪГЪЛ ПО-МАЛЪК ОТ 1 ГРАДУС ПРИ 
МНОГО ГОЛЯМ ВЕКТОР
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Същата процедура трябва да се спазва и при преминаването от линия в дъга, 

от дъга в линия и от дъга в дъга.

 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ЪГЪЛ 
С ГОЛЕМИ ОТ 90 ДО 180 ГРАДУСА

 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОСТЪР 
ЪГЪЛ
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ 

 КРАЙНАТА ПОЗИЦИЯ НА ДЪГАТА НЕ Е НА ДЪГАТА
Ако краят на една линия, водеща до дъга, по погрешка е програмирана като 

края на дъга, както е указано по-долу, системата счита, че компенсацията на 

радиуса на инструмента е била изпълнена върху въображаема окръжност, 

която има същия център като дъгата и преминава указаната крайна позиция. 

На тези основнания системата създава вектора и извършва компенсацията. 

Резултатният път на центъра на инструмента е различен от този, създаден с 

прилагането на компенсацията върху програмирания път, в който линията 

водеща към дъгата се счита за права.
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Същото описание е валидно и за преминаването на инструмента от една дъга 

към друга.

 НЯМА ВЪТРЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ
Ако стойността на компенсацията на радиуса на инструмента е достатъчно 

малка, двата кръгови пътя на центъра на инструмента, получени след 

компенсацията се пресичат в позиция Р. Пресичането на Р може и да не се 

получи, ако се укаже достатъчно голяма стойност за компенсация. Когато се 

предвиди такава ситуация се издава код за грешка в края на предишния блок 

и инструментът се спира. В примера, показан по-долу, пътищата на центъра 

на инструмента по дъгите А и В се пресичат в Р, когато стойността на 

компенсацията на радиуса е прекалено малка. Ако се укаже достатъчно 

голяма стойност, пресичането не се появява.
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 ЦЕНТЪРА НА ДЪГАТА СЪВПАДА С НАЧАЛНАТА ПОЗИЦИЯ ИЛИ 
КРАЙНАТА ПОЗИЦИЯ

Ако центърът на дъгата съвпада с началната позиция или крайната точка се 

издава код за грешка и инструменат спира в крайната позиция на предишния 

блок.

 СМЯНА НА ЗНАКА НА ОТМЕСТВАНЕТО В РЕЖИМ НА ОТМЕСТВАНЕ

Посоката на отместването се указва G код (G41 и G42) за радиуса и знака на 

компенсацията както следва:

G код Знак на отместването
+ -

G41 Отместване от ляво Отместване от дясно
G42 Отместване от дясно Отместване от ляво

Посоката на отместването може да бъде променено в режима на отместване. 

Ако посоката на отместването се промени в блок, вектора се създава при 

пресичането пътищата на центъра на инструмента, дефинирани в този и 

предишния блок. Такава смяна обаче не може да бъде приложена в началния 

блок и блокът, който го следва.
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ПЪТ НА ЦЕНТЪРА НА ИНСТРУМЕНТА ПРИ ПРЕСИЧАНЕ

ПЪТ НА ЦЕНТЪРА НА ИНСТРУМЕНТА БЕЗ ПРЕСИЧАНЕ

Когато се сменя посокатана отместването от блок А към блок В с помощта на 

G41 и G42, ако не се изисква пресичане с път с отместване, вектоърт, който 

важи за блок В, се създава в началната точка на блок В. 
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 ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТ НА ЦЕНТЪРА НА ИНСТРУМЕНТА ПО-ГОЛЯМА 
ОТ ДЪЛЖИНАТА НА ОКРЪЖНОСТТА

Обикновено, почти няма възможност за такава ситуация. При смяната на G41 
и G42 обаче, или пир команда G40 с адреси I, J, и K, тази ситуация може да 

се случи.

В този случай, показан на фигурата, компенсацията на радиуса на 

инструмента не се изпълнява за повече от една дължина на окръжността:

Дъгата се формира по показания от Р1 до Р2. В замисимост от ситуациятa, 

може да бъде издаден код за грешка според “Проверката за пресичане” е 

описана по-нататък. За да се изпълни окръжност с повече от една дължина, 

тя трябва да бъде указана на отделни сегменти.

 ВРЕМЕННА ОТМЯНА НА КОМПЕНСАЦИЯТА НА РАДИУСА НА 
ИНСТРУМЕНТА

Ако в режим на отместване се укажат следните команди, режима на 

отместване временно се забранява и след това автоматично се 
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възстановява. Режимът на отместване може да бъде отменен и рестартиран, 

както е описано в съответните глави.

УКАЗВАНЕ НА G28 (АВТОМАТИЧНО ВРЪЩАНЕ В ОПОРНАТА ТОЧКА) В 
РЕЖИМ НА ОТМЕСТВАНЕ

Ако се укаже G28 в режим на отместване, той се отменя в междинна точка. 

Ако векторът остане след като инструмента се върне в опорната точка, 

компонентите му се нулират за всяка ос, по която е извършено връщането в 

опорната точка.

УКАЗВАНЕ НА G29 (АВТОМАТИЧНО ВРЪЩАНЕ В ОПОРНАТА ТОЧКА) В 
РЕЖИМ НА ОТМЕСТВАНЕ

Ако се укаже G29 в режим на отместване, той се отменя в междинна точка, а 

режимът на отметване ще бъде възстановен автоватично от следващия блок.
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 G КОД КОМПЕНСАЦЯ НА РАДИУСА НА ИНСТРУМЕНТА В РЕЖИМ 
НА ОТМЕСТВАНЕ

Векторът на отместването може да бъде установен по такъв начин, че да 

сключва правилен ъгъл с посоката на движение, зададена от предишния 

блок, независимо от това дали се обработва външна или вътрешна страна, 

като се издаде независима команда за компенсацията на радиуса на 

инструмента G код (G41 или G42) в режим на отместване. Ако този код е 

указан в команда за дъга, няма да се извърши правилно дъгово движение.

148



 КОМАНДА G92 В РЕЖИМ НА ОТМЕСТВАНЕ

В режим на отместване, ако се издаде команда G92 (програмиране на 

абсолютна нулева точка), отместването на вектора временно се отменя, като 

след това режима на отместването автоматично се възстановява.

В този случай, без да се отменя забраната на отместването, инструментът се 

придвижва директно от пресечната точка към указаната точка, където вектора 

на отместването се отменя. Освен това, когато се възстанови режима на 

отместване, инструментът се придвижва директно към пресечната точка.

 БЛОК БЕЗ ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА

Следните блокове не водят до движение на инструменат. В тези блокове 

инструментът няма да се придвиж дори и ако се оказва влияние от 

компенсацията на радиуса на инструмента.

M05;                          Изход на М код

S21;                          Изход на S код
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G04 X10.0;               Изчакване

G10 L1 P01 R10.0; Установяване на стойност за компенсация на радиуса на 

инструмента

(G17) Z200.0;           Командата за движение не е включенав равнината на 

отместването

G90 ;                        Само  G  код

G91 X0;                    Придвижването е 0
БЛОК БЕЗ ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА УКАЗАН В РЕЖИМ НА 
ОТМЕСТВАНЕ

Когато се достигне до един блок без движение на инструмента в режим на 

отместването, векторът и пътя на центъра на инструмента остават същите. 

Този блок се изпълнява в точката на спиране.

Когато обаче, разстоянието на преместване е нулево, дори и когато блока е 

указан като единичен, движението на инструмента е същото като при 

изпълнението на повече от един блок, без движение на инструмента, което 

ще бъде последвателно описано.
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Два блока без движение на инструмента не трябва да бъдат задавани 

последователно. Ако това се случи, се създава вектор, чиято дължина е 

равна на стойността на отместването и посоката му е същата като в 

предишния блок,така, че може да се получи по-голямо нарязване.

 ДВИЖЕНИЕ ПО ЪГЪЛА

Когато в края на блока се създадат два или повече вектора, инструментът се 

движи линейно от единия вектор към другия. Това движение се нарича 

движение по ъгъла.

Ако тези вектори почти съвпадат един с други, движението по ъгъла не ес 

изпълнява и последният вектор се игнорира.
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ограничението за V, последният вектор се игнорира. Ограничението за V се 

здавана с параметър. 

Ако тези вектори не съвпадат, се изпълнява движение за преминаването през 

ъгъла. Движението принадлежи на последния блок.

*Това движение принадлежи на блок N7 и за това скороста на подаване е 

равна на тази в блок N7.
Ако N7 е режим G00, инструментът се придвижва според режим G00, докато, 

ако е G01, G02, G03, G00 инструментът се придвижва в режим G01.
Ако обаче пътят, указан със следващия блок е повече от половин окръжност, 

гореспомената функция не се изпълнява.

Причината за това е както следва:
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Ако векторът не се игнорира, пътя на инструмевта е както следва:

Но ако разстоянието межу Р2 и Р3 е пренебрежимо, Р3 се игнорира. За това 

пътя на инструмента е както следва:

                       
Казано с други думи, окръжността отрязана от блок N6 се игнорира.

 ПРЕКЪСВАНЕ ЗА РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ

За ръчни операции по време на режим с компенсация се обърнете към 

съответната глава.
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14.3.4. Движене на инструмента в режим на отменено отместване

 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА 
ЪГЪЛА

 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ЪГЪЛ 
С ГОЛЕМИНА ОТ 90  ДО 180 ГРАДУСА

При стартирането пътя на инструмента има две алтернативи – тип А и тип Б, 

като те се избират с параметър.
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 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОСТЪР 
ЪГЪЛ

При стартирането на инструмента има две алтернативи – тип А и тип Б, като 

те се избират с параметър.
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 Тип Б

156



 ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА ТИП ЛИНЕЙНО – ЛИНЕЙНО ОТ 
ВЪНШНАТА СТРАНА НА ОСТЪР ЪГЪЛ ПО-МАЛЪК ОТ 1 ГРАДУС

 БЛОК БЕЗ ДВИЖЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТА УКАЗАН ЗАЕДНО СЪС 
ЗАБРАНА НА ОТМЕСТВАНЕТО

Когато се изпълнява блок бед движение на инструмента заедно със забрана 

на отместването се създава вектор, чиято дължина е равна на стойността на 

отместването в предишния блок. Вектора се отменя със следващата команда.

 БЛОК, КОЙТО СЪДЪРЖА G40 И I_J_K_

ПРЕДИШНИЯ БЛОК СЪДЪРЖА G41 и G42

Ако даден блок, който съдържа G41 и G42 предшества блок, вкойто са 

указани G40 и I_J_K_, системата счита, че програмираният път е пътя от 
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крайната позиция, определена от предишния блок до вектора определен от (I, 
J), (I, K) или (J, K). Посоката на комепнсацията на предишния блок се 

наследява.

В този случай, забележете че CNC извършва пресичане на пътя на 

инструмента независимо от това дали е указана обработка на вътрешна и 

външна повърхност.

Когато пресичането не се получава, инструментът се връща в нормална за 

предишния блок позиция в края на изпълнението му.
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ДЪЛЖИНАТА НА ПЪТЯ НА ЦЕНТЪРА НА ИНСТРУМЕНТА ПО-ГОЛЯМ ОТ 
ОБИКОЛКАТА НА ОКРЪЖНОСТТА

В показания по-долу пример инструментът не минава през окръжността 

повече от един път. Той се движи по дъгата от Р1 до Р2. Функцията за 

проверка за пресичане описана в следващата глава може да издаде код за 

грешка.

За да придвижите инструмента по окръжностат няколко пъти, програмирайте 

две или повече дъги.

14.3.5. Проверка за пресичане

Преминаването на инструмента два пъти се нарича пресичане. Функцията за 

проверка на пресичането установява предварително дали ще настъпи такова 

събитие. Не всички пресичания обаче могат да бъдат проверени с тази 

функция. Проверката за пресичане се изпълнява дори и ако няма 

преминаване два пъти.

159



 КРИТЕРИИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРЕСИЧАНЕ
(1) Посоката на пътя на инструмента е различна от тази на 

програмирнаният път (от 90 до 270 градуса между двата пътя).

(2) В допълнение към условие (1), ъгълът между началната и  крайната 

точка на пътя на центъра на инструмента е различен от този между 

началната и крайната точка на програмираният път при кръгова 

обработка (повече от 180 градуса).
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(Стойността на компенсацията на инструмента отговаряща на Н1 : r1 = 20.0)

(Стойността на компенсацията на инструмента отговаряща на Н2 : r2 = 60.0)

В горният пример, дъгата в блок N6 се намира в първи квадрат. Но след 

компенсацията, тя се разполага и в четирите квадранта.

 ПРЕДВАРИТЕЛНО КОРИГИРАНЕ НА ПРЕСИЧАНЕТО

(1) Забрана на вектора, причиняващ пресичането.

Когато за блоковете A, B и C се изпълнява компенсация на радиуса на 

инструмента, се създават векторите V1, V2, V3 и V4 между блоковете А и В, и 

V5, V6, V7 и V8 между B и C, като най-близкине вектори се проверяват първи. 
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Ако се появявт условия за пресичане, те се игнорират. Но ако векторите, 

които трябва да бъдат игнорирани поради пресичане са последните вектори в 

ъгъла, те не могат да бъдат игнорират.

Проверка между вектор и V4 и V5

Пресичане  - V4 и V5 се игнорират

Проверка между вектор и V3 и V6

Пресичане  - V3 и V6 се игнорират

Проверка между вектор и V2 и V7

Пресичане  - V2 и V7 се игнорират

Проверка между вектор и V1 и V8

Пресичане  - V1 и V8 не могат да бъдат игнорирани

Ако по време на проверката се открие вектор без пресичане, следващите 

вектори не се проверяват. Ако блок В е движени по окръжност, се изпълнява 

линейно движение при пресичането на векторите.

(Пример 1:) 

Инструментът се движи линейно от V1 до V8
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(Пример 2: ) Инструментът се движи линейно от V1, V2, V7 до V8

(2) Ако след корекция (1) се появи пресичане, инструментът се спира и се 

издава код за грешка.

Ако след корекция (1) се появи пресичане или ако съществува само една 

двойка вектори в началото на проверката и тези вектори се пресичат се 

издава код за грешка и инструмента се спира незабавно след изпълнението 
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на предишния блок. Ако блока се изпълни като операция с един блок, 

инструментът се спира в края му. 

След игнорирането на вектори V2 и V5 поради пресичане, пресичане се 

появява и между вектори V1 и V6 . Издава  се код за грешка и инструменътт се 

спира.

 КОГА СЕ СЧИТА, ЧЕ ИМА ПРЕСИЧАНЕ ВЪПРЕКИ, ЧЕ ТАКОВА НЕ 
СЪЩЕСТВУВА

(1) Вдлъбнатина, която е по-малка от стойността на компенсацията 

на радиуса на инструмента
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В действителност няма пресичане, но тъй като посоката указана в блок В е 

противоположна на тази на пътя след компенсацията, инструментътъ 

спира и се издава код за грешка.

(2) Прорез, който е по-малък от стойността на компенсацията на радиуса 

на инструмента.

По същия начин като 1, програмираният път ще бъде противоположен ан 

пътя на инструмента след прилагане на компенсация. Състоянието се 

интерпретира като пресичане. Издава се код за грешка и машината спира.

14.3.6. Подрязване при компенсация на радиуса на инструмента

 ОБРАБОТКА НА ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ С РАДИУС ПО-МАЛЪК ОТ 
РАДИУСА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ

Когато радиусът на ъгъла е по-малък от радиуса на компенсация, той като 

вътрешното отместване на режещия инструмент ще доведе до подрязване, 

се издава код за грешка и CNC спира в началото на блока. При обработка 

само на един блок, подрязването се изпълнява, тъй като инструментът спира 

след изпълнението на блока.
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 ОБРАБОТКА НА ПРОРЕЗ, ПО-МАЛЪК ОТ РАДИУСА НА 
ИНСТРУМЕНТА

Тъй като компенсацията на радиуса на инструмента коригира пътя на центъра 

на инструмента в посока, обратна на програмираната, в резултат на това ще 

се получи подрязване. В този случай се издава код за грешка и CNC спира в 

началото на блока.

 ОБРАБОТКА СЪС СТЪПКА, ПО-МАЛКА ОТ РАДИУСА НА 
ИНСТРУМЕНТА

Ако се издаде команда за изпълнение на една стъпка пир обработване на 

дъга в програма със стъпки, по-малки от радиуса на инструмента, пътят на 

центъра на инструмента с обикновеното отместване става обратен на 

програмирания. В този случай първият вектор се игнорира и инструментът се 
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придвижва линейно до позицията на втория вектор. При изпълнение на 

единичен блок, обработката спира в тази точка. Ако машината не работи в 

режим на изпълнение на един блок, цикличната операция продължава. Ако 

стъпката е линейно, няма да бъде издаден код за грешка и нарязването ще 

бъде правилно. В противен случай ще остане необработена част.

Получава се подрязване, ако първият вектор не се игнорира. В противен 

случай инструментът се движи линейно.

 НАЧАЛО НА КОМПЕНСАЦИЯ И НАРЯЗВАНЕ ПО Z ОСТА

Обикновено се използва такъв метод, при който инструментът се придвижва 

по Z оста, след компенсацията на радиуса се извърши на определено 

разстояние от заготовката в началото на обработката. 

В гореопискания случай, ако се желае разделянето на движението по Z оста 

на бърз ход и работно подаване, следайте процедурат описана по-долу. 
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N1 G91 G00 G44 X50.0 Y50.00 H1;
N3 G01 Z-300.0 F100;
N6 Y100.0 F200;

В примерната програма описана по-горе, когато се изпълни блок N1, блок N3 и 

N6 също се записват в буфера и по тяхното отношение се извършва 

правилната компенсация, както е показано на фигурата по-горе.

След това блок N3 (команда за движение по Z) се разделя както следва: тъй 

като има два блока с команди за движение, които не са включени в избраната 

равнина, а блок N6 не може да бъде въведен в буфера, пътят на центъра на 

инструмента се изчислява по информацията в блок N1 от фигурата по-горе. 

По този начин векторът на отместването не се изчислява в началната 

позиция и може да се получи подрязване.

Горният пример би трябвало да бъде модифициран както следва:

N1 G91 G00 G41 X50.0 Y50.00 H1;
N3 G01 Z-250.0;
N5 G01 Z-50.0 F100;
N6 Y100.0 F200;

Трябва да бъде зададена команда за движение в същата посока като 

командата за движение след преместването по оста Z.
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N1 G91 G00 G41 X50.0 Y40.00 H1;
N2 Y10.0;
N3 Z-250.0;
N5 G01 Z-50.0 F100;
N6 Y100.0 F200;

Тъй като блок N2 изпълнява команда за движение в същата посока като тази в 

блок N6 се извършва правилна компенсация.

14.3.7. Входна команда в MDI режим

Компенсацията на радиуса на инструмента С не се изпълнява за команди 

въведени в MDI режим. 

Когато обаче автоматичната операция при абсолютни команди временно се 

спре от функция за изпълнение на един блок, се извършва MDI операцията, 

след това автоматичната операция отново се възобновява и пътя на 

инструмента е както следва:

В  този сулачай векторите в началната позиция на следващия блок се 

транслират и се получават  други вектори за следващите два блока. Поради 

тази причина при слеващият блок се получава правилна компенсация С. 
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Когато позиции Ра, Pb и Pc са зададени като абсолютна комнада, 

инструментъ се спира от функция за изпълнение на единичен блок след 

изпълнението на блок от Ра до Pb и инструмента се придвижва с MDI 
операция. Векторите Vb1 и Vb2 се траслират до Vb1 и Vb2, а векторите на 

отместването се преизчисляват за вектори Vс1 и Vс2 между  блокове Pb-Pc и 

Pс-Pd.
Докаго вектор Vb2 обаче не се преизчисли, компенсацията се извършва 

правилно от Pc.

14.4. СТОЙНОСТИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТА, БРОЙ 
КОМЕПНСАЦИОННИ СТОЙНОСТИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОЙНОСТИ ОТ 
ПРОГРАМАТА (G10)

Компенсация на инструмента
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Стойността за компенсацията на инструмента могат да бъдат въведени в 

CNC паметта от CRT/MDI панела или от програмата.

Стойността на компенсацията на инструмента се извлича от CNC паметта, 

когато се укаже съответния код клед адрес Н в програмата.

Стойността се използва за компенсация на дължината на инструмента, 

компенсация на радиуса на инструмента или отместване на инструмента.

Таблицата по-долу показва входния обхват от стойности за компенсация на 

инструмента.

 ВАЛИДЕН ОБХВАТ ОТ СТОЙНОСТИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА 
ИНСТРУМЕНТА

Валиден обхват от стойности за компенсация на инструмента

Стойност на компенсация на инструмента
Вход в милиметри Вход в инчове
0 до ± 999,999 мм 0 до ± 999,999 инча

 БРОЙ СТОЙНОСТИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТА И 
АДРЕСИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ УКАЗНИ

Паметта може да съхранява 99 стойности за компенсация на инструмента.

В програмата се използва адрес Н използваният адрес зависи от това, коя от 

следните функции се използва: компенсация на дължината на инструмента 

или компенсация на радиуса му.

 ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА КОМПЕНСАЦИЯ НА 
ИНСТРУМЕНТА ОТ ПРОГРАМАТА.

Установяване на формата на паметта за стойности на компенсация и 

стойностите на компенсация на инструмента.

Формат: 

G10P_R_;
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P:  Номер на компенсацията на инструмента

R: Стойност на компенсацията на инструмента при абсолютна команда (G90) 

или стойността, която трябва да бъде добавена към указаната компенсация 

на инструмента в инкрементален режим (G91)

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да осигури съвместимост с формата на по-старите CNC 

програми, системата позволява да се укаже и L1:

G10 L1 P_ R_; 
15.ПОТРЕБИТЕЛСКИ МАКРОС

В паметта може да бъде запазена функция, която изпълнява няколко 

последователни инструкции, точно както подпрограмата. Запазената функция 

се представя в една инструкция, така че трябва само да се укаже тази 

инструкция и се изпълнява всички команди, които ес намират в нея. Група 

наименовани инструкции се нарича “тяло на потребителски макрос”, а името с 

което се извиква то, се нарича “инструкция за потребителски макрос”. Тялото 

на потребителския макрос може просто да бъде наричано макрос, а 

инструкцията му може да се нарича команда за извикване на макроса.

Програмистите трябва само да запомнят съответната макро инструкция, без 

да е необходимо да заучават всички инструкции в тялото на макроса.

172



Трите най-важни точки на потребителския макрос са: в тялото на 

потребителския макрос могат да бъдат използвани променливи, 

върху променливите могат да бъдат извършвани различни операции 

и на променливите могат да бъдат задавани действителни 

стойности.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Производителите на различните машини е желателно да прилагат списък 

с готовите макроси към докуметацията на CNC . Ако е необходимо да се 

заменят част от макросите, поради показани дефекти, трябва да се 

обърнете към съответните разработчици, които знаят съдържанието на 

потребителските макроси и ще ги заменят ведната. 

15.1. КОМАНДА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ МАКРОС

Командата за потребителския макрос е тази команда, която извиква тялото на 

съответния макрос.

15.1.1. М98 (Еднократно извикване)

Формата на командата е както следва:

 

С горната команда се извиква тяло на макрос указан с Р.

15.1.2. G66 (Модално извикване)

Формат: 
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Горепосочената команда избира режим на модално извикване за NC. С други 

думи, всеки път, когато се изпълни блок, който следва горепосочената 

команда, се изпълнява и макроса сочен от Р. Освен това блокът, следващ 

горепосочената команда може да сочи и аргумент. За повече информация 

относно този аргумент се обърнете към следващата глава. Режимът на макро 

модалното извикване може да бъде отменен с командата посочена по-долу:

G67;

ВНИМАНИЕ:

a. Блоковет, съдържащи G66  и G67  не могат да извикват 

макроси.

b. В режим MDI, командата G66 указва режим на модално макро 

извикване. Командата G67 отменя този режим. Други команди 

обаче, не извикват макрос, дори и когато се извикват G66 и 

G67 . Вместо това те се изпълняват като обикновени команди.

c. Адреси, различни от O, N и P се игнорират в блокове с G66 и 

G67.
d. При модално макро извикване не може да бъде указано 

повторение. Валидни са само четирите младши цифри от 

стойността указана в Р в блок G66.
e. Максималното ниво на вложеност при модално макро 

извикване е 1.  Максималното ниво на вложеност при 

извикване на подпрограми е 4. Максималното ниво на 

вложеност обаче, за модално макро извикване и извикване на 

подпрограма е 4. 

15.1.3. Указване на аргумент

Аргумент, означава действителна стойност, присвоена на променлива, която 

е била използвана в извикан макрос. Аргументът може да бъде указан за 

всички използваеми адреси с изключение на О. Формата на указването на 

аргумента е същия като обикновена  CNC команда. Ограниченята за всеки 
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адрес, които важат за всяка CNC команда като десетична точка, знак, 

максимален брой цифри и т.н. важат и за този формат.

Следващата таблица указва съответствието между адресите на указваните 

аргументи и номерата на променливите.

Съответствие между адресите и  номерата на променливите.

Променлива

(стойност)

Променлива

(флаг)

Адрес Забележка

#8001 #8101 A
#8002 #8102 B
#8003 #8103 C
#8004 #8104 I
#8005 #8105 J
#8006 #8106 K
#8009 #8109 F
#8010 #8110 G
#8011 #8111 H
#8013 #8113 M
#8014 #8114 N
#8016 #8116 P
#8017 #8117 Q
#8018 #8118 R
#8019 #8119 S
#8020 #8120 T
#8021 #8121 U
#8022 #8122 V
#8023 #8123 W
#8024 #8124 X
#8025 #8125 Y
#8026 #8126 Z

Aко имената на 4,5 или 6 ос са A,B или C тогава, съответните 
променливи са на адреси 8021- 4 ос, 8022 – 5 ос  и 8023 – 6 ос. 
Променливите #8000 са флаговете, които указват дали е бил указан аргумент 

при съответното извикване. Тези променливи са 1, ако е указан аргумени и 0

Променливите #8100 са флаговете, указват стойността ако е бил указан 

аргумент. Ако обаче ако не е указан аргумент те се инициализират,както е 

указано по-долу:

(а) Отнасящи се към CNC  команда

Самия адрес се пренебрегва
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(б) Отнасящи се към  макро и команда за преход. Стойността е 

недефинирана. Използувайте я след като получите потвърждение от 

адресите #8000

Съответствие между G кодовете при указание на аргумента и номерата 

на променливите 

Променлива

(стойност)

Променлива

(флаг)

Група на

G код

G кодове на указания 

аргумент
#8030 #8130 G0 Директни и други
#8031 #8131 G1 G00,G01,G02,G03
#8032 #8132 G2 G17,G18,G19
#8033 #8133 G3 G90,G91
#8035 #8135 G5 G94,G95
#8036 #8136 G6 G20,G21
#8037 #8138 G7 G40,G041,G42
#8038 #8138 G8 G43,G44,G49
#8039 #8139 G9 G73,G74,G75 ,G80-G89
#8040 #8140 G10 G98,G99
#8041 #8141 G11 G66,G67

15.2 ТЯЛО НА ПОТРЕБИТЕЛКИ МАКРОС

В тялото на потребителския макрос могат да бъдат използвани CNC команди, 

които използват обикновените CNC променливи, изчисления и команди за 

преходи. Тялото на потребителския макрос започва от програмата с Nо, 
указана непосредствено след О и извършва с М99.

Пример за конструкция на тялото на потребителския макрос:

O……………………….;      Програма Nо.

G65 H01 ……………..;       Команда за изчисление

G90 G00 X#101;                CNC команда с използване на променливите

G65 H82 …;                       Команда за преход

M99;                                   Край на потребителския макрос
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15.2.1 Променливи

Макросът може да бъде направен много по-гъвкав и удобен, ако в него се 

укаже променлива, която може да приеме стойност при извикването на 

макроса или да служи при изпълнението на самия макрос. Отделните 

променливи се различават една от друга по своя номер.

(1) Как да изразим променливата

Променливите се изразяват посредством номера, които следват символа #, 

както е показано по-долу:

#i (i =1, 2, 3, 4 …)

Пример: 

F#103       - Указано е F15, когато #103 = 15
Z-#110      - Указано е Z-250, когато #110 = 250
G#130      - Указано е G3, когато #103 = 3

Когато заменяме номер на променлива с друга променлива, това не се 

изразява с ##100 например, а с #9100. Цифрата 9 след знака # указва замяна 

на номера на променливата, която е указана с числото след 9.

Пример: 

Ако #100 = 105 и #105 = -500, Х#9100 указва, че командата е Х-500,

а Х-#9100 указва команда Х500.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. За адреси N и O не могат да се използват променливи. Не може да бъде 

зададена команда  N#120 или O#100.
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2. Не е възможно да се зададе стойност, която превишава 

максималната стойностза даден адрес. Когато #30=120, командата 

G#30 превишава максимално допустимата стойност.

15.2.2. Видове променливи

Променливите са разделени на общи и системни, като това зависи 

номера на променливата и нейното предназначение. Символите на 

променливите също се различават:

(1) Общи променливи от #100 до #131 и от #500 до #599

Общите променливи са общи за цялата програма и за всички макроси, които 

се извикват от главната програма. Това ще рече, че #i в един макрос е равна 

на #i в  друг макрос.

Общите променливи от #100 до #131 се нулират при изключване на 

захранването и се установяват в “0” веднага след подаването му. Общите 

променливи от #500 до #599 не се нулират, дори и когато захранването бива 

изключено и техните стойности остават непроменение.

(2) Системни променливи

Системните променливи се дефинират като такива, чието приложение остава 

непроменено.

(а) Променливи за отместването на инструмента от #1 до #99. 

Отместването може да бъде прочетено от системните променливи от от #1 
до #99, като те се отнасят за отместването на инструмента и стойностите в 

тях могат да бъдат променяни. Измежду тези променливи има такива, които 

не се използват за отместване и те могат да бъдат използвани като общи 

променливи (подобно на от #500 до #531).

(б) Интерфейсни входни сигнали от #1000 до #1015, #1032

Интерфейсните сигнали могат да бъдат прочетени като се прочетат 

системните променливи от #1000 до #1015.
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Входен сигнал Стойност на променливата
Затворен контакт 1
Отворен контакт 0

Като прочете системната променлива #1032, всички входни сигнали могат 

да бъдат прочетени наведнъж.

ВНИМАНИЕ: 

Ако системните променливи от #1100  до #1115 се запише стойност 

различна от 0 ли 1 , тя се счита за 1.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. В системни променливи #1000 до #1032, стойността не може да бъде 

променяна.

2.Системните променливи от #1000 до #1015 могат да бъдат 

показавани с диагностична функция.

DGN No. 130 Ui0 до Ui7
DGN No. 131 Ui0 до Ui15

3.Системните променливи от #1000 до #1032 могат да бъдат 

изполвзани само при включен РМС.

(в) Интерфейсни изходни сигнали от #1000 до #1115, #1132.

В системните променливи от #1100 до #1115 могат да се записват 

стойности, които после да се използват като итефрейсни сигнали.
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Изходен сигнал Стойност на променливата
Затворен контакт 1
Отворен контакт 0

Като се запише в системна променлива #1132, всички изходни сигнали 

могат да бъдат изпратени наведнъж.

ВНИМАНИЕ:

Ако в системните променливи #1100 до #1115  се запише стойност, 

различна от 0 или 1, тя се счита за 1.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Стойностите на  системните  променливи от #1000 до #1032, могат 

да бъдат четени.

2.Системните променливи от #1100 до #1132 могат да бъдат 

показавани с диагностична функция.

DGN              No. 162 UО0 до UО7
                             No. 163 UО8 до UО15

3.Системните променливи от #1100 до #1132 могат да бъдат 

изполвзани само при включен РМС.

(г) Информация за позиция от #5001 до#5083

Информацията за позицията може да бъде прочетена от системните 

променливи от #5001 до #5083 . Единицата за информация на позиция е 

0.001 мм в метрична система и 0.0001 инча в инчова система.
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Системни 
променливи

Информация за позицията Четене при 
движение

Компенсации

#5001
#5002
#5003
#5004

Позицията в края на блока 
по ос Х
Позицията в края на блока 
по ос Y
Позицията в края на блока 
по ос Z
Позицията в края на блока 
по 4та ос

Възможно

Не се взима под 
внимание.Позиция на 
върха на 
инструмента(позиция 
на програмна 
команда)

#5041
#5042
#5043
#5044

Текуща позиция по ос Х
Текуща позиция по ос Y
Текуща позиция по ос Z
Текуща позиция по 4та ос

Невъзможно

Взема се под 
внимание.
Позиция на опорната 
точка на инструмента 
(Абсолютна позиция)

#5061
#5062
#5063
#5064

Позиция при сигнал skip 
по ос Х
Позиция при сигнал skip 
по ос Y
Позиция при сигнал skip 
по ос Z
Позиция при сигнал skip 
по 4та ос

Възможно

Взима се под 
внимание 
Позиция на опорната 
точка на инструмента 

#5080

#5081

#5082

#5083

Стойност на компенсация 
на радиуса на 
инструмента 
Стойност на компенсация 
на дължината на 
инструмента по ос Х
Стойност на компенсация 
на дължината на 
инструмента по ос Y
Стойност на компенсация 
на дължината на 
инструмента по ос Z

Възможно

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Не е възможно да се записват стойности в системни променливи от 

#5001 до #5083.

2. Когато сигналът skip не се включва при G31, позицията при skip 

сигнал е крайната точка на този блок.
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15.2.3 Макро инструкции

Обща форма
G65HmP#i Q#j R#k  

m : указва макро функция от 01 до 99.
#i : име на променлива, в която се зарежда 

аритметичния резултат.
#j : име на първата променлива, която трябва да 

бъде обработвана.Възможно е използването 

на константа.
#
k

:  има на втората променлива, която трябва да 

бъде обработвана.Възможно е използването 

на константа.
Значение #1 = #j  #k

 - Оператор (указан от Hm)

Пример: 

P#100 Q#101 R#102 .......................... #100 = #101 102
P#100 Q#101 R#15 .......................... #100 = #101  15
P#100 Q-100 R#102 .......................... #100 = -100  #102
P#100 Q120 R-50 .......................... #100 = 120  -50
P#100 Q-#101 R#102 .......................... #100 = -#101  #102

В  нимание  :   

1. В стойностите на променливите не може да бъде поставяна десетична 

точка. Следователно, значението на всяка стойност е същата, като тази 

без десетична точка, когато се използва в съответния адрес.

Пример:  #100 = 10
               X#100 - - 0.01 мм (метричен вход)

2. Тези променливи, които указват ъгъл, трябва да бъдат указвани в 

градуси, а най-малкото увеличение е 1/1000 градуса.

Пример: 100 - - - - 0.1 градуса

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Н код, указан с G65, не оказва влияние върху избирането на 

отместването.
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Макро инструкции тип А

В система CNC20 е вграден и език за макро програмиране тип В
Макро инструкции тип В

Този език е доста по-лесен за писане на макро програми, на практика на всяка 

една Н функция от горната таблица има съответно дефиниране на функцията 
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от тип В. В долната таблица са дадени съответствията между двата типа 

програмиране тип А и тип В за всяка функция. 

Начина на въвеждане на макро програмирането от тип В може да стане по 

два начина. Първия начин е въвеждане от клавиатурата на CNC20 – в режим 

РЕДАКТИРАНЕ натиска се функционален бутон CMNT. Командата от този тип 

се записва като коментар, като непосредствено след първата скоба се 

поставя символа ‘ * ’, както е показано по-долу в таблицата.  Другият начин е 

когато програмата се създава на компютър и се въвежда по сериен канал на 

системата или от USB Storage Device устройство.

Тип А Тип В
G65 H01 P#100 Q#101 (*  #100 = #101) 
G65 H02 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 + #102)
G65 H03 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 - #102)
G65 H04 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 * #102)
G65 H05 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 / #102)
G65 H11 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 OR  #102)
G65 H12 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 AND #102)
G65 H13 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 XOR  #102)
G65 H21 P#100 Q#101 (* #100 = SQRT #101)
G65 H22 P#100 Q#101 (* #100 = ABS  #101)
G65 H23 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 TRNC #102)
G65 H24 P#100 Q#101 (* #100 = BIN #101)
G65 H25 P#100 Q#101 (* #100 = BCD #101)
G65 H26 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 CMDV #102)
G65 H27 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 SQRA #102)
G65 H28 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = #101 SQRS #102)
G65 H31 P#100 Q10000 R#102 (* #100 = 10000 * SIN #102)
G65 H32 P#100 Q10000 R#102 (* #100 = 10000 * COS #102)
G65 H33 P#100 Q10000 R#102 (* #100 = 10000 * TAN #102)
G65 H34 P#100 Q#101 R#102 (* #100 = 10000 * ATAN #102)
G65 H80 P101 (* GOTO 101)
G65 H81 P102 Q#101 R#102 (* IF  #101 EQ #102 GOTO 102)
G65 H82 P103 Q#101 R#102 (* IF #101 NE #102 GOTO 103)
G65 H83 P104 Q#101 R#102 (* IF #101 GT #102 GOTO 104)
G65 H84 P105 Q#101 R#102 (* IF #101 LT #102 GOTO 105)
G65 H85 P106 Q#101 R#102 (* IF #101 GE #102 GOTO 106)
G65 H86 P107 Q#101 R#102 (* IF #101 LE #102 GOTO  107)
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 АРИТМЕТИЧНИ КОМАНДИ С ПРОМЕНЛИВИТЕ
(а) Дефиниране и зареждане на променлива #i = #j

G65 H01 P# Q#j;
Пример: 

Тип А G65 H01 P#101 Q1055 ; (#101 = 1055)
Тип В  (* #101 = #1055)

(б) Събиране на променливи #i = #j + #k

Пример: 

Тип А G65 H02 P#101 Q#102  R15 ; (#101 = #102 + 15)
Тип В  (* #101 = #102 + 15)

(в) Изваждане на променливи #i = #j - #k

Пример: 

Тип А G65 H03 P#101 Q#102 R#103 ; (#101 = #102 - #103)
Тип В  (* #101 = #102 - #103)

(г) Умножение на променливи #i = #j x #k
G65 H04 P#i  Q#j R#k;

Пример: 

Тип А G65 H04 P#01 Q#102 R#103 ; (#101 = #102 x #103)
Тип В  (* #101 = #102 * #103)

(д) Деление на променливи #i = #j / #k

Пример:

Тип А G65 H05 P#101 Q#102 R#103 ; (#101 = #102 / #103)
Тип В  (* #101 = #102  /  #103)
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(e) Логическа сума на две променливи #i = #j OR #k
G65 H11 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип А G65 H11 P#101 Q#102 R#103 ; (#101 = #102 OR #103)
Тип В  (* #101 = #102 OR #103)

(ж) Логическо умножение на две променливи  #i = #j AND #k
 G65 H12 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип А G65 H12 P#101 Q#102 R#103 ; (#101 = #102 AND #103)
Тип В  (* #101 = #102 AND #103)

(з) Изключващо ИЛИ на две променливи  #i = #j ХOR #k
G65 H13 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип А G65 H13 P#101 Q#102 R#103 ; (#101 = #102 ХOR #103)
Тип В  (* #101 = #102 ХOR #103)

(и) Квадратен корен на променлива  #i = #j 

G65 H21 P#i  Q#j ;

Пример:

Тип А G65 H21 P#101 Q#102 ;  (#101   102  )

Тип В  (* #101 = SQRT #102)
(й) Абсолютна стойност на променливи   #i = | #j|

G65 H22 P#i  Q#j ;

Пример:

Тип А G65 H22 P#101 Q#102 ;  (#101 = |#102|)
Тип В  (* #101 = ABS #102)
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(к ) Остатък   #i =  #j – truc (#j / #k) x #k
G65 H23 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип А G65 H23 P#101 Q#102 R103;  (#101 = #102 – trunc (#102 / #103) x #103)
Тип В Тип В  (* #101 = #102 TRNC  #103)

(л ) Преобразуване от BCD в бинарно   #i =  BIN (#j)
G65 H24 P#i  Q#j

Пример:

Тип А G65 H24 P#101 Q#102 ;  (#101 = BIN (#102))
Тип В  (* #101 = BIN  #102)

(м ) Преобразуване от бинарно към BCD   #i =  BCD (#j)
G65 H25 P#i  Q#j;

Пример:

Тип А G65 H25 P#101 Q#102 ;  (#101 = BCD (#102))
Тип В  (* #101 = BCD #102)
(н ) Комбинирано умножение/деление   #i =  (#i x #j) / #k
G65 H26 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип А G65 H26 P#101 Q#102 R#103;  (#101 = (#101 x #102)/ #103)
Тип В Тип В  (* #101 = #102 CMDV  #103)

G65 H27 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип А 

Тип В  (* #101 = #102 SQRA  #103)
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G65 H28 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип А 

Тип В  (* #101 = #102 SQRS #103)

р) Синус #i = #j.SIN (#k
G65 H31 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип А G65 H31 P#101 Q#102 R#103;  (#101 = #102.SIN (#103))
Тип В  (* #101 = #102 SIN #103)

с) Косинус #i = #j.COS (#k)
G65 H32 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип А G65 H32 P#101 Q#102 R#103;  (#101 = #102.COS (#103))
Тип В  (* #101 = #102 COS #103)

т)  Тангенс #i = #j.TAN (#k)
G65 H33 P#i  Q#j R#k;
ример:

Тип А G65 H33 P#101 Q#102 R#103;  (#101 = #102.TAN (#103))
Тип В  (* #101 = #102 TAN #103)
у)  Аркустангенс #i = АTAN (#j / #k)
G65 H34 P#i  Q#j R#k;

Пример:

Тип G65 H34 P#101 Q#102 R#103;  (#101 = АTAN (#102. (#103))А 
Тип В  (* #101 = #102 АTAN #103)
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ВНИМАНИЕ:

Ъгълът при операции от (р) до (у) трябва да бъде в градуси, а най-малкият 

входен инкремент е 1/1000 градуса.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Ако дадена операция изисква Q или R, но те не са указани, тяхната 

стойност се счита за 0. 

2. Всички цифри след десетичната точка се отразяват, ако всеки 

аритметичен резултат включва десетична точка.

 КОМАНДИ ЗА ПРЕХОДИ
(а) Безусловен преход

G65 H80 Pn ;   n  : последователен номер

Пример: 

Тип А G65 H80 P120; (Преход към N120)

        Тип В  (* GOTO 120 )

(б) Условен преход 1  #j EQ #k (преход при равенство)

G65 H81 Pn Q#j R#k ;   n  : последователен номер

Пример: 

Тип А G65 H81 P120 Q#101 R#102; (Преход към N120)

Тип В (* IF #101 EQ #102 GOTO 120)
Ako #101 = #102, преход към N120

Ako #101 ≠ #102, следваща команда

в) Условен преход 2  #j NE #k (преход при неравенство)

G65 H80 Pn Q#j R#k ;   n  : последователен номер

Пример: 

Тип А G65 H82 P1000 Q#101 R#102; 
Тип В (* IF #101 NE #102 GOTO 1000)
Ako #101 ≠ #102, преход към N1000

Ako #101 = #102, следваща команда
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г) Условен преход 3  #j GT #k (преход при по-голямо)

G65 H83 Pn Q#j R#k ;   n  : последователен номер

Пример: 

Тип А G65 H83 P1000 Q#101 R#102; 
Тип В (* IF #101 GT #102 GOTO 1000)
Ako #101 > #102, преход към N1000

Ako #101 ≤ #102, следваща команда

д) Условен преход 4  #j LT #k (преход при по-малко)

G65 H84 Pn Q#j R#k ;   n  : последователен номер

Пример: 

Тип G65 H84 P1000 Q#101 R#102; 
Тип В (* IF #101  LT  #102 GOTO 1000)
Ако #101 < #102, преход към N1000

Ако #101 ≥ #102, следваща команда

е) Условен преход 5  #j GE #k (преход при по-голямо или равно)

G65 H85 Pn Q#j R#k ;   n  : последователен номер

Пример: 

Тип А G65 H85 P1000 Q#101 R#102; 
Тип В (* IF #101  GE  #102 GOTO 1000)
Ако #101 ≥ #102, преход към N1000

Ако #101 < #102, следваща команда

ж) Условен преход 6  #j LE #k (преход при по-малко или равно)

G65 H86 Pn Q#j R#k ;   n  : последователен номер

Пример: 

Тип А G65 H86 P1000 Q#101 R#102; 
Тип В (* IF #101  LE #102 GOTO 1000)
Ако #101 ≤ #102, преход към N1000

Ако #101 > #102, следваща команда
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з) Код за грешка P/S

G65 H99 Pn ;   Код за грешка Nо.500+n

Пример: 

G65 H99 P15; Код за грешка 515 в P/S

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Ако при преходи са указани положителни числа, първо се проверява 

напред, а след това назад. Ако са указани отрицателни числа, 

първо се търси назад, а след това напред.

2. Номера на следващия блок може да бъде указан и с променлива.

Пример: 

Тип А G65 H81 P#100 Q#101 R#102 ;
Тип В (* IF #101 EQ #102 GOTO #100)

Когато условията се изпълняват, изпълнението продължава от точката, която 

е указана в  #100.

15.2.4.  Предупреждение  и  забележки  относно  потребителските 

макроси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Тъй като за стойност на променливата се използва само цяло число, в случай 

че операцията върне число с десетична точка, цифрите след десетичната 

точка се отразяват. 

При такива аритметични операции трябва да бъдете особено внимателни.

Пример:

Когато #100 = 35, #101 = 10 и #102 = 5, при следващите операции ще се 

получат следните резултати:

#110 = #100 / #101   (=3)
#111 = #110 х #102  (=15)
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#120 = #100 х #102  (=175)
#121 =#120 / #101    (=17)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Как да въведете “#”
За стандартната MDI клавиатура, когато се натисне клавиша “/#;” 
след адрес G, X, Y, Z, R, J, K, F, H, M, S, T или Р, се въвежда код #.

2.Освен това е възможно да се зададе макро инструкция в MDI режим. 

Данни за адреси обаче, различни от G65 не се изписват, когато се 

въвеждат с клавиши.

3.Адреси H, P, Q и R на макро инструкцията трябва винаги да бъдат 

записани след G65. Адреси N и O могат да бъдат записани преди 

G65.

H02 G65 P#100 Q#101 R#102;     Грешка

N100 G65 H01 P#100 Q#10;       Правилно

4.В режим "SINGLE BLOCK" изпълнението не спира при изпълнение на 
макро инструкция. Това може да става при включване на прараметър 
No.011, SBKM.

5.Стойностите на променливите могат да бъдат в границите от 

-231 до 231 – 1, но те не се изобразяват правилно освен за обхвата от 

-99999999 до 99999999. Ако числото превиши обхвата, то се 

изобразява с ********.

6.Подпрограмите могат да се влагат максимум до 4 нива.
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Приложение на макро инструкциите 
- машина за срязване:

#500 - Дебелина на детайла (L)
#501 - Еднократно отнемане на стужка (α)
#502 - Дебелина на изрязването (Δx)
#503 - Разстояние за захващане на детайла (β)
#504 - Разстояние на инструмента до опорната точка (h)

Макро програма:   O9110 ;
G65 H03 P#100 Q#504 R#501 ; 
N10 G65 H03 P#101 Q#504 R#100 ; 
G00 X#100 ;
M20 ; (Команда за изрязване)
G65 H03 P#100 Q#100 R#502 ; 
G65 H85 P-10 Q#100 R#503 ;
M99 ;

Гпавна програма:   O0009 ; 
           G92 X0 ; 

M98 P9110 ;
X0 ;

      M02
      %
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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16.СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕ

В зависимост от модела на машината някои функции е възможно да не могат 

да бъдат използвани.

В таблицата по-долу IP_ представлява комбинация от адресите на 

осите X, Y, Z, A, B и С(формата е X_Y_Z_A).

x = първа основна ос (обикновено Х)

y = втора основна ос (обикновено Y)

z = трета основна ос (обикновено Z)

Функции Илюстрация Формат
Позициониране (G00) G00 IP_;

Линейна интерполация 
(G01)

G00 IP_F_;

Кръгова интерполация
(G02, G03)

Изчакване (G04)

Точно спиране (G04) G04;

Смяна на стойността на 
отместването на 
програмата (G10)

Стойност на 
отместването
G10 P_R_;
Стойност на отместване 
на заготовката
G10 L2 P_IP_;
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Компенсация на радиуса 
на инструмента (G40 – G42) 

Компенсация на дължината 
на инструмента (G43, G44, 
G49) 

Избор на координатна 
система
на заготовката (G54 – G59)

Еднопосочно 
позициониране (G60)

G60 IP_;

Преобразуване 
инчове/милиметри (G20, 
G21)

G20; вход в инчове
G21; вход в милиметри

Проверка за връщане в 
опорната точка (G27)

G27 IP_;

Връщане в опорната точка 
(G28)
Връщане във втора 
опорна точка (G30) 

G28 IP_;
G30 P IP_;

Връщане от опорна точка 
в началната точка (G29)

G29 IP_;

Функция skip (G31) G31 IP_F_;

Потребителски макрос
(G65, G66, G67)

G65 Hm P#i Q#j R#k

P#i = Q#j operation R#k

Аритметична команда с 
променливи и команда 
за преход
G65H_P_Q_R_;
Модално извикване
G66 P_
G67; отмяна

Твърди цикли
(G73, G74, G76, G80 – G89)

Обърнете се към 
главата за функциите, 

G80; отмяна
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улесняващи 
програмирането

Абсолютно/инкрементално 
програмиране
(G90 / G91)

G90_; Абсолютна 
команда 
G91_; Инкрементална 
команда

Смяна на координатната 
система на заготовката
(G92)

G92 IP_;

Връщане в 
първоначалната 
точка/връщане в точката R
(G98, G99)

 G98 - - - - - ;
G99 - - - - - ;

17. ОБХВАТ НА СТОЙНОСТИТЕ НА КОМАНДИТЕ

ЛИНЕЙНИ ОСИ
 В СЛУЧАЙ НА ВЪВЕЖДАНЕ В МИЛИМЕТРИ,

ВИНТ С МИЛИМЕТРОВА СТЪПКА

Разрешителна способност
Минимална стойност на въвеждане 0.001 мм
Минимална стойност на командата 0.001 мм
Максимална програмируема стойност ± 9999.999 мм 

±99999.999 мм (опция)
Максимален бърз ход 64000 мм/мин
Обхват на скорост на подаване 1 до 30000 мм/мин
Минимално подаване 0.001, 0.01, 1 мм/стъпка
Компенсация на инструмента 0 до ± 999.999 мм
Време на изчакване 0 до ± 9999.999 сек
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 В СЛУЧАЙ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ИНЧОВЕ, ВИНТ С МИЛИМЕТРОВА 
СТЪПКА

Разрешителна способност
Минимална стойност на 

въвеждане

0.0001 инча

Минимална стойност на командата 0.001 мм
Максимална програмируема 

стойност 

± 999.9999 инча

Максимален бърз ход 64000 мм/мин
Обхват на скорост на подаване 0.01 до 1200 инча/мин
Минимално подаване 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 инча/стъпка
Компенсация на инструмента 0 до ± 99.9999 инча
Време на изчакване 0 до ± 9999.999 сек

 В СЛУЧАЙ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ИНЧОВЕ,
ВИНТ С ИНЧОВА СТЪПКА

Разрешителна способност
Минимална стойност на 

въвеждане

0.0001 инча

Минимална стойност на командата 0.0001 инча
Максимална програмируема 

стойност 

± 999.9999 инча

Максимален бърз ход 2500 инча/мин
Обхват на скорост на подаване 0.01 до 1200 инча/мин
Минимално подаване 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 инча/стъпка
Компенсация на инструмента 0 до ± 99.9999 инча
Време на изчакване 0 до ± 9999.999 сек

 В СЛУЧАЙ НА ВЪВЕЖДАНЕ В МИЛИМЕТРИ,
ВИНТ С ИНЧОВА СТЪПКА

Разрешителна способност
Минимална стойност на въвеждане 0.001 мм
Минимална стойност на командата 0.0001 инча
Максимална програмируема стойност ± 9999.999 мм
Максимален бърз ход 2500 инча/мин
Обхват на скорост на подаване 1 до 30000 мм/мин
Минимално подаване 0.001, 0.01, 0.1, 1 мм/стъпка
Компенсация на инструмента 0 до ± 999.999 мм
Време на изчакване 0 до ± 9999.999 сек
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 РОТАЦИОННИ ОСИ 

Разрешителна способност
Минимална стойност на 

въвеждане

0.001 градуса 

Минимална стойност на командата 0.001 градуса 
Максимална програмируема 

стойност 

± 9999.999 градуса

Максимален бърз ход 64000 градуса/мин
Обхват на скорост на подаване

(метрично въвеждане) 1 до 30000 градуса/мин
Скорост на подаване 

(въвеждане в инчове) 1 до 6000 градуса/мин
Минимално подаване 0.001, 0.01, 0.1, 1 градуса/стъпка

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Обхватът на скоростта на подаване зависи от способността за 

интерполация на CNC.Разглеждайки машината като цяло, трябва да 

бъдат отчетени и ограниченията на серво системата.

17.НОМОГРАМИ

17.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1

ПЪТ НА ИНСТРУМЕНТА ПРИ ЪГЛОВО ДВИЖЕНИЕ

Когато закъснението на серво системата(поради 

експоненциалното ускорение/ намаляване на скоростта или поради 

позиционирането на серво мотора) е съпроводено с ъглово движение 

се получава малко отклонение на пътя на инструмента(пътя на 

центъра на инструмента) и програмирания път, както е показано на 

фигурата по-долу.

Времевата константа Т1 на експоненциалното ускорение/намаляване 

на скоростта е нула.

Отклонение между пътя на инструмента и програмираният път. 

199



Този път на инструмента се определя от следните параметри:

• Скорост на подаване (V1, V2)

• Големина на ъгъла

• Времева константа на експоненциално ускорение/намаляване на 

скоростта по време на рязане (Т1 = 0)

• Наличие или липса на регистър за буфериране

Горепосочените параметри се използват  за теоретично 

анализиране на пътя на инструмента.

Когато се създава програмата, трябва да се имат в предвид 

горепосочените елементи и програмистът на машината трябва да бъде много 

внимателен, така че размерите на детайла да бъдат с желаната точност.

Казано с други думи, когато размерите на детайла не са с желаната 

точност, командите на следващият блок не трябва да бъдат четени докато 

указаната скорост на подаване не стане нула.В такъв случай, за да се спре 

машината за определен период от време се използва функцията за 

изчакване.

 АНАЛИЗ
Пътят на инструмента, показан на фигурата по-долу е 

построен имайки в предвид следните условия: 

Скоростта на подаване е постоянна в двата блока преди и след ъгъла.

Контролерът има буферен регистър.
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 ОПИСАНИЕ НА СЪСТОЯНИЯ И СИМВОЛИ

VX1 = Vcos ф1

VY1 = Vsin ф1

VX2 = Vcos ф2

VY2 = Vsin ф2

V : Скорост на подаване в двата блока преди и след ъгъла
VX1 : Компонентата на скоростта на подаване по Х оста на 

предишният блок
VY1 : Компонентата на скоростта на подаване по Y оста на 

предишният блок
VX2 : Компонентата на скоростта на подаване по Х оста на 

следващият блок 
VY2 : Компонентата на скоростта на подаване по Y оста на 

следващият блок
Θ : Големина на ъгъла 
ф1 : Ъгълът между указания път в предишния блок и Х оста
ф2 : Ъгълът между указания път в следващия блок и Х оста
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 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА СТОЙНОСТ 

Първоначалните стойности при влизане в ъгъла, т.е. Х и Y 
координатите издадени от контролера, се определят от скоростта на 

подаване и времевата константа за позициониране на серво двигателя.

X0 = VX1(T1 + T2)
Y0 = VY1(T1 + T2)

T1 Времева константа за експоненциално ускоряване/намаляване на 

скоростта. 

T2 Времена константа на позициониращата система.

 АНАЛИЗ НА ПЪТЯ НА ИНСТРУМЕНТА В ЪГЪЛА
Посочените по-долу уравнения представляват скоростта на подаване 

при преминаване през ъгъл по Х и Y оста.

следователно координатите на пътя на инструмента във време t се 

изчисляват от следните уравнения.
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17.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2

ГРЕШКА В РАДИУСА ПРИ КРЪГОВА ИНТЕРПОЛАЦИЯ

Когато се използва серво двигател, позициониращата система 

дава грешка между подадената команда и резултата от тази 

команда.Когато инструментът се придвижва към указана позиция, 

при линейна интерполация грешка не се получава.При кръгова 

интерполация, обаче, могат да се получат радиални грешки, особено 

при кръгово нарязване с висока скорост.

Грешката може да се получи по следният начин:
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Δr : Максимална грешка в радиуса (мм)
v : Скорост на подаване (мм/сек)
r : Радиус на окръжността (мм)
T1 : Времева константа (сек) за експоненциално ускоряване/ 

намаляване 

  на скоростта при рязане (Т = 0)
T2 : Времева константа на позициониращата система (сек) (Обратна 

на  обратната връзка за позициониране)
 

Тъй като радиусът на нарязване r (мм) и допустимата грешка Δr (мм) на 

заготовката се получават при действителното нарязване, допустимата 

скорост на подаване v (мм/сек) се определя от уравнение (1).

Тъй като времева константа за експоненциално 

ускоряване/намаляване на скоростта, която е зададена на машината е 

различна за различните инструменти, за повече информация трябва да се 

обърнете към ръководството на производителя на машината.

204



Състояние на системата при включване на захранването, и при  RESET
Символите по-долу в таблицата имат следното значение:

O: Състоянието не се променя или движението 

продължава.
X: Състоянието се отменя или движението се 

прекъсва. 

Описание При вкл. на 
захранването При RESET

Зададени 
стойности

Стойност на корекциите O O
Стойности от екран 
”SETTINGS” в режим  MDI O O
Параметри O O

 Данни

Програми в паметта O O

 Съдържание на Буфера x
O: режим MDI  x: други 
режими

 Визуализиране номер на 
ред O O*
Немодални G кодове x x

Модални  G кодове 

 G кодове 
активни при 
включване на 
захранването.    ( 
G20 и G21 
запазват 
състоянието си 
което са имали 
преди 
изключване на 
захранването)

O

 Работно подаване F Нула O
 Функции S, T, M x O
 Брой повторения K x x

Work coordinate Нула O

Операции по 
време на 
изпълнение  

 Dвижение X x
 Изчакване X x
 Издадени  M, S, T 
функции X X

 Компенсация дължината 
на  инструмента X

O: режим MDI X: в други 
режими зависи от 
параметър 

 Компенсация радиуса на 
инструмента  X O: режим MDI X: в други 

режими
 Активен номер на 
подпрограма x O: режим MDI X: в други 

режими

205



Изходни 
Сигнали 

CNC сигнал за аларма

В зависимост от 
състоянието на 

системата и 
машината

В зависимост от 
състоянието на системата 
и машината  

 Опорна точка X O(x: при авариен стоп)

S, T,  B  функции x O
M функции x x
M, S, T активни флагове x x
Аналогов сигнал за 
обороти на вретеното x O

CNC сигнал 
„ГОТОВНОСТ” ON O

Сигнал “Готовност на 
серво системата”

ON               (Ако 
няма серво 

аларми)

ON               (Ако няма 
серво аларми)

Сигнал „Цикъл Старт” x x
Сигнал „Стоп Подаване” x x

206



17.3 СПИСЪК С КОДОВЕТЕ НА ГРЕШКИТЕ

17.3.1 ПРОГРАМНИ ГРЕШКИ 

Номер Значение Обяснение
003 ТВЪРДЕ МНОГО ЦИФРИ Въведена е стойност с твърде много цифри 

(повече от позволеното)
004 АДРЕСЪТ НЕ Е НАМЕРЕН Въведено е число или знак без адрес в началото 

на блок.Променете програмата.
005 ЛИПСВАТ ДАННИ СЛЕД 

АДРЕСА

Адресът не се следва от число, а от друг адрес 

или символ за край на блока. Променете 

програмата.
006 НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА ЗНАКА ЗА ОТРИЦАТЕЛНИ 

ЧИСЛА

След адреса е въведен знак “-“, който не може да 

бъде използван или са въведени два знака 

“-“.Променете програмата.
007 НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА 

ДЕСЕТИЧНА ТОЧКА

След адреса е въведена десетична точка, която не 

може да бъде използвана или са въведени две 

десетични точки.Променете програмата.
009 ВЪВЕДЕН Е ГРЕШЕН АДРЕС Въведен е непознат символ.Променете 

програмата
010 НЕПРАВИЛЕН G КОД Указан е неизползваем G код или G код на 

функция която не е осигурена.Променете 

програмата.
011 НЕ Е ЗАРЕДЕНА СКОРОСТ НА 

ПОДАВАНЕ 

Не е зададена скорост на подаване или 

стойността не е вярна.Променете програмата.
014 НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ G95 Зададено е синхронно подаване без опция за 

нарязване/синхронно подаване.
015 ЗАДАДЕНИ СА ТВЪРДЕ МНОГО 

ОСИ

Броят на зададените оси е повече от 

едновременно управляемите от системата оси.
021 ЗАДАДЕНА НЕПРАВИЛНА ОС В 

РАВНИНАТА

При кръгова интерполация е зададена ос , която 

не се намира в избраната равнина.(При 

използването на G17, G18, G19.)Променете 

програмата.
025 НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАДАДЕ F0 

ПРИ G02/G03
Зададено е F0 при кръгова интерполация. 

Променете програмата.
029 ГРЕШНА СТОЙНОСТ НА 

КОМПЕНСАЦИЯ

Стойността, следваща адреса е Н е твърде 

голяма. Променете програмата.
030 ГРЕШЕН НОМЕР НА 

КОМПЕНСАЦИЯ

Стойностите на компенсация на дължината на 

инструмента и радиуса на инструмента, следващи 

адреса Н са твърде големи.Променете 

програмата.
031 ГРЕШНА Р КОМАНДА В G10 При задаване на стойност за компенсация с G10, 

номера на компенсацията, следващ адреса Р не 

съществува или въобще не е зададен.Променете 

програма.
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032 ГРЕШНА СТОЙНОСТ НА 

КОМПЕНСАЦИЯ В G10
При задаването на стойност за компенсация с G10 
или при записването на стойността от системните 

променливи тя не е зададена.

Променете програмата
033 НЯМА ПРЕСИЧАНЕ НА CRC Не може да бъде определена точка на пресичане 

при компенсация на радиуса на инструмента 

С.Променете програмата.

034 ЗАБРАНА ЗА СТАРТИРАНЕ Ще се изпълни стартиране или отмяна на 

компенсацията на радиуса на инструмента в 

режим G02 или G03.Променете програмата. 
035 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАДАДЕН 

КОД G39
Зададен е код G39 в режим на отменена 

компенсация на радиуса на инструмента В или в 

равнина, различна от равнината на 

компенсацията. Променете програмата.
036 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАДАДЕН 

КОД G31
Зададено е прескачане на рязането (G31) в режим 

на компенсация на радиуса на 

инструмента.Променете програмата.
037 РАВНИНАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ 

ПРОМЕНИ В CRC
Подава се G40 за равнина, различна от равнината 

на компенсацията в режим на компенсация на 

радиуса на инструмента В.Избраната с G17, G18 

или G19 равнина се променя в режим на 

компенсация С Променете програмата.
038 ПРЕСИЧАНЕ НА БЛОКОВЕ ЗА 

КРЪГОВА ИНТЕРПОЛАЦИЯ

Ще се получи подрязване в режим на компенсация 

С, тъй като началната или крайната точка на 

дъгата съвпада с центъра й.Променете 

програмата
041 ПРЕСИЧАНЕ НА CRC В режим на компенсация С ще се получи 

подрязване.Два или повече последователни блока 

съдържат такива функции, че допълнителните 

спомагателни функции и функциите на изчакване 

се изпълняват без пренастройка на режима на 

компенсация.Променете програмата. 
044 В ТВЪРД ЦИКЪЛ НЕ СА 

ПОЗВОЛЕНИ G27-G30
В твърд цикъл е подаден един от кодовете от G27 
до G30.Променете програмата.

059 НЕ Е НАМЕРЕН НОМЕРА НА 

ПРОГРАМАТА

При външно търсене на номера на дадена 

програма, той не е намерен.Проверете номера на 

програмата и външния сигнал.
070 НЕДОСТАТЪЧНА ПАМЕТ ЗА 

ПРОГРАМА

Паметта на системата не е достатъчна.Изтрийте 

ненужните програми и след това опитайте отново.
071 ДАННИТЕ НЕ СА НАМЕРЕНИ Адресът, който е подаден за търсене не е намерен 

или по време на търсене на програма, тя не е 

намерена.Проверете данните.
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072 ТВЪРДЕ МНОГО ПРОГРАМИ Броят на програмите, които трябва да се заредят е 

твърде голям(превишава 512).Изтрийте ненужните 

програми и изпълнете зареждането отново.
073 НОМЕРЪТ НА ПРОГРАМАТА 

ВЕЧЕ Е ИЗПОЛЗВАН 

Зададеният номер на програмата вече е 

използван.Променете номера на програмата или 

изтрийте ненужните програми.След това 

изпълнете зареждането отново.
074 НЕВАЛИДЕН НОМЕР НА 

ПРОГРАМА

Номерът на програмата е различен от 1 до 9999. 

Променете номера на програмата.
076 НЕ Е ДЕФИНИРАН АДРЕС Р В блок, който съдържа М98, G65 или G66 не е 

указан адрес Р.Променете номера на програмата.
077 ГРЕШКА ОТ НИВА НА 

ВЛОЖЕНОСТ НА 

ПОДПРОГРАМИ 

Използва се ниво на вложеност на подпрограми 

по-голямо от максимално допустимото.Променете 

програмата.
078 НОМЕР НЕ Е НАМЕРЕН Ненамерен номерът на програмата или номера на 

блока, указани с адрес Р в блок, съдържащ М98, 

G55 или G56.Коригирайте програмата.
090 НЕЗАВЪРШЕНО ВРЪЩАНЕ В 

ОПОРНАТА ТОЧКА 

Връщане в опорната точка не може да бъде 

извършено нормално поради факта, че началната 

точка е твърде близо до опорната точка или 

скоростта е много ниска.Раздалечете началната 

точка и опорната точка или задайте достатъчно 

висока скорост за връщане. 
100 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА 

ПАРАМЕТРИ 

На екрана за настройки PRM MODIFY е установен 

в единици.Установете го в нула и след това 

рестартирайте системата.
111 ПРЕПЪЛВАНЕ ПРИ 

ИЗЧИСЛЕНИЕ

Резултатът от макро изчислението не е валиден.

112 ДЕЛЕНИЕ НА НУЛА Указано е делене на нула.
114 ФОРМАТНА ГРЕШКА В 

МАКРОСА

Потребителският макрос използва недефиниран Н 

код в блок с G65.Променете програмата.
115 НЕВАЛИДЕН НОМЕР НА 

ПРОМЕНЛИВА 

Стойност, която не е дефинирана като номер на 

променлива е указана в потребителския макрос 

или цикъл на високоскоростна обработка.
116 ПРОМЕНЛИВА, ЗАЩИТЕНА ОТ 

ЗАПИС

Лявата страна на операция за заместване е 

променлива, която е забранена за запис. 

Променете програмата. 
119 НЕВАЛИДЕН АРГУМЕНТ Аргументът на функцията SQRT е невалиден или 

BCD аргумента е отрицателен, или в BIN 
аргумента съществуват други символи, освен от 0 

до 9. Променете програмата.
122 ДУБЛИРАНО МОДАЛНО МАКРО 

ИЗВИКВАНЕ 

Макросът е извикан два пъти.Променете 

програмата.
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125 ФОРМАТНА ГРЕШКА В 

МАКРОСА

Потребителският макрос използва недефиниран 

адрес в блок с G65.Променете програмата.
128 НЕВАЛИДЕН НОМЕР НА 

МАКРОСА 

Номерът е указан в командата за прехода не е от 

0 до 9999 или не може да бъде 

намерен.Променете програмата.
200 ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА Комуникацията по серийния канал е прекъсната от 

потребителя.
201 УСТРОЙСТВОТО НЕ ОТГОВАРЯ Устройството за комуникация е прекратило 

връзката.
203 УСТРОЙСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА 

ПИШЕ

Устройството за комуникация не може да записва 

получаваните данни. 
204 ЗАРЕЖДАНЕТО НЕ Е 

ЗАВЪРШЕНО 

Операцията по зареждане не е завършила 

цялостно.
205 ГРЕШКА В ДАННИТЕ Данните получавани по серийния канал имат 

неправилен формат.
300 ЛИПСВАЩ РМС-Х Липсва контролер РМС-Х за управление на 

машината.
301 ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО Параметър, който изисква изключване на 

захранването.
302 НАРУШЕНА ЦЯЛОСТ НА 

ПРОГРАМИТЕ В RAM НА CNC
Захранването е изключено по време на промяна 

на програмите в RAM на CNC и презаредете 

данните.

17.3.2 ГРЕШКИ ОТ СЕРВО СИСТЕМАТА
Номер Значение Обяснение
400 ПРЕТОВАРВАНЕ НА 

РЕГУЛАТОР 

Подаден е сигнал за претоварване.

401 РЕГУЛАТОРЪТ НЕ Е ГОТОВ Изключен е сигналът READY.
402 РЕГУЛАТОРЪТ Е ДЕФЕКТЕН Подаден е сигнал READY от регулатор 

преди заявка от CNC.
403 ГРЕШКА ПРИ ВРЪЩАНЕ В 

ОПОРНАТА ТОЧКА

Системна грешка при 

позициониране.Съществува възможност за 

неправилно изпълнение на командата за 

връщане в опорната точка поради 

неизправност в NC или серво 

системата.Опитайте отново след ръчно 

връщане в опорната точка.
4n0 ПРЕВИШАВАНЕ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ 

ДВИЖЕНИЕ ПО n-тата ОС

Стойността на отклонението на позицията 

при движението на n-тата ос е по-голяма 

от зададената стойност.

*максималното отклонение се задава с 

параметър за всяка ос.
4n1 ПРЕВИШАВАНЕ НА 

ОТКЛОНЕНИЕТО ПО n-тата ОС

Регистърът за отклонение е препълнен.

*задава се с  параметър за всяка ос.
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4n2 ГРЕШКА ПО КОМАНДА ПО n-
тата ОС

Зададена е скорост на придвижване по-

голяма от 1000000 единици/секунда на n-
тата ос.Тази грешка обикновено се явява в 

резултат на неправилно установен CMR.
4n3 ПРЕКЪСНАТА ВРЪЗКА НА n-

тата ОС

Системна грешка по детектиране на 

позицията на n-тата ос.Най-вероятно 

разкъсване на връзката с датчика за 

обратна връзка.
4n4 ГРЕШКА ОТ ДРЕЙФ ПО n-тата 

ОС

Дрейфът по n-тата ос надвишава 500 

единици.
4n5 ПРЕВИШАВАНЕ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ 

НЕПОДВИЖНОСТ НА n-тата 
ОС 

Стойността на отклонението на позицията 

при неподвижност на n-тата ос е по-голямо 

от зададената стойност.

*Отклонението трябва да бъде задавано с 

параметър за всяка ос.

17.3.3 ГРЕШКИ ОТ ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ

Номер Значени
е

Обяснение

6n0 +n Излизане извън определените граници по n-тата ос (+)
6n1 -n Излизане извън определените граници по n-тата ос (-)

17.3.4 ГРЕШКИ ОТ МАКРОСИ

Номер Значение Обяснение
500-599 Грешки от 

макроси 

Грешката е свързана с потребителските макроси, 

изпълнението на макросите, включително и програмните 

входове за преобразуване. За повече информация се 

обърнете към съответното ръководство. Номера на грешката 

от макрос може да съвпадне с номера на друга грешка. Те 

могат да бъдат разграничавани една от друга по това, че 

другата грешка се съпровожда от обяснителен надпис.

17.3.5 ГРЕШКИ ОТ ПРЕГРЯВАНЕ 

Номер Значение обяснение
600 Прегряване на 

управляващото 

устройство

Прегряване на управляващото устройство.Проверете 

дали охлаждащият вентилатор работи и изчистете 

въздушният филтър.
601 Прегряване на мотор Прегряване на задвижващ серво мотор.

211



17.3.6 СИСТЕМНИ ГРЕШКИ

Тези грешки не могат да бъдат отменяни с бутона [RESET].
При появата им се изписва съобщение ETA-17  SYSTEM ALARM в центъра на 

екрана, под този надпис се изписва конкретното съобщение за алармата. 

Отбележете,  че  при  появата  на  такова  съобщение  се  прекратява  по-
нататъшната работа до отстраняване на причината. 
   Системните аларми могат да бъдат следните: 

Division exception   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.
Single-step interrupt   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.

Non-Maskable Interrupt   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.
Breakpoint interrupt   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.

INTO exception  
BOUND exception   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.

Unused opcode exception   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.
ESC opcode exception   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.

Timer #0 interrupt   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.
Reserved 0x09   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.

DMA #0 interrupt   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.
DMA #1 interrupt   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.

Co-processor exception   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.
Reserved 0x11   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.

Timer #1 interrupt   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.
INT  xxx   Грешка в CNC устройството.Уведомете сервиза.

ВНИМАНИЕ: 

При появата на системно съобщение за грешка,  запишете внимателно 
съдържанието му и се обадете веднага в сервиза.
Ето и един пример за системна грешка :

212



ОПЕРИРАНЕ
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1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
1.1 РЪЧНО ОПЕРИРАНЕ

 РЪЧНО ВРЪЩАНЕ В ОПОРНА ТОЧКА (Режим ZRN)

Инструментът на CNC машината има позиция, която се нарича опорна 

точка. В тази точка или се сменят инструментите, или се установява началото 

на координатната система.Обикновено след включване на захранването, 

инструментът се връща в опорната точка.

Ръчното връщане в опорната точка е операция по връщането на 

инструмента в опорна позиция с помощта на съответните бутони, намиращи 

се на панела на оператора

Ръчно връщане в опорната точка

Инструментът може да бъде придвижен в опорната точка и с програмни 

команди.

Тази операция се нарича автоматично връщане в опорна точка.
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 РЪЧНО ПРИДВИЖВАНЕ  В ОПОРНАТА ТОЧКА 

Инструментът може да бъде придвижван по всяка ос с помощта на 

бутоните намиращи се на предният панел.

 Ръчно придвижване в опорната точка

Инструментът може да бъде задвижван по един от следните 

начини:

(1) Ръчно задвижване (Режим JOG)

Инструментът се движи постоянно докато бутона е натиснат.

(2) Инкрементално подаване (Режим STEP)

Инструментът се придвижва с предварително определено разстояние 

при всяко натискане на бутона.

(3) Ръчно подаване (Режим HNDL)

Инструментът се придвижва в съответствие с ъгъла на завъртане на 

ръчния импулсен генератор (РИГ) и избраната ос.  
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1.2ПРОГРАМНО  ЗАДВИЖВАНЕ  НА  ИНСТРУМЕНТА  –  АВТОМАТИЧНА 
ОПЕРАЦИЯ

Автоматичната операция означава управление на машината в 

съответствие с дадена програма.Тя може да бъде в паметта, DNC или MDI 

операция.

 Програмно задвижване на инструмента

 РАБОТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОГРАМА В ПАМЕТТА (Режим 

AUTO)
След като програмата веднъж е въведена в паметта на CNC, машината 

може да бъде задвижвана в съответствие с инструкциите на тази 

програма.Тази операция се нарича работа с програма в паметта.

Работа в съответствие с програмата.в паметта

Пример:

%

О1011

G91 G28 X0 Y0 Z0 

G00 X100. Y11.

G01 X11. Y19. F500

…

…

% 

 DNC ОПЕРАЦИЯ (Режим AUTO/DNC)

В този режим на робота, програмата не се намира в паметта на CNC. 

Вместо това, тя се чете от входно-изходно устройство.Този режим е полезен, 
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когато програмата е твърде голяма и не може да бъде заредена в паметта. 

Четенето може да става от персонален компютър или директно от USB 
Storage Device устройство.

 MDI ОПЕРАЦИЯ (Режим MDI)

След като е въведен блок от команди и натискане на бутон „СТАРТ” от 

MDI клавиатурата, машината може да бъде задвижвана в съответствие с тези 

команди . Този режим се нарича MDI операция.

  MDI операция пример:

1.3 РАБОТА В АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

 ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМА 

Изберете  режим EDIT след което изберете екран PROGRAM LIBRARY. 
На този екран излиза списък от програми. Изборът на съответната програма 

може да стане по два начина. Първият начин е с помоща на курсора (стрелка 

нагоре, надолу) да се придвижите до съответната програма а другият начин е 

да запишете нейния програмен номер и я потърсите в паметта на системата 

като натиснете отново стрелка нагоре или надолу.
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 ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ 
Избира  се  режим  AUTO след  което  натискането  на  бутона  за 

стартиране  води  до  запускането  на  програмата  в  автоматичен  режим.  С 

натискането  на  бутона  за  спиране  автоматичния  режим  спира.  Ако  в 

програмата се окаже спиране или прекъсване,  операцията ще се прекрати 

автоматично при достигане на съответния код. След завършването на един 

процес на обработка, автоматичната операция бива прекратена.

Спиране и пускане в режим на автоматично изпълнение 
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1.4 ТЕСТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Преди  да  започне  обработването,  може  да  бъде  изпълнена 

автоматична  проверка.Тя  проверява  дали  програмата  може  да  изпълни 

исканите операции.Тази проверка може да бъде изпълнена като програмата 

бъде тествана без заготовка или се следи само промяната на координатите 

без да се запуска самата машина (MLK, machine lock function - активна).

1.4.1 Проверка с работеща машина

 РЕЖИМ НА ПРОГОНВАНЕ (DRY RUN)

Махнете заготовката и проверете само движението на 

инструмента.Изберете скорост на движение на инструмента с помощта на 

съответния бутон на панела.

 КОРЕКЦИЯ НА ПОДАВАНЕТО (FEED OVERRIDE)

Проверете програмата като промените скоростта на подаване, оказана 

в програмата. Скоростта на на програмата може да бъде коригирана от 

машинния пулт. Корекцията може да бъде от 0% до 150% със стъпка 10% от 

зададената скорост в програмата.

 РЕЖИМ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИН БЛОК (SINGLE BLOCK- активен)

Когато е натиснат бутона за стартиране (cycle start), инструментът 

изпълнява само една операция и след това спира.След натискането на 

бутона още веднъж, инструмента изпълнява още една операция и след това 

спира.По този начин може да бъде проверена цялата програма.
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Операция блок по блок

1.4.2 Показване на позицията без стартиране на машината

 РЕЖИМ MACHINE LOCK
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Режим  machine lock

← Инструмента не се движи променят се само 

показанията на позицията.

ВНИМАНИЕ: 

След използването на тази функция координатната система се 

измества, затова преди да започнете същинска обработка, първо 

предприемете мерки за установяване на правилна координатна система.

 ДОПЪЛНИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ
Когато  се  осъществява  автоматично  изпълнение  в  режим  на 

допълнително  блокиране  на  функциите  и  режим  machine lock,  всички 

допълнителни  функции  (въртене  на  вретеното,  смяна  на  инструмента, 

включване и изключване на охлаждащата течност и т.н.) са забранени.Тази 

функция е достъпна от операторския панел, като реализацията й е според 

решението на машинопроизводителя.
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1.5 РЕДАКТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА
След като веднъж е създадена и заредена в паметта, тя може да бъде 

коригирана и модифицирана с помощта на TFT/MDI панела.

Тази операция може да бъде извършена с функцията “редактиране” на 

програмата.  Избира се режим “EDIT” екран “PROGRAM EDIT” както е 

показано по-долу.

1.6 ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДАННИ
Операторът може да показва или променя стойностите, намиращи се в 

паметта на CNC, с помощта на TFT/MDI панела.
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 СТОЙНОСТ НА ОТМЕСТВАНЕТО (OFFSET)

Инструментът има съответните размери(дължина, диаметър). Когато се 

обработва заготовката, големината на придвижването на инструмента зависи 

от неговите размери.

Ако данните за размера на инструмента се въвеждат предварително в 

паметта на CNC, пътят на инструмента автоматично се коригира така, че 

заготовката да бъде обработена според данните, зададени в 

програмата.Данните за размерите на инструмента се наричат 

стойности на отместване. За тях е отделен отделен екран в 

състемата както е показано по-долу.
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 ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДАННИ ЗА НАСТРОЙКА ОТ 
ОПЕРАТОРА 
Освен параметрите, съществуват и данни, които се въвеждат от 

оператора по време на работа.Тези данни променят различни характеристики 

на машината.Например, могат да бъдат въведени следните данни.

- Превключване в инчова/метрична система

- Включване/изключване на огледален образ 

- Презареждане на параметрите на системата при включване от 

енергонезависимата памет

-  Абсолютно или инкрементално задаване на команди в MDI и 

TEACH  режими

- Абсолютно или инкрементално задание за стойностите на 

корекциите на инструмента 

Горепосочените данни се наричат данни за настройка.  (SETTINGS)

 ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ 

Функциите на CNC лесно се пренастройват, така, че могат да бъдат 

използвани за най-различни машини.

Например CNC     може да окаже следното:   

- Скорост при бърз ход по всяка от осите

- Метрична или инчова система за увеличаване

- Максимални обороти на бърз ход

- Ограничения за работна зона

- Времеконстанти за ускоряване и забавяне по осите и т.н  

- Различни коефициенти на позиционните регулатори за различните 

оси

- Различни мащабни коефициенти на преместване на осите

- Автоматична смяна на предавките на вретеното

Данните, които оказват тези характеристики се наричат 

параметри.Параметрите са различни и зависят от машината. Описанието на 
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всички параметри на системата можете да намерите в приложенията към 

документацията

 КЛЮЧ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ(PROTECT KEY)

На панела се намира ключ, наречен ключ за защита на данните. Той се 

използва за предотвратяване на погрешно зареждане, модифициране или 

изтриване на част от програмите.

225



1.7 ИЗОБРАЗЯВАНЕ 
1.7.1 Изобразяване на програмата
На дисплея може да бъде показано съдържанието на текущата 

програма.

Освен това може да бъде показан и списък с програмите. 

226



1.7.2 Изобразяване на текущата позиция
Текущата позиция на инструмента се изобразява с координатни 

стойности. Може да бъде показано и разстоянието от текущата до крайната 

позиция.

Координатна система на заготовката

На екрана също така се изобразяват още броя на детайлите, времето 

за което машината е работила в автоматичен режим, както и текущото време.

1.7.3 Изобразяване на кодовете за грешки 
Когато по време на работа се появи проблем, на дисплея се указват 

номера на грешката и съответното съобщение. Вижте приложението за 

списъка на кодовете с грешките и техните значения.
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Съществува и вградено кратко описание на всяка една грешка. То се 

активира с натискането на бутона „Page ↓” когато сме на текущия екран.  
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1.8 ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
Програми, стойности на отмествания, параметри и т.н. въведени в 

паметта на CNC могат да бъдат изведени към външно устройство, свързано с 

RS232 или USB порт, включително и персонален компютър или 

енергонезависимо преносимо устройство за съхранение на данните (USB 
Storage Device).

2.ВЪНШНИ УСТРОЙСТВА 
Допълнителните външни устройства включват TFT/MDI панела свързан 

със CNC, панела за опериране на машината и външни входно/изходни 

устройства като РС и енергонезависимо преносимо устройство за съхранение 

на данните (USB Storage Device).

2.1 TFT/MDI ПАНЕЛ
Поглед отпред: КЛАВИАТУРА
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Клавиш за рестартиране – [RESET]
Натиснете този клавиш, когато искате да рестартирате CNC, да 

отмените сигнализацията за грешка и т.н.

Клавиш за старт – [OUTPUT/START]
Този  клавиш  се  използва,  за  да  се  стартира  MDI операция  или 

автоматичен  режим,  в  зависимост  от  машината. Обърнете  се  към 

ръководството  на  производителя  за  съответната  машина.Този  клавиш  се 

използва и за извеждане на данни към входно/изходното устройство.

Софтуерни клавиши

Софтуерните клавиши имат различни функции в зависимост от режима 

и екрана на системата. Функциите им се изобразяват в долния край на 

дисплея както е показано по долу. Това на практика са клавиши за бърз 

достъп до съответните екрани в зависимост от избрания режим.

При натискане на бутоните под изобразените надписи на показаната 

част от екрана ще се активират следните екрани:

EDIT   - показва екран за редактиране на програма ако има въведена 

такава

LIB      - показва екран на библиотеките, за избор на програма 

USB    - показва екран за връзка с USB STORAGE DEVICE устройство 

GHLP  - показва екран с кратко описание на G кодовете

CMNT   - показва екран за въвеждане на коментар в избраната 

програма

Клавиши за адреси и цифри – [8N] [0S]
Тези клавиши се използват за въвеждане на букви, цифри или други 

символи.
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Клавиш за въвеждане – [INPUT]
Когато се натисне клавиш за въвеждане на адрес или цифра, данните 

се въвеждат в буфер, който се изобразява на екрана. За да копирате данните 

от входния буфер в съответния регистър, натиснете клавиша [INPUT].

Този клавиш се използва и за въвеждане на данни от входно/ изходно 

устройство.

Клавиш за отмяна – [CANCEL]
Този клавиш се използва за изтриване на последният символ на 

буфера за въвеждане.

Клавиши за редактиране на програмата – [ALTER], [INSERT], 
[DELETE]

Тези клавиши се използват за редактиране на програмата:

[ALTER] - Промяна
[INSERT] - Вмъкване
[DELETE] - Изтриване

Функционални клавиши – [POS], [PROGR] ….
Тези клавиши се използват за превключване на различните 

функционални екрани. Вижте следващата глава за повече подробности за 

функционалните клавиши.

Клавиши за движение на показалеца : ↓  ↑

Изведени са два клавиша за движение на показалеца:

↓   - Този клавиш се използва за движение на показалеца напред и 

надолу.

↑   - Този клавиш се използва за движение на показалеца назад и 

нагоре.

Клавиши за смяна на страницата

Изведени са два клавиша за смяна на страницата: Page↓ и Page↑

- Page↓  използва се за смяна на страницата в посока напред.  
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- Page↑ използва се за смяна на страницата в посока назад.

Клавиши за включване и изключване на системата 

ON    - използва се за включване на системата

OFF  - използва се за изключване на системата

2.2 ФУНКЦИОНАЛНИ И СОФТУЕРНИ КЛАВИШИ
2.2.1 Операции в основния екран 

1. Натиснете някои функционален клавиш на TFT/MDI панела.В 

зависимост от избраната функция се появява менюто на софтуерните 

клавиши.

2. Натиснете някой от софтуерните клавиши.Появява се екрана, 

съответстващ на менюто.Ако желаната команда не е в текущото меню, 

натиснете клавиша за продължение на менюто.

В някои случаи е възможно изобразяването на допълнителни менюта.

3. За да се върнете в предишното меню натиснете клавиша за 

връщане.

Следва обяснение на общата процедура за изобразяване на различни 

екрани.Действителната процедура обаче варира при различните екрани.За 

повече подробности се обърнете към описанието на съответните операции.

2.2.2 Функционални клавиши
Функционалните клавиши се използват за избиране на съответния 

екран и режим на изобразяване.На CRT/MDI панела са изведени следните 

функционални клавиши:
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[POS] - Натиснете този клавиш за изобразяване на екрана с позициите.

[PROGR] - Натиснете този клавиш за изобразяване на екрана за програмиране.

[OFFSET] - Натиснете този клавиш за изобразяване на екрана с отместванията.

[PARAM/DGN] - Натиснете този клавиш за изобразяване на екрана с 

параметрите и диагностиката

[ALARM/OPR] - Натиснете този клавиш за изобразяване на екрана с кодовете на 

грешките.

[GRAPH] - Натиснете този клавиш за изобразяване на графичните функции на 

системата.
 
2.2.3 Вход от клавиатурата и входен буфер

 ПРИ СТАНДАРТЕН КЛАВИШ
Когато е натиснат адресен/цифров клавиш, символът отговарящ на 

този клавиш се въвежда във входния буфер.Съдържанието на входният 

буфер на клавиатурата се изобразява в долния край на дисплея.

В стандартната клавиатура се използва само един клавиш за 

въвеждане на адрес и цифрова стойност, като това зависи от текущия 

контекст.

Данните за една(адрес+цифрова стойност) могат да бъдат величини 

във входният буфер наведнъж.Използват се и следните клавиши за 

въвеждане на адресите. Всеки път, когато се натисне клавиша, въведеният 

адрес се променя, както е показано по-долу.
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4th е адресът на 4-тата ос. Ако в системата не се използват 

допълнителни оси се въвежда В, ако е включена опцията за втора 

допълнителна функция.

Натискането на клавиша[CANCEL] изтрива всички данни, намиращи се 

във входния буфер.Когато има въведени данни в буфера, всяко натискане на 

клавиша[DELETE] изтрива само последният въведен символ.

2.3 ВЪНШНИ ВХОДНО/ИЗХОДНИ УСТРОЙСТВА

В системите за цифрово програмно управление ЕТА-17 CNC20 М е 

предвиден асинхронен сериен интерфейс RS232 за връзка към 

входно/изходни устройства. Използва се специализиран протокол z-modem за 

осигуряване на надежден трансфер на данни.

Възможно е използването на следните устройства:

 ПЕРСОНАЛЕН КАМПЮТЪР IBM  АТ ИЛИ СЪВМЕСТИМ

Комуникация между CNC20 и персонален компютър може да се 

установи с програма която поддържа Z-modem протокол.

 УСТРОЙСТВО  ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ “USB Storage Device”

USB STORAGE DEVICE устройството може да се използва за 

пренасяне на данни между персонални компютри и система CNC20.
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Типовете данни, които могат да бъдат въвеждани/извеждани от CNC са 

следните:

- програми (PRORAMS)
- отмествания за 

компенсация

(OFFSETS)

- параметри (PARAMETERS)
- макропроменливи (VARIABLES)
- работна зона на РМС-Х (DGN 300 – DGN 699)

Комуникационният протокол се грижи да се осигури надеждна и 

свободна от грешки връзки. Скоростта на трансфер се определя автоматично 

между двете устройства CNC20 и USB STORAGE DEVICE.

2.4 ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО
     2.4.1 Включване на захранването 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО
1. Проверете външния вид на машината.(Например проверете дали 

предната и задната защитни врати са затворени.)

2. Включете захранването според препоръките на производителя на 

машината с натискане на бутон [ON].
3. След първоначалното зареждане се появява екран в който е описана 

конфигурацията на системата за конкретната машина. 

2.4.2 Изобразяване на софтуерната конфигурация 

На екрана на CNC20 се визуализира:

- Серийния номер на системата (горе в дясно на екрана)

- Версия на софтуера на USB комуникатора (горе в ляво на екрана, 

ако има такъв)

- Име на ладер програмата PMC-X въведена в системата

- Паказват се включените машинен пулт и припасвания 

- Показва се и версията на позициониращата платка

- Показва се версията на софтуера на системата
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4.Ако няма активни аларми машината влиза в режим  „ГОТОВНОСТ” и 

се изобразява екрана с позициите.

5. Проверете дали охлаждащият вентилатор е изправен.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато натиснете ключа за включване на захранването, не натискайте 

никакви други клавиши на TFT/MDI панела, докато не се покаже екрана с 

позициите или този с кодовете на грешките.Някои клавиши се използват за 

поддръжка или имат специално значение.Когато се натиснат е възможно да 

се получи неочакван ефект.

2.4.3 Изключване на захранването
1. Проверете дали светлинната индикация на панела, указваща 

работен цикъл е изключена.

2. Проверете дали всички движещи се части на машината са спрели.

3. Проверете дали не се прехвърлят данни от и към системата.

4. Натиснете бутона за изключване [OFF].

ЗАБЕЛЕЖКА:

За повече подробности по изключването на машината се обърнете към 

ръководството на производителя на машината.

3.РЪЧНИ ОПЕРАЦИИ
Използват се пет вида операции, както следва:

1. Ръчно връщане в опорна точка.
2. Ръчно подаване.
3. Инкрементално подаване.
4. Ръчно подаване с РИГ.
5. Прибавяне на изминатото разстояние към координатите.

3.1 РЪЧНО ВРЪЩАНЕ В ОПОРНАТА ТОЧКА (Режим ZRN)

Инструментът се връща в опорната точка както следва:

По всяка ос инструментът се движи в посока, указана с параметър, при 

положение, че режимът за връщане в опорна точка на панела на машината е 

активен. До точката на забавяне инструментът се движи на бърз ход, като 

след това до опорната точка се придвижва с FL скорост. Бързият ход и FL 
скоростта се указват с параметри.
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По време на бързия ход може да бъде зададена четиристъпкова 

корекция на бързия ход. Когато инструментът се върне в опорната точка, 

светва индикатор, указващ завършването на операцията.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЪЧНО ВРЪЩАНЕ В ОПОРНА ТОЧКА

1. Натиснете бутона ZRN за връщане в опорната точка.Това е един от 

бутоните за избор на режим.

2. За да намалите скоростта на подаване, натиснете бутона за 

корекция на бързия ход.Когато инструментът се върне в опорната точка, 

светва индикатор, указващ изпълнението на операцията.

3. Изберете оста на подаване и посоката на движение за връщане в 

опорната точка. Продължете да натискате бутона, докато инструментът се 

върне в опорната точка. До точката на забавяне инструментът се движи с 

бърз ход, а след това с FL скорост до опорната точка.Тя се указва с 

параметър.

4. Ако е необходимо повторете същите операции за другите оси.

Горепосочените операции са само пример.Обърнете се към 

ръководството на производителя за пълното описание на 

процедурата.Графичните изображения на бутоните от панела оттук нататък 

са само примерни.Конкретната реализация зависи от машиностроителя.
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АВТОМАТИЧНО УСТАНОВЯВАНЕ НА КООРДИНАТНАТА СИСТЕМА

Ако е указан съответният параметър за автоматично установяване на 

координатна система, тя се задава автоматично при извършване на операция 

за връщане в опорна точка.Ако в съответните параметри са указани a, b, c и 

d, системата задава такава координатна система на заготовката, при която 

върхът на главния инструмент или опорната позиция на държача на 

инструмента имат координати Х=а, Y=b, Z=c и 4-та=d, след връщане в 

опорната точка.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ПРИДВИЖВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА СЛЕД ВРЪЩАНЕ
След като светлинната индикация, указваща връщане в опорната точка 

е включена т.е. операцията е завършена, инструментът не може да бъде 

задвижен до изключването на режима.

 СВЕТЛИННА ИНДИКАЦИЯ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИЯТА ПО 
ВРЪЩАНЕ В ОПОРНАТА ТОЧКА
Светлинната индикация за завършване на операцията по връщане в 

опорната точка може да бъде загасена след една от следните операции:

- Движение от опорната точка

- Аварийно спиране

 РАЗСТОЯНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ДО ОПОРНАТА ТОЧКА
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За разстоянието, което инструментът може да измине до връщане в 

опорната точка се обърнете към ръководството осигурено от производителя 

на машината.

3.2 РЪЧНО ПОДАВАНЕ (Режим JOG)

В режим на ръчно подаване, натискането на бутоните за подаване по 

дадена ос и посока на движение на панела на оператора, придвижва 

инструмента по избраната ос и в избраната посока.

Скоростта при ръчното подаване е показана в таблицата по-долу.

Скорост на подаване Скорост на подаване

Вход в метри 
(мм/мин/

Вход в 
инчове 
(инч/мин)

Вход в 
метри 
(мм/мин/

Вход в 
инчове 
(инч/мин)

0 0 50 2.0
2.0 0.08 79 3.0
3.2 0.12 126 5.0
5.0 0.2 200 8.0
7.9 0.3 320 12
12.6 0.5 500 20
20 0.8 790 30
32 1.2 1260 50

Текущата стойност на ръчното подаване може да се наблюдавана на 

екрана с позициите (POS), при положение, че такава индикация липсва на 

операторския панел.

Има предвидена и друга таблица за ръчно подаване която се избира с 

параметър Р011.7 =1 . Удобна е за ползване от лазерни, газорезни и други 

машини. Тази скорост на ръчното подаване достига до 3000мм/мин.

ЗАБЕЛЕЖКА:

На скоростта на подаване влияе грешка, която е от порядъка  на 3%.

Скоростта на ръчното подаване може да бъде нагласена с помощта на 

съответните клавиши.Натискането на бутона за бърз ход премества 

инструмента с бърз ход, независимо от натиснатия бутон за ръчно подаване. 
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Ръчно подаване може да се осъществява само по една ос или и по повече от 

една. Това го определя производителя на машината.

Когато бутонът е в положение включено, инструментът се движи в 

посока, указана от бутона.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЪЧНО ПОДАВАНЕ

1. Натиснете  бутона за ръчно подаване – един от клавишите за избор 

на режима JOG.

2. Натиснете  бутоните  за  избор  на  ос  и  посока  на  придвижване  за 

избиране  на  съответната  траектория  на  инструмента. Докато  бутона  е 

натиснат, инструментът се премества със скорост, указана в таблицата.При 

отпускането на бутона инструментът спира.

3. Скоростта  на  подаване  може  да  бъде  зададена  със  съответните 

бутони.
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4. Натискането на бутона за бърз под при ръчно подаване по дадена ос 

и с дадена посока премества инструмента с бърз под докато бутона за бърз 

ход  е  натиснат.Ако  е  зададена  корекция  на  бързия  ход  по  време  на 

преместването с бърз ход тя е валидна.

Горепосочените операции са само примерни. За повече информация се 

обърнете към ръководството на производителя на машината.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 УСКОРЕНИЕ/ЗАБАВЯНЕ ПРИ БЪРЗ ХОД
Скоростта на подаване, времевата константа и метода за автоматично 

ускоряване/забавяне  при  ръчното  подаване  са  същите  както  при  G00  в 

програмата.

 СМЯНА НА РЕЖИМИТЕ
Бутоните за смяна на режимите се намират на машинния панел (пулт) и 

се определят от производителя на машината.

 БЪРЗ ХОД ПРЕДИ ВРЪЩАНЕ В ОПОРНАТА ТОЧКА
Ако след подаване на захранването не се изпълни връщане в опорна 

точка, натискането на бутона за бърз ход не активира този режим, а режим на 

ръчно подаване. 

Тази функция може да бъде отменена с установяването на параметър 

Р010.0=1. Но това е добре да бъде определено от производителя на 

машината.

3.3 ИНКРЕМЕНТАЛНО ПОДАВАНЕ (Режим STEP)

В инкрементален (стъпков) режим, натискането на бутона за оста и 

посоката на придвижването на панела на оператора, придвижва инструмента 

една стъпка по избраната ос в избраната посока.Най-малкото придвижване на 

инструмента е най-малкия входен инкремент.Всяка стъпка може да бъде 1, 

10, 100 или 1000 пъти най-малкия входен инкремент.

Този режим е разрешен, ако не е свързан РИГ.

242



ПРОЦЕДУРА ЗА ИНКРЕМЕНТАЛНО ПОДАВАНЕ

1. Натиснете бутона за стъпково подаване  – режим „STEP”.

2. Изберете разстоянието на което ще се придвижва инструмента за 

една стъпка. Това също се определя от някой от бутоните на машинния 

панел.

3. Натиснете бутона за избиране на ос и посока. Всеки път, когато този 

бутон бъде натиснат, инструментът се придвижва с една стъпка. Скоростта на 

подаване е същата, като тази при ръчното подаване.

4. Ако преди натискането на бутона за придвижване е натиснат бутона 

за бърз ход, движението се извършва с бърз ход.Ако е зададена корекция на 

бързия ход по време на преместването с бърз ход тя е валидна.

Горепосочените операции са само примерни.За повече информация се 

обърнете към ръководството на производителя на машината.

3.4 РЪЧНО ПОДАВАНЕ С РИГ (Режим HNDL)

В този режим инструментът може да бъде задвижван с въртенето на 

ръчен импулсен генератор, намиращ се на предния панел на 

машината.Изберете оста, по която ще се движи инструмента със съответните 

бутони.

Минималното разстояние, на което се придвижва инструментът при 

използването на РИГ(ръчен импулсен генератор) е равно на най-малкия 

входен инкремент.Минималното разстояние на придвижване при завъртане с 

едно деление може да бъде 10 пъти най-малкия входен инкремент или 

съответно коефициент указан с параметър. (Обикновено 100 пъти.)
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ПРОЦЕДУРА ЗА РЪЧНО ПОДАВАНЕ С РИГ

1. Натиснете бутона за избор на режим на ръчно подаване с РИГ – 

един от бутоните за режимите.

2. Изберете ос, по която ще се движи инструментът с помощта на 

бутона за избор на ос.

3. Изберете коефициент на умножение за придвижване при завъртане 

на ръчката с едно деление.Минималното разстояние, на което се придвижва 

инструмента при завъртането на РИГ с едно деление е равно на най-малкия 

входен инкремент.

4. Придвижвайте инструмента по избраната ос, като въртите ръчката. 

Завъртането на ръчката на 360 градуса отговаря на придвижване на 

инструмента със 100 деления.

Горепосочените операции са само примерни.За повече информация се 

обърнете към ръководството на производителя на машината.

 ДОСТЪПНОСТ НА РИГ В РЕЖИМ НА РЪЧНО ПОДАВАНЕ
В режим на ръчно подаване, РИГ се забранява или разрешава с 

параметър. Когато съответният параметър е установен са разрешени и 

ръчното подаване с РИГ, и инкременталното подаване.

 ДОСТЪПНОСТ НА РИГ В РЕЖИМ TEACH IN JOG

В режим TEACH IN JOG, РИГ се забранява или разрешава с 
параметър P013.0 (JHD).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Въртенето на ръчката бързо и използването на голям коефициент за 

умножение като например х100, придвижва инструмента твърде бързо, като 

това може да причини сътресение на машината.
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ЗАБЕЛЕЖКА:

РИГ би трябвало да се върти със скорост пет оборота в секунда или по-

малко.Ако скоростта е по-голяма, е възможно изминатото разстояние да 

не отговаря на градуировката на ръкохватката.

3.5 ПРИБАВЯНЕ НА ИЗМИНАТОТО РАЗСТОЯНИЕ КЪМ КООРДИНАТИТЕ 
     (Функция MANUAL ABSOLUTE- активира се от контролера) 

Дали разстоянието, което е изминал инструментът ще се прибави към 

координатите му зависи от положението на бутона за прибавяне на 

изминатото разстояние към координатите.Когато този бутон е в положение 

включено, разстоянието се прибавя.Когато е изключен, изминатото 

разстояние не се прибавя.

Стойностите на координатите се променят след ръчната операция.
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Стойностите на координатите не се променят след ръчната операция.

Следва описание на връзката между ръчната операция и координатите 

в зависимост от положението на ключа за добавяне на придвижването към 

координатите, с примерна програма.

G01 G90 X100.0 Y100.0 F010 (1)
X200.0 Y150.0; (2)
X300.0 Y200.0; (3)

Следващите фигури използват следното означение:

→ Движение на инструмента, когато бутонът е в положение включено

→ Движение на инструмента, когато бутонът е в положение изключено

Координатите след ръчната операция включват изминатото разстояние 

от  инструмента  при  ръчната  операция.  Когато  ключът  е  в  положение 

изключено, тогава координатите не се прибавят.

 РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ СЛЕД КРАЯ НА БЛОК
Координати след изпълнението на блок (2) и след ръчна операция (Х - 

> ос + 20.0, Y - > ос + 100.0) в края на блок (1).

  РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ СЛЕД СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО

Координати при натиснат бутон за спиране на подаването по време на 

изпълнение на блок (2)..Изпълнява се ръчна операция (Y - > ос + 75.0), и след 

това е натиснат бутон за продължение.
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 ПРИ РЕСТАРТИРАНЕ СЛЕД РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ СЛЕДВАЩА 
СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕ 
Координати при натиснат бутон за спиране на подаването по време на 

изпълнение на блок (2).Изпълнява се ръчна операция (Y - > ос + 75.0), 

управляващото устройство се рестартира с бутон [RESET] и блок (2) се 

чете отново.

 КОГАТО КОМАНДАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ В СЛЕДВАЩИЯ БЛОК Е САМО 
ПО ЕДНА ОС 
Когато в следващата команда участва само една ос, връща се само 

указаната ос.

 КОГАТО КОМАНДАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ В СЛЕДВАЩИЯ БЛОК Е 
ИНКРЕМЕНТАЛНА
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Когато командата в следващия блок е инкрементална, операцията е 

еквивалентна на тази, при бутон в положение изключено.

 РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ ПРИ КОМПЕНСАЦИЯ НА РАДИУСА НА 
ИНСТРУМЕНТА

Компенсация радиуса на инструмента не е активна
След извършването на ръчната операция, при компенсация на радиуса 

на инструмента, автоматичната работа се възобновява, като след това 

инструментът се движи паралелно на пътя, който би трябвало да измине, ако 

не е била извършена ръчната операция. Разликата между двата пътя от 

движението, извършено с ръчната операция.

Компенсация радиуса на инструмента  е активна

Ще бъде описана работата на машината при връщане в режим на 

автоматично изпълнение след ръчна операция с бутон в положение, 

включено и в режим на компенсация на радиуса на инструмента.Векторите, 

които се създават от оставащата част на текущия блок и началото на 

следващият блок са паралелни.Създава се нов вектор, базиран на 

следващия блок, блокът след него и придвижването вследствие на ръчната 

операция.Това се прилага и при ръчна операция около ъгъл.
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Ръчна операция изпълнявана при движение различно от ъглово:

Представете си, че в точка Рн е подадена команда за спиране на 

подаването, по време на придвижването от Ра до Рв на програмирания път 

Ра, Рв и Рс и че инструментът е придвижен ръчно до Рн’.Крайната точка на 

блока Рв се измества в точка Рв’ в зависимост от ръчното придвижване, а 

векторите Vв1 и Vв2 в Рв също се изместват в Vв1’ и Vв2’.
Векторите Vc1 и Vc2 между следващите два блока Рв-Рс и Рс-Рd се 

променят и се създават нови вектори Vc1’ и Vc2’(в този пример Vc2’=Vc2) от 

отношението Рв’-Рс’ и Рс-Рd.Тъй като обаче Vв2’ не е нов изчислен вектор, в 

блока Рв’-Рс не се извършва правилно отместване.Отместването е правилно 

след Рс.

Ръчна операция изпълнявана при ъглово движение:

Следва пример за ръчна операция, изпълнявана при ъглово движение 

Va2’, Vв1’ и Vв2’ са вектори паралелни на Va2, Vв1 и Vв2, като разстоянието 

зависи от ръчното придвижване.Новите вектори се изчисляват от Vc1 и 

Vc2.За блока следващ Рс се изпълнява вярна компенсация на радиуса на 

инструмента.
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Ръчна операция след спиране на единично изпълняван блок:

Ръчната операция е извършена след завършването на изпълнението 

на единичен блок.

Вектори Vв1 и Vв2 са изместени поради ръчната 

операция.Следващата обработка е същата, както в случая описан по-

горе.Прекъсването може да бъде и от MDI операция, а не само от ръчно 

придвижване.Придвижването е същото, както и това на ръчната операция.
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4. РАБОТА В АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ 
Работата с програма на CNC машината се нарича работа в 

автоматичен режим.
Тази глава разяснява следните видове работа в автоматичен 

режим:

Работа с паметта

Изпълнението на програма намираща се в CNC паметта.

MDI операции

Изпълнението на блок, въведена от MDI панела.

DNC 

Функцията за работа на системата с програма, намираща се във 

външно входно/изходно устройство.

Огледален образ 

Функцията за активиране на движение по осите, обратно на приетата 

вече посока при работа в автоматичен режим.

4.1РАБОТА С ПАМЕТТА

Програмите  се  зареждат  в  паметта  или  се  създават  на  системата 

предварително.Когато  се  избере  някоя  от  тях  и  се  натисне  клавиша  за 
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стартиране  на  обработката  на  предният  панел  на  системата,  започва 

работата в автоматичен режим и светва индикатор, указващ изпълнение на 

операции.

Когато се натисне бутона за спиране на подаването, намиращ се на 

панела  на  оператора,  по  време  на  работа  в  автоматичен  режим, 

автоматичното  изпълнение  временно  се  спира.Когато  отново  се  натисне 

бутона  за  стартиране,  автоматичното  изпълнение  на  операциите  се 

възобновява.

Когато се натисне бутона за рестартиране на TFT/MDI панела, 

автоматичната операция се прекратява и се влиза в състояние reset.

Следва една примерна процедура:

За по-детайлно описание се обърнете към ръководството осигурено от 

производителя на машината.

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМА ОТ ПАМЕТТА

1. Натиснете бутона за избор на режим EDIT.

2. Изберете програма от вече въведените.За да направите това, 

следвайте следните стъпки:

2.1. Натиснете бутона [PROGR] и след това софтуерния бутон [LIB], за 

да се покаже библиотечния екран със списък на програмите.

2.2. Изберете желаната програма.

3. Натиснете бутона за избор на режим AUTO.

4. Натиснете клавиша за стартиране на панела на машината.Започва 

автоматично изпълнение на операциите и индикаторната лампа светва.След 

завършване на автоматичната операция, индикаторната лампа изгасва.

5. За да прекъснете или отмените работата с паметта следвайте 

следните стъпки.
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А. Спиране на работата с паметта

Натиснете бутона за спиране на подаването на панела.Светва 

съответната индикаторна лампа, а тази указваща изпълнението на 

операциите загасва.Машината извършва следните операции:

(а) Ако машината е в движение, подаването спира.

(б) Ако се изпълнява изчакване, то се прекъсва.

(в) Текущата операция, зададена с команда M, S или Т се продължава.

Когато се натисне бутона за стартиране или светеща лампа за спиране 

на подаването, работата на машината се възобновява.

Б. Прекъсване на работата с паметта

Натиснете бутона [RESET] на TFT/MDI панела.

Автоматичното  изпълнение  се  прекратява  и  се  влиза  в  състояние 

RESET. Когато се подаде команда за рестартиране по време на движение, то 

се прекратява.

ОБЯСНЕНИЯ:

РАБОТА С ПАМЕТТА

След стартирането на работата с паметта се изпълняват следните 

команди:

(1) Чете се един блок от указаната програма.

(2) Командата се декодира.

(3) Започва изпълнението на командата.

(4) Чете се командата на следващия блок.

(5) Изпълнява се буфериране.Това означава, че командата се 

декодира, за да може да бъде веднага изпълнена.

(6) Веднага след изпълнението на предишния блок, може да започне 

изпълнението на следващия.Това е така, поради наличието на 

буфериране на командите.

(7) От тук нататък изпълнението може да продължи с повторението на 

стъпки от (4) до (6).
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СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА С ПАМЕТТА

Работата с паметта може да бъде спряна с помощта на един от двата 

метода: Указване на команда за спиране или натискане на бутон на панела на 

оператора.

- Командата за спиране включва М00(спиране на програмата), 

М01(опционно спиране), както и М02 и М30(край на програмата).

- За спиране на работата с паметта се използват два бутона: бутона 

за спиране на подаването и бутона [RESET].

СПИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА (М00)

Програмата спира изпълнението си след изпълнение на блок, 

съдържащ М00. Когато програмата спре, всички модални данни остават 

непроменени както е при изпълнение само на един блок.Работата може да 

бъде възобновена с натискането на бутона за стартиране.Работата може да 

бъде различна и зависи от това, както е заложено от производителя на 

машината.За повече информация се обърнете към ръководството на 

производителя.

ОПЦИОННО СПИРАНЕ (М01)

Подобно на М00, изпълнението на програмата в паметта се спира след 

изпълнението на блок, съдържащ М01.Този код е валиден само, когато 

бутонът за опционно спиране е в положение включено.

Работата може да бъде различна и зависи от това, какво е заложено от 

производителя на машината.За повече информация се обърнете към 

ръководството на производителя.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА (М02, М30)
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Когато се прочете код М02 или М30(указан в края на главната 

програма), работата с паметта се прекратява и се влиза в състояние RESET.

При някои машини М30 връща управлението в началото на 

програмата.За повече информация се обърнете към ръководството на 

производителя.

СПИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО

Когато се натисне бутона за спиране на подаването по време на 

операция с паметта, движението на инструмента спира.

РЕСТАРТИРАНЕ

Автоматичната работа може да бъде прекратена и системата може да 

влезе в състояние RESET след натискането на бутона [RESET] или след 

подаване на външен сигнал за рестартиране. Когато бутонът за рестартиране 

се натисне по време на движение на инструмента, инструмента спира 

движението си.

ОПЦИОННО ПРЕСКАЧАНЕ НА БЛОКОВЕ (Функция Block Delete)

Когато бутонът за опционно прескачане на блокове е в положение 

включено, блокове, които започват със символа (/) пред себе си се игнорират.

4.2MDI ОПЕРАЦИИ

В режим MDI може да бъде въведен всеки ред от програмата в същия 

формат и бъде изпълнен от MDI панела.

MDI операциите се използват за прости тестове.

Долупосочените операции са само примерни.За повече информация се 

обърнете към ръководството на производителя на машината.
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ПРОЦЕДУРА ЗА MDI ОПЕРАЦИИ

Пример:  G01 Х10.500 Y20.000 Z3. F650
От TFT/MDI панела може да бъде въведен само един команден блок.

1. Натиснете клавиша за MDI операция от клавишите за избор 

на режима.

2. Натиснете бутона [PROGR].

3. Натиснете софтуерния бутон [MDI], за да се покаже екран с 

MDI DATA в горния ляв ъгъл.

4. Въведете „G01”  с адресно/цифровите клавиши

5. Натиснете клавиша  [INPUT].

Въвежда се и се изобразява G и 01.Ако забележите грешка от въвеждането 

преди натискането на клавиш [INPUT], натиснете клавиша [CANCEL] и 

въведете данните отново

6. Въведете “Х10.500” с адресно/цифровите клавиши.

7. Натиснете клавиша [INPUT].
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Въвежда се и се изобразява Х и 10.500.Ако забележите грешка от 

въвеждането преди натискането на клавиш [INPUT], натиснете клавиша 

[CANCEL] и въведете данните отново.

8. Въведете “Y20.000” с адресно/цифровите клавиши.

9. Натиснете клавиша [INPUT].

Въвежда се и се изобразява Y и 20.000. Ако забележите грешка от 

въвеждането преди натискането на клавиш [INPUT], натиснете клавиша 

[CANCEL] и въведете данните отново.

10.Въведете “Z3.000” с адресно/цифровите клавиши.

11.Натиснете клавиша [INPUT].

Въвежда се и се изобразява Z и 3.000. Ако забележите грешка от 

въвеждането преди натискането на клавиш [INPUT], натиснете клавиша 

[CANCEL] и въведете данните отново.

           12. Въведете „F650” с адресно/цифровите клавиши.

1. Натиснете клавиша  [INPUT].

Въвежда се и се изобразява F и 650. Ако забележите грешка от въвеждането 

преди натискането на клавиш [INPUT], натиснете клавиша [CANCEL] и 

въведете данните отново.
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2. Натиснете клавиша [OUTPT/START] или бутона за 

стартиране на панела на машината (в зависимост от 

реализацията на машинопроизводителя).

Чрез бутона [RESET] се изчиства съдържанието на целия буфер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Модалните G кодове не могат да бъдат отменени. 

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Една MDI операция изпълнява само един въведен 

блок.Едновременно не могат да бъдат изпълнявани два или повече 

блока.

- Символът за край на блока (;) не е необходимо да бъде въвеждан.

- Не могат да бъдат извиквани подпрограми или макроси, с 

изключение на М06 когато е установен параметър.

- При MDI операции, настройките от екрана SETTINGS определят 

дали командите са абсолютни или инкрементални.G кодовете G90 и 

G91 се игнорират.

- Въведеният блок се изчиства при завършване на MDI операцията 

или при влизане в състояние RESET.

4.3 DNC ОПЕРАЦИЯ
При DNC операцията, машината не се управлява от програма, която се 

намира в паметта на CNC. Вместо това, тя се чете директно от свързано със 

системата входно - изходно устройство. Това може да бъде персонален 

компютър или USB STORAGE DEVICE устройство. Този режим се използва, 

когато програмата е твърде голяма, за да се зареди в паметта на CNC.

ПРОЦЕДУРА НА DNC ОПЕРАЦИЯ

1. Подгответе входно/изходното устройство за предаване. Ако това е 

USB Storage Device устройство просто го включете към системата. 

258



2. Изберете режим AUTO и натиснете бутон [PROGR], за да се покаже 

някой от програмните екрани.

3. Натиснете бутона [INPUT].Съобщение в долния край на екрана 

свидетелства за започване на трансфера.

4. Изчакайте докато се покаже съобщение “Data Received  …….”.

 5. Натиснете бутона за стартиране.

 

NC операцията започва.Тя може да бъде спряна и възобновена по 

същия начин като операция с паметта.

ОБЯСНЕНИЯ:

- В DNC режим текущата програма може да извика подпрограма, 

намираща се в паметта.

- В DNC режим текущата програма може да извика потребителски 

макрос. Инструкции за повторение или за преходи, обаче, не могат 

да бъдат задавани.

- В DNC режим текущата програма може да извика макрос намиращ 

се в паметта.

- В DNC режим за връщане от текущата подпрограма или макрос в 

главната програма, не може да бъде използвана командата 

М99Р****.

- В DNC режим програмата не може да бъде изобразявана. Могат да 

бъдат показвани само текущия блок и следващия след него.

- В DNC режим се използва буфериране на данните от 

входно/изходното устройство, за да се осигури непрекъснат 

информационен поток за високо скоростна обработка.Затова, за да 

се отсъди докъде е стигнало изпълнението на програмата, трябва 

да се проверят екраните с текущ/ следващ блок или номерата на 

редовете на програмата, а не индикацията на самото 

входно/изходно устройство.
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4.4 ОГЛЕДАЛЕН ОБРАЗ
По време на автоматично изпълнение на операциите може да бъде 

използвана функция на огледален образ на движение по осите.За да 

използвате тази функция, натиснете бутона за огледалния образ на панела за 

оператора на машината или включете съответното поле от екрана SETTINGS 
на TFT/MDI панела.

ПРОЦЕДУРА
Долупосочените операции са само примерни.За повече информация се 

обърнете към ръководството на производителя на машината.

1. Натиснете бутона за изпълнение само на един блок, за да 

прекъснете автоматичното изпълнение на операциите.Когато се използва 

функцията за огледалния образ още в самото начало, тази стъпка се 

пропуска.

2. Натиснете бутона за огледалния образ за желаната ос на панела за 

оператора на машината.

Освен по този начин може да настроите параметрите на огледалния 

образ и като следвате стъпките описани по-долу: 

2.1. Установете режим MDI.
2.2. Натиснете функционалния клавиш [PARAM/DGN] и софтуерният 

клавиш [SET], за да отидете на екран [SETTINGS].
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2.3. Придвижете курсора в желаната позиция на настройка на 

огледалния образ (REVERSE ) и след това установете желаната ос в т.1.

3. Установете автоматичен режим на операция(режим AUTO или режим 

MDI) и след това натиснете бутона за стартиране, за да започне 

изпълнението на автоматичната операция.

За повече информация относно бутоните за огледалния образ се 

обърнете към ръководството осигурено от производителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Посоката на движение по време на ръчна операция, посоката на 

движение от междинната точка до опорната точка по време на автоматично 

връщане в опорната точка, направлението на придвижване при еднопосочно 

позициониране (G60) и посоката на отместване при цикъл на пробиване(G76, 
G87) не могат да бъдат обърнати.

5.ТЕСТОВИ ОПЕРАЦИИ
Използват се следните функции за проверка преди действителната 

обработка. Проверява се дали машината работи според указания в 

програмата начин.
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Функция MACHINE LOCK и функция за допълнително заключване.
Корекция на подаването.
Корекция на бързия ход.
Режим на прогонване.
Режим на изпълнение на един блок.

5.1 ФУНКЦИЯ MACHINE LOCK И ФУНКЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ЗАКЛЮЧВАНЕ

За да се изобрази траекторията на движение, без да се придвижва 

инструмента използвайте функцията machine lock.

Използват се два типа функции machine lock: заключване по всички 

оси, като движението по всички оси се спира и заключване по Z оста, като се 

спира движението само по Z оста.Освен това се използва и функцията за 

допълнително заключване, която забранява командите M, S и Т.По този начин 

програмите могат да бъдат проверявани без реално движение на 

инструмента на машината.Инструментът не се движи, но на дисплея 

позицията по всяка ос се променя.

ПРОЦЕДУРА ЗА MACHINE LOCK И ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ

 MACHINE LOCK
Натиснете бутона за функция machine lock на панела на оператора. 

Инструментът не се движи, но показанията по всяка ос се променят точно 

както биха се променяли, ако се движеше. 

Някои машини имат бутони за заключване на Z оста. Долупосочените 

операции са само примерни. За повече информация относно функцията 

machine lock се обърнете към ръководството на производителя на 

машината. 

ВНИМАНИЕ: 

Отношението в координатите на заготовката и машината може да се 

промени след изпълнението на функцията machine lock при автоматично 

изпълнение на командите.Ако това се случи, пренастройте координатната 
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система на заготовката като укажете команда за настройка на координатната 

система или като изпълните ръчно връщане в опорната точка.

 ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
Натиснете клавиша за допълнително заключване на панела на 

оператора. Кодовете M, S и Т се забраняват и съответно не се изпълняват.За 

повече информация относно функцията за допълнително заключване се 

обърнете към ръководството на производителя на машината.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 КОМАНДИ M, S И Т САМО ПРИ MACHINE LOCK

В състояние на machine lock командите М, S и Т се изпълняват.

 ВРЪЩАНЕ В ОПОРНАТА ТОЧКА ПРИ MACHINE LOCK

Когато се подаде команда G27, G28 или G30 и машината е в състояние 

machine lock, командата се приема, но инструментът не се придивжва в 

опорната точка и индикаторната лампа указваща връщане в опорната точка 

не светва.

 М КОДОВЕ, КОИТО НЕ СЕ ЗАБРАНЯВАТ ОТ ФУНКЦИЯТА НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ 
Командите М00, М01, М02, М30, М98 и М99 се изпълняват дори и в 

режим на допълнително заключване.

5.2 КОРЕКЦИЯ НА ПОДАВАНЕТО (FEED OVERRIDE)
Програмираната стойност за подаване може да бъде намалена или 

увеличена в процентно съотношение със съответните клавиши. Тази функция 

се използва за проверка на програмата.Например, когато в програмата е 

указано подаване 100мм/мин, корекция от 50% води до скорост на подаване 

от 50мм/мин.

Проверете обработката, като променяте скоростта на подаване указана 

в програмата.
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ПРОЦЕДУРА ЗА КОРЕКЦИЯ НАПОДАВАНЕТО
Установете необходимата корекция на подаването с помощта на 

клавишите на панела за оператора преди или по време на автоматично 

изпълнение на командите.За повече информация се обърнете към 

ръководството осигурено от производителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ОБХВАТ НА КОРЕКЦИИТЕ
Корекциите са в обхвата от 0% до 150% със стъпка 10%.За отделните 

машини този параметър е различен и е описан в съответното ръководство.

5.3 КОРЕКЦИЯ НА БЪРЗИЯ ХОД (RAPID OVERRIDE)
Върху бързия ход може да бъде указана корекция F0, 25%, 50% и 

100%.

КОРЕКЦИЯ НА БЪРЗИЯ ХОД
Изберете една от четирите корекции по време на бързия ход. За 

повече информация относно корекцията на бързия ход се обърнете към 

ръководството на производителя на машината.

Използват се следните видове бърз ход. На всеки вид може да бъде 

приложена корекция:

1) Бърз ход с G00

2) Бърз ход в твърд цикъл

3) Бърз ход с G27, G28 и G30

4) Бърз ход в ръчен режим 

5) Бръз ход при ръчно връщане в опорната точка 
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5.4 РЕЖИМ НА ПРОГОНВАНЕ (РЕЖИМ DRY RUN)
Инструментът се движи със скорост , указана от оператора независимо 

от скоростта на подаване, зададена в програмата.Тази функция се използва 

за проверка на движението на инструмента, когато заготовката не е 

поставена на масата.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕЖИМ НА ПРОГОНВАНЕ
Натиснете бутона за режима на прогонване на панела на оператора 

при режим на автоматично изпълнение.

Инструментът се движи със скорост указана от оператора.За промяна 

на скоростта на подаване може да бъде използван бутона за бързия ход.За 

повече информация относно режима на прогонване се обърнете към 

ръководството на производителя на машината.

 СКОРОСТ НА ПОДАВАНЕ
Скоростта на подаване в режим на прогонване се променя, както е 

показано в таблицата по-долу в зависимост от положението на бутона за 

бързия ход и съответен параметър.

Бутон за бърз 
ход

Програмна команда
Бърз ход Подаване

         ON Скорост на бърз ход Максимална скорост на 
подаване в ръчен режим

         OFF
Скорост на подаване в 

ръчен режим или скорост 
на бързия  ход*

Скорост на подаване в ръчен 
режим

* - Скорост на подаване в ръчен режим, ако съответния параметър е 

P001.6=1( RDRN).
     Скорост на бърз ход, ако същия параметър е 0.
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5.5 РЕЖИМ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИН БЛОК
     (Функция SINGLE BLOCK)
Натискането на бутона за изпълнение на един блок води до влизане в 

такъв режим. Когато в този режим е натиснат бутона за стартиране, 

инструментът спира след изпълнението на един блок в текущата програма. 

Проверете програмата в такъв режим, като я изпълнявате блок по блок.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИН БЛОК

1. Натиснете бутона за изпълнение на един блок на панела на оператора 

на машината.Изпълнението на програмата се прекратява след 

завършването на текущия блок.

2. Натиснете бутона за стартиране, за да изпълните следващия блок. 

Инструментът спира след завършването на блока.

За повече информация относно изпълнението на един блок се 

обърнете към ръководството на производителя на машината.

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИН БЛОК И ВРЪЩАНЕ В ОПОРНАТА ТОЧКА 

Ако са подадени команди G28 до G30, функцията за изпълнение на 

един блок е валидна в междинната точка.

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИН БЛОК В ТВЪРД ЦИКЪЛ 
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В твърд цикъл точките за спиране на единичния блок са в края на (1), 

(2) и (6), както е показано по-долу. Когато се осъществи спиране на 

изпълнението на единичен блок след точки (1) или (2), светва индикаторната 

лампа за задържане на подаването.

 ИЗВИКВАНЕ НА ПОДПРОГРАМА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИН БЛОК 
Спиране след изпълнение на блок не се осъществява, ако блокът 

съдържа М98Р_; М99; или G65.

Ако обаче блока съдържа адрес, различен от О, N или Р и е с команди 

М98Р_ или М99, то тогава той се изпълнява.

6. ФУНКЦИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТА
За незабавно спиране на машината натиснете бутона за аварийно 

спиране.За да е предотврати излизане на инструмента извън определените 

граници са предвидени проверки за това условие.Тази глава описва 

аварийното спиране и проверките за излизане извън определените граници.

6.1 АВАРИЙНО СПИРАНЕ 
Ако натиснете бутонът за аварийно спиране на панела на оператора на 

машината, машината веднага спира движението.
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Този бутон се заключва, когато е натиснат.Въпреки, че при различните 

производители е различно, бутонът обикновено се отключва като се завърти.

Аварийното спиране прекъсва подаването на захранване към 

двигателя. Причините за проблемите трябва да бъдат отстранени и преди 

бутона да бъде отпуснат.

6.2 ПРОВЕРКА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ГРАНИЦИ
Може да бъде указана област, в която на инструментът е позволено да 

се движи.

Проверка за излизане извън определените граници.

Когато инструментът премине тази граница се издава код за грешка и 

инструмента забавя движението си и спира.

Когато инструментът влезе в забранената зона и се издаде код за 

грешка, той може да бъде преместен в посока, обратна на тази, от която е 

дошъл.
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 ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
Границите се установяват с параметри.

Пространството зад тези граници е забранена зона.Производителят на 

машината обикновено задава тези граници като максимално отклонение.

 ПРЕМИНАВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕТО
Ако максималната скорост на бърз ход е F мм/мин, максималното 

разстояние на преминаване след ограничението L в мм се получава от 

следния израз:

Lмм = F/7500
Инструментът навлиза в забранената зона най-много с L мм.

 ИЗЛИЗАНЕ ОТ СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕМИНАТИ ГРАНИЦИ
Ако  се  издаде  код  за  грешка  поради  преминаване  на  

ограничителната  линия,  ръчно  върнете  инструмента  от 

забранената  зона  в  посока,  обратна  на  тази,  показвана  от 

грешката.Натиснете  бутона  за  рестартиране,  за  да  отмените 

алармата.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКИ:

Номер Съобщение Съдържание
6n0 OVER TRAVEL: +n Премината е n-тата ос (1-8) + посока
6n1 OVER TRAVEL: -n Премината е n-тата ос (1-8) - посока

7. КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ И ФУНКЦИИ ЗА САМОДИАГНОСТИКА

Когато се издаде код за грешка се появява съответният екран, 

който указва причината за грешката.Причините са класифицирани с 

кодове.Понякога е възможно системата да изглежда спряла, без да е 

издадено съобщение за грешка.В този случай е възможно да се извършват 

някакви невидими операции.Състоянието й може да бъде проверено с 

функциите за самодиагностика.
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7.1 ЕКРАН ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ 

При наличие на грешка се появява следният екран.

 ДРУГ МЕТОД ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ 
В някои случаи, екранът с грешките може да не се покаже. 

Вместо това в долният край на дисплея ще премигва съобщението 

ALARM. 
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В такъв случай, за да покажете екрана с грешките следвайте 

следните стъпки:

1. Натиснете бутона [ALARM/OPR].

2. Натиснете софтуерният клавиш [ALM].

 ИЗЛИЗАНЕ ОТ СЪСТОЯНИЕ С УКАЗАНА ГРЕШКА

Кодовете за грешки и съобщенията указват причината за 

грешката. За да излезете от това състояние, елиминирайте причината и 

натиснете бутона за рестартиране.

 КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ 

Кодовете за грешки са квалифицирани по следният начин:
№ 000 до 249: Програмни грешки 
№ 250 до 299: Грешки от входно / изходните устройства

№ 300 до 399: Системни (фатални) грешки
№ 400 до 499: Грешки в сервосистемите
№ 600 до 601: Грешки по прегряване 
№ 610 до 699: Грешки от преминаване на границите

      

      За повече информация относно грешките и техните кодове виж 

приложението.

 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКИТЕ
Чрез натискане на софтуерния бутон [HLP] се показва екран с 

кодовете на грешките, но този път с кратко описание на възможната 

причина.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Ако на екрана се покаже съобщение за грешка, което обаче няма номер, а е 

оградено с рамка по средата на екрана с надпис  “ЕТА-17 SYSTEM ALARM”, 

това  свидетелства  за  наличието  на  системна  грешка  и  по-нататъшната 

работа се забранява.
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Свържете се със сервизния екип за изследване на причината, като преди това 

точно  запишете  съобщението  за  грешка. Системната  грешка  изглежда  по 

следния начин: 

7.2 ПРОВЕРКА С ЕКРАНА ЗА САМОДИАГНОСТИКА
Понякога е възможно системата да изглежда спряла, без да е 

издадено съобщение за грешка.В този случай е възможно да се извършват 

някакви невидими операции.Състоянието й може да бъде проверено с 

функциите за самодиагностика.

ПРОЦЕДУРА ЗА САМОДИАГНОСТИКА

1. Натиснете функционалният клавиш [PARAM/DGN]

2. Натиснете софтуерният клавиш [DGN].

3. Екранът с диагностиката има повече от една страница. Изберете 

екрана като следвате следните операции:

(1) Сменете страницата чрез клавишите за страница.

(2)– Натиснете клавиша [Nо]. 

-  Въведете диагностичния номер, който искате да се 

изобрази.

- Натиснете клавиша [INPUT].

Пример:

1. Въведете [7] [0] [0]
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2. Натиснете клавиша [INPUT]. Ще се появи следния екран:

#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0

0700 SCT ITL OVZ INP DWL MTN FIN

Когато цифрата е “1”, съответният статус е валиден.
CFIN: Изпълнява се някоя от функциите M, S, T или В.
CMTN: Изпълнява се придвижване на инструмента.
CDWL: Изпълнява се изчакване.
CINP: Изпълнява се проверка за позиция.
COVZ: Корекция на подаването е 0% (подаване 0).
CITL: Подаден сигнал за блокиране (Interlock).
CSCT: Очаква се сигнал за достигната скорост на въртене на 

вретеното.
При отказ за изпълнение на автоматична операция указва причината.

#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0

0701 RST

CRST: Едно от следните: подаден сигнал от бутона за рестартиране от MDI 

панела, аварийно спиране или външен reset  от контролерската програма.

Указва спиране на автоматичния режим или статуса на задържането на 

подаването.Използват се за елиминиране на проблемите.
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#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0

0702 STP RESR EMS RSTB CSU

STР: Флаг, който спира автоматичното изпълнение.Установява се при 

изпълнение на едно от следните условия.

- Подаден външен сигнал за рестартиране.

- Подаден сигнал за аварийно спиране.

- Подаден сигнал за задържане на подаването.

- Подаден сигнал с бутона за рестартиране на TFT/MDI панела.

- Режима е променен в ръчен и е JOG, HANDLE/STEP, TEACH 
INJOG, TEACH IN HANDLE.

- Издаден код за грешка.
RЕST: Установява се, когато има подаден сигнал за външно рестартиране, 

аварийно спиране или е натиснат бутона за рестартиране.
ЕМS: Установява се при аварийно спиране.
RSTB: Установява се при натиснат бутон за рестартиране.
CSU: Установява се при аварийно спиране или при издаване на код 

за грешка от серво системата.

DGN800 - DGN805  - текуща грешка в серво контура по всяка ос

DGN810 - DGN805  - машинна позиция по всяка ос

DGN820 - DGN825  - служебна информация

DGN830 - DGN835  - аналогова команда към серво регулаторите по всяка ос 
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DGN900 – DGN903  -  стойност  на аналоговите сигнали от  ADCx  от първа 

позиционираща платка

DGN904 –  DGN907  -  стойност  на аналоговите сигнали от  ADCx  от  втора 

позиционираща платка

DGN908, DGN909  - аналогова команда на изхода на куплунг CN7 и CN11. 

Когато вретеното е на адрес CN7 или CN11 това е аналоговата команда към 

регулатора. От контролера също има възможност да се задават стойности 

към CN7 и CN11  когато тези адреси не са зададени за вретеното.

DGN004 – на този диагностичен номер могат да се видят сигналите от 

единичния импулс на пулс кодерите за съответната ос. 

DGN040... DGN042 : на тези диагностични номера могат да се видят 

сигналите от серво регулаторите за всяка ос:

VRDYx- готовност от серво регулатора
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OVLx   - претоварване от серво регулатора

OHx     - прегряване от серво регулатора

CPIN1, CPIN2 – бързодействащи входове за общо предназначение

8. ВХОД/ИЗХОД НА ДАННИ
8.1 ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИ 
8.1.1 Въвеждане на програма

Тази глава описва как да се зареди програма през серийния канал от 

РС или от устройството за запазване на данни и програми (USB Storage 
Device).

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ОТ РС
1. Уверете се, че устройството е готово за предаване.

2. Натиснете бутона за режим [EDIT] на панела на оператора на 

машината.

3. Поставете ключа за защита на програмите в положение “отключено”.
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4. Натиснете бутона [PROGR] за изобразяване на програмния екран и 

след това софтуерния бутон [LIB] за влизане в екрана “PROGRAM 
LIBRARY”.

5. Тази стъпка е опционална.Укажете номера под който програмата ще 

бъде въведена. Когато направите това вече можете да въвеждате. Ако 

в  програмата която ще въвеждате има номер то тогава тя  ще бъде 

регистрирана в паметта на CNC20 с този номер.

6. Натиснете бутона [INPUT].
Програмата се въвежда под указания номер.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да излезете от режима на въвеждане натиснете клавиш   [  RESET  ]  .  

 ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПРОГРАМА
Когато устройството съхранява повече от една програма, то те се 

въвеждат последователно до края или до настъпване на грешка.

 НОМЕРА НА ПРОГРАМИТЕ В ПЕРИФЕРНОТО УСТРОЙСТВО
Когато програмата се въвежда без указание на програмен 

номер.

- Номера на програмата в устройството се присвоява на програмата.Ако 

програмата няма О номер се присвоява първия свободен в системата 

номер.

Когато програмата се въвежда с програмен номер.

- Номера на програмата в периферното устройство се игнорира, а 

указания номер се присвоява на програмата.Когато след нея следват 

други програми, техните номера се запазват.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ОТ USB Storage Device

1. Уверете се, че устройството е готово за предаване.

2. Натиснете бутона за режим [EDIT] на панела на оператора на 

машината.

3. Поставете ключа за защита на програмите в положение “отключено”.
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4. Натиснете бутона [PROGR] за изобразяване на програмния екран и 

след това софтуерния бутон [USB] за влизане в екрана “USB 
CONTENTS”.

5. Натиснете бутон „ALTER” , за да визуализирате файловете които се 

съдържат в устройството.

6. Позиционирайте се с курсора върху програмата която желаете да 

въведете в паметта на CNC20.
7. Натиснете отново бутона [LIB] за изобразяване на екрана “PROGRAM 

LIBRARY”.
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8. Тази стъпка е опционална. Укажете номера под който програмата ще 

бъде въведена. Когато направите това вече можете да въвеждате. Ако 

в  програмата която ще въвеждате има номер то тогава тя  ще бъде 

регистрирана в паметта на CNC20 с този номер.

9. Натиснете бутона [INPUT].
Програмата се въвежда под указания номер.

 ГРЕШКИ

Номер Описание
70 Паметта не достига за зареждане на цялата програма. 
72 Твърде много програми в паметта. 
73 Направен опит за въвеждане на програма със съществуващ номер. 
74 Неправилен номер на програма.
205 Синтактична грешка. Получените данни имат неправилен формат.

  

8.1.2 Извеждане на програма

Тази глава описва как да се запише програма от серийния канал към 

РС или върху устройството за запазване на данни и програми (USB Storage 
Device).

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА

1. Уверете се, че външното устройство е готово за приемане.

2. Натиснете бутона за режим [EDIT] на панела на оператора на 

машината.

3. Натиснете бутона [PROGR] аз изобразяване на програмния екран и 

след това софтуерния бутон [LIB] за влизане в екрана “PROGRAM 
LIBRARY”.

4. Въведете номера на желаната програма или просто позиционирайте 

курсора върху нея.

5. Натиснете бутона [OUTPUT/START].

Програмата с указания номер се извежда.

Ако се натисне бутона [OUTPUT/START] докато е задържан бутона 

[ALTER] се извеждат всички програми на паметта.
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8.2 ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ОТМЕСТВАНЕТО
8.2.1 Въвеждане на данни за отместването

Данните за отместването се въвеждат в CNC по серийния канал от РС 

или от устройство за съхранение на данни  (USB Storage Device). Входният 

формат е същият, като  при извеждане. Когато се зареди отместване, което 

има  същият  номер  като  съществуващо в  паметта  отместване,  заредената 

стойност  заменя  съществуващите  данни  или  се  добавя  в  зависимост  от 

полето “OFFSET MODE” от екрана на “SETTINGS” както следва.

0 (ABS) – заменя се 

1 (INC)  – добавя се

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ОТМЕСТВАНЕТО ОТ РС

1. Уверете се, че устройството е готово за предаване.

2. Натиснете бутона за режим [EDIT] на панела на оператора на 

машината.

3. Натиснете бутона [OFFSET] и софтуерния бутон [OFS] за изобразяване 

на екрана с отместванията.

4. Натиснете бутон [INPUT].
След завършване на операцията по въвеждането на данните за 

отместването ще бъдат изобразени на дисплея.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ОТМЕСТВАНЕТО ОТ USB 
Storage Device

1. Уверете се, че устройството е готово за предаване.

2. Натиснете бутона за режим [EDIT] на панела на оператора на 

машината.

3. Поставете ключа за защита на данните в положение “ОТКЛЮЧЕНО”.

4. Натиснете бутона [PROGR] за изобразяване на програмния екран и 

след това софтуерния бутон [USB] за влизане в екрана “USB 
CONTENTS”.

5. Натиснете бутон „ALTER” , за да визуализирате файловете които се 

съдържат в устройството

6. Позиционирайте се с курсора върху файла с  данните на 

отместванията които желаете да въведете в паметта на CNC20.

280



7. Натиснете бутона [OFFSET] и софтуерния бутон [OFS] за изобразяване 

на екрана с отместванията.

8. Натиснете бутон [INPUT].
След завършване на операцията по въвеждането на данните за 

отместването ще бъдат изобразени на дисплея.

8.2.2 Извеждане данни за отместването

Данните за отместването се извеждат от CNC по серийния канал към 

PC или към устройството за съхранение на данни (USB Storage Device).

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА ОТМЕСТВАНЕТО

1. Уверете се, че устройството е готово за приемане.

2. Натиснете бутона за режим [EDIT] на панела на оператора на 

машината.

3. Натиснете бутона [OFFSET] и софтуерен бутон “OFS” за изобразяване 

на екрана с отместванията.

4. Натиснете бутона [OUTPUT/START].

ФОРМАТ НА ИЗВЕЖДАНЕТО

Форматът за извеждане е както следва:
За компенсация на инструмента 

N_O_
където: 

N_: Номер на отместването

О_: Стойността на компенсацията

8.3 ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИ 

8.3.1 Въвеждане на параметри 

Параметрите се въвеждат в CNC по серийния канал или от устройство 

за съхранение на данни (USB Storage Device).Когато се зареди даден 

параметър, който има същият номер като съществуващ в паметта параметър, 

заредената стойност заменя съществуващите данни.
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    Въвеждане на параметри от РС
1. Уверете се, че устройството е готово за предаване.

2. Натиснете бутона за аварийно спиране на панела за оператора на 

машината.

3. Натиснете функционалния бутон [PARAM/DGN] на панела на 

оператора на машината. 

4. Натиснете софтуерния бутон [SET] за да се покаже екрана с 

настройките (SETTINGS).
5. На (PRM MODIFY) напишете 1и натиснете [INPUT]. Появява се аларма 

номер 100. Параметрите вече могат да бъдат променяни. 

6. Натиснете функционалния бутон [PARAM/DGN]
7. Натиснете софтуерния бутон [PRM], за да се изобрази екрана с 

параметрите [PARAMETERS].
8. Натиснете бутона [INPUT].

Параметрите се записват в паметта..

9. На (PRM MODIFY) въведете 0.

10. Изключете и включете CNC отново.

11.  Освободете бутона за аварийно спиране на панела за оператора на 

машината.

Въвеждане на параметри от USB Storage Device
1. Уверете се, че устройството е готово за предаване.

2. Натиснете бутона за режим [EDIT] на панела на оператора на 

машината.

3. Натиснете бутона [PROGR] за изобразяване на програмния екран и 

след това софтуерния бутон [USB] за влизане в екрана “USB 
CONTENTS”.

4. Натиснете бутон „ALTER” , за да визуализирате файловете които се 

съдържат в устройството

5. Позиционирайте се с курсора върху файла с  данните на параметрите 

които желаете да въведете в паметта на CNC20.
6. Поставете ключа за защита на данните в положение “ОТКЛЮЧЕНО”.

7. Натиснете функционалния бутон [PARAM/DGN] на панела на 

оператора на машината. 
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8. Натиснете софтуерния бутон [SET] за да се покаже екрана с 

настройките (SETTINGS).
9. На (PRM MODIFY) напишете 1.Появява се аларма номер 100. 

Параметрите вече могат да бъдат променяни. 

10. Натиснете функционалния бутон [PARAM/DGN]
11. Натиснете софтуерния бутон [PRM], за да се изобрази екрана с 

параметрите [PARAMETERS].
12. Натиснете бутона [INPUT].

Параметрите се записват в паметта..

13. На (PRM MODIFY) въведете 0.

14. Изключете и включете CNC отново.

15.  Освободете бутона за аварийно спиране на панела за оператора на 

машината.

8.3.2 Извеждане на параметри

Параметрите се извеждат от CNC по серийния канал към PC или към 

устройство за съхранение на данни (USB Storage Device).

ИЗВЕЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИ 

1. Уверете се, че устройството е готово за приемане.

2. Натиснете бутона за режим EDIT на панела на оператора на машината.

3. Натиснете функционалния бутон [PARAM/DGN] за изобразяване на 

екрана с параметри.

4. Натиснете бутона [OUTPUT/START].
Параметрите се извеждат във формата по-долу.

ФОРМАТ НА ИЗВЕЖДАНЕТО

Форматът за извеждането е както следва:

N_P_
където: 

N_: Номер на параметъра

Р_: Стойността на параметъра
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8.4 ВЪВЕЖДАНЕ/ИЗВЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНЛИВИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ 
      МАКРОСИ

8.4.1 Въвеждане на променливи за потребителски макрос 

Стойностите на променливи на потребителския макрос(#100 … #131 и 
#500 … #599) се зареждат в паметта на CNC през серийния канал от РС или 

от устройство за съхранение на данни (USB Storage Device). Използва се 

същият формат като при извеждане. Когато в паметта се зареди стойност на 

променлива, тази стойност заменя вече съществуващата.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНЛИВИ  OT PC
1. Уверете се, че устройството е готово за предаване.

2. Натиснете бутона EDIT на панела на оператора на машината.

3. Натиснете функционалния бутон [OFFSET] и след това софтуерния 

бутон [V100] или [V500] за изобразяване на екрана с променливите 

(VARIABLES).
4. Натиснете бутона [INPUT].Променливите се записват в паметта на 

CNC.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНЛИВИ OT USB Storage Device
1. Уверете се, че устройството е готово за предаване.

2. Натиснете бутона за режим [EDIT] на панела на оператора на 

машината.

3. Натиснете бутона [PROGR] за изобразяване на програмния екран и 

след това софтуерния бутон [USB] за влизане в екрана “USB 
CONTENTS”.

4. Натиснете бутон „ALTER” , за да визуализирате файловете които се 

съдържат в устройството

5. Позиционирайте се с курсора върху файла с  данните на променливите 

които желаете да въведете в паметта на CNC20.
6. Натиснете бутона EDIT на панела на оператора на машината.

7. Натиснете функционалния бутон [OFFSET] и след това софтуерния 

бутон [V100] или [V500] за изобразяване на екрана с променливите 

(VARIABLES).
8. Натиснете бутона [INPUT].Променливите се записват в паметта на 

CNC.
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ЗАБЕЛЕЖКА: 

Могат да бъдат зареждани и извеждани променливи (#100 … #131 и 
#500 … #599). Общите променливи от #100 до #131 обаче губят стойността си 

след спиране на захранването.

8.4.2 Извеждане на променливи за потребителски макроси

Стойностите на променливите на потребителския макрос(#100 … #131 
и #500 … #599) се извеждат от паметта на CNC през серийния канал към РС 

или към устройство за съхранение на данни (USB Storage Device).

ИЗВЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНЛИВИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ МАКРОСИ

1. Уверете се, че устройството е готово за приемане.

2. Натиснете бутона за режим EDIT на панела на оператора на машината.

3. Натиснете функционалния бутон [OFFSET] за изобразяване на екрана 

с променливите (VARIABLES).
4. Натиснете клавиша [OUTPT/START].Променливите се извеждат към 

изходното устройство.

ФОРМАТ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ 

Форматът за извеждане е както следва: 

N_V_
където: 

N_: Номер на променлива 

V_: Стойност на променлива

9. РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Тази глава описва как да се редактират програмите, които се намират в 

паметта на CNC.Редактирането включва вмъкване, модифициране, изтриване 

и замяна на думи.Редактирането също включва изтриване на цялата 
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програма.Тази глава описва и търсене на програми по техния програмен 

номер, последователно търсене, търсене на думи и адреси – действия, които 

се изпълняват по време на редактирането на програми.

9.1 ВМЪКВАНЕ, ПРОМЯНА И ИЗТРИВАНЕ НА ДУМИ 
Тази глава описва процедурата по вмъкване, модифициране и 

изтриване на думи в програма заредена в паметта. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВМЪКВАНЕ, ПРОМЯНА И ИЗТРИВАНЕ НА ДУМИ

1. Изберете режим на редактиране [EDIT].

2. Натиснете функционалният бутон [PROGR], за да се изобрази 

екрана за програмиране.

3. Натиснете софтуерния бутон  [LIB] и изберете желаната програма 

за редактиране с помоща на курсора или я потърсете с нейния 

номер.

4. Натиснете софтуерния бутон  [EDIT].

5. Потърсете думата, която ще променяте.

- Метод на сканирането 
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- Метод за търсене на думи

6. Изпълнете операцията промяна, вмъкване или изтриване на дума.

 КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДУМА И ЕДИНИЦА ЗА РЕДАКТИРАНЕ

Дума е адрес, следван от число. Символът за край на блок, също е 

дума.По време на редактиране думата, която подлежи на обработка 

(единица за редактиране) е осветена.Така лесно се забелязва върху коя 

дума ще бъде приложена операцията.

 ВМЪКВАНЕ НА ДАННИ

За да вмъкнете или промените дума по време на редактирането се 

въвежда адрес, следван от съответните данни.Текущият входен буфер се 

визуализира в долната част на екрана.

- след завършване на въвеждането натиснете съответния бутон за 

изпълнение на желаната функция по редактиране/търсене

- бутонът [DELETE] изтрива последния въведен символ 

- бутонът [CANCEL] отменя въвеждането (отказ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Потребителят не може да продължи изпълнението на програмата 

след промяна, вмъкване или изтриване на думи от програмата по време на 

работа на машината при операции като например спиране след всеки блок 

или задържане на подаването.Ако такава промяна бъде извършена, 

програмата може да не бъде изпълнена точно според показанията на 

екрана след прекратяване на процеса по обработката.Така, че когато 

трябва да променяте съдържанието на паметта, добре е първо да 

рестартирате системата след завършване на редактирането преди да 

преминете към изпълнението на програмата.

9.1.1 Търсене на думи

Думата може да бъде намерена чрез обхождане на всички думи в 

текста (сканиране), чрез търсене на самата дума или чрез търсене на 

адреса.

287



ПРОЦЕДУРА ЗА СКАНИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Натиснете бутона за придвижване на курсора [↓].

В екрана курсора се придвижва напред дума по дума.Курсора се 

позиционира върху избраната дума.

2. Натиснете бутона за придвижване на курсора [↑].

В екрана курсора се придвижва назад дума по дума.Курсора се 

позиционира върху избраната дума.

Пример: 
Когато се сканира за думата X-45.608.

3. Натискането на бутоните [↓] или [↑] сканира последователно всички 

думи в програмата.

4. Натискането на бутона за смяна на страницата [↓] показва 

следващата страница и започва търсене от първата дума на тази 

страница.

5. Натискането на бутона за смяна на страницата [↑] показва 

предишната страница и започва търсене от първата дума на тази 

страница.

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ДУМА 
Пример: 

Търсене на думата X-45.608

1. Въведете адрес [X].

2. Въведете [-] [4] [5] [.] [6] [0] [8]

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

- X-45.608 не може да бъде търсено, ако е въведено само X-45.

- X-45.608 не може да бъде търсено, ако е въведено X-045.608.

3. Натискането на бутона [↓] за придвижване на курсора, стартира 

операцията търсене.
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След завършване на операцията, курсорът се позиционира върху 

думата X-45.608. Натискането на клавиша [↑] за движение на курсора в 

обратната посока започва търсене в обратната посока.

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРСЕНЕ НА АДРЕС 

Пример: 
Търсене само на адрес М

1. Въведете адрес [M].

2. Натискането на бутона [↓] за придвижване на курсора стартира 

операцията търсене.

След завършване на операцията, курсорът се позиционира върху 

думата М03. Натискането на бутона [↑] за движение на курсора в 

обратна посока започва търсене в обратната посока.

КОД ЗА ГРЕШКА 

Код на грешката Описание
 71 Търсената дума или адрес не са били намерени
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9.1.2 Връщане в началото на програмата

Курсорът може да бъде преместен направо в началото на 

програмата.Тази глава описва два метода за извършването на тази 

операция.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЪЩАНЕ В НАЧАЛОТО НА ПРОГРАМАТА

МЕТОД 1

Натиснете бутона [RESET] след като сте влезли в режим на 

редактиране. Когато курсорът се върне към началото на програмата, 

съдържанието й се изобразява от горния край на екрана.

МЕТОД 2

1. Изберете режим на редактиране (EDIT).

2. Натиснете софтуерния бутон [PROG] за показване на програмата.

3. Натиснете адресния бутон [O].

4. Натиснете бутона за придвижване на курсора [↑].

9.1.3 Вмъкване на дума

ПРОЦЕДУРА ЗА ВМЪКВАНЕ НА ДУМА

1. Намерете думата преди която искате да вмъкнете.

2. Въведете адреса, който ще вмъквате.

3. Въведете данните.

4. Натиснете бутона [INSERT].
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Пример: Вмъкване на Z-2.

1. Намерете F200.0

F200.0 е намерено.

2. Въведете [Z] [-2] [.] .

3. Натиснете клавиша [INSERT].

Вмъква се Z-2.
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9.1.4 Промяна на дума

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЯНА НА ДУМА

1. Намерете думата, която искате да промените.

2. Въведете адреса, който желаете.

3. Въведете данните.

4. Натиснете бутона [ALTER].

Пример: Промяна на S2000 в S3000

1. Намерете S2000.

S2000 е намерено. 

2. Въведете [S] [3] [0] [0] [0].

3. Натиснете бутона [ALTER].

S2000 се променя в S3000

9.1.5 Изтриване на дума 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ДУМА 

1. Намерете думата, която ще се изтрива.

2. Натиснете бутона [DELETE] два пъти последователно.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Натискането два пъти е, за да се избегне неволно изтриване.Тази функция 

работи само, когато няма нищо въведено във входния буфер, тъй като в 

противен случай този бутон изтрива последния символ от буфера.

Пример: Изтриване на Х-45.608

1. Намерете Х-45.608
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Х-45.608 е намерен.

2. Натиснете бутона [DELETE] два пъти последователно.

Х-45.608 се изтрива.
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9.2 ТЪРСЕНЕ НА ПРОГРАМА

Когато в паметта са заредени голям брой програми, всяка от тях 

може да бъде намерена по номера си.Използват се два метода за търсене 

на програма в паметта.

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПРОГРАМА В ПАМЕТТА
МЕТОД 1

1. Изберете режим на редактиране (EDIT).

2. Натиснете функционалния бутон [PROGR] и софтуерния бутон 

[LIB] за показване на екрана с програмната библиотека (PROGRAM 

LIBRARY).

3. Въведете номера на програмата .

4. Натиснете клавиша за придвижване на курсора [↓].

5. След завършването на операцията търсене, курсорът се 

позиционира върху избраната програма.По нейния коментар и 

големина може да се уверите, че тя е правилно избрана.Ако 

програма с такъв номер не е намерена, се издава код за грешка.

МЕТОД 2

1. Изберете режим на редактиране (EDIT).

2. Натиснете функционалния бутон [PROGR] и софтуерния бутон 

[LIB] за показване на екрана с програмната библиотека 

(PROGRAM LIBRARY).

3. Използвайте бутоните за придвижване на курсора, за да 

огледате всички програми в паметта на CNC.

КОД ЗА ГРЕШКА 

Код на 

грешката

Описание

71 Търсената програма не е била 

намерена
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9.3 ИЗТРИВАНЕ НА ПРОГРАМА

Програмите, намиращи се в паметта могат да бъдат изтривани 

или една по една, или всички заедно.

9.3.1 Изтриване на една програма 

Системата дава възможност за изтриване на една програма в 

паметта.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЕДНА ПРОГРАМА

1. Изберете режим на редактиране (EDIT).

2. Натиснете функционалния бутон [PROGR] и софтуерния бутон 

[LIB] за изобразяване на екрана с програмната библиотека 

(PROGRAM LIBRARY).

3. Позиционирайте курсора върху желаната програма.

4. Натиснете бутона [DELETE] два пъти последователно.Програмата 

указана от курсора се изтрива. 

 Заб. Когато в библиотеката е останала само една програма и се изпълни 
изтриване на тази програма, тогава се прави цялостно изтриване на 
паметта.

9.3.2 Изтриване на всички програми 

Системата дава възможност за изтриване на всички програми, 

намиращи се в паметта.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ

1. Изберете режим на редактиране (EDIT).
2. Натиснете функционалния бутон [PROGR] и софтуерния бутон [LIB] за 

изобразяване на екрана (PROGRAM LIBRARY).
3. Натиснете и задръжте бутона [ALTER].
4. Натиснете бутона [DELETE] два пъти последователно за изтриване на 

всички програми.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
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Натискането на тази комбинация от бутони е реализирана за 

предпазване от неволно изтриване на всички програми. Когато тази 

процедура се изпълни за FLASH – библиотеката изтриването 

продължава около 5 минути. 

9.3.3 Копиране на програма
Системата дава възможност за копиране на една програма от RAM 

библиотеката във FLASH библиотеката и обратно 

Процедура за копиране на програма 

1. Иберете режим [EDIT]

2. Натиснете функционалния бутон [PROGR]

3. Натиснете софтуерния бутон [LIB]

4. С помоща на курсора се позиционирайте върху програмата която 

искате да копирате или я потърсете с нейния програмен номер. В 

зависимост от това къде се намира програмата ( в RAM или FLASH 

библиотеката) тя ще бъде копирана в другата библиотека. С помоща на 

клавишите [←] и [→] се прехвърляме от едната библиотека в другата

5. Натиснете софтуерния бутон [COPY]

6. Програмата се копира и показва на екрана
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9.3.4 Възстановяване на програми
Когато изтриваме програма от FLASH библиотеката, системата позволява 

те да бъдат възстановени .

 Процедура по възстановяване на програми 

1. Иберете режим [EDIT]

2. Натиснете функционалния бутон [PROGR]

3. Натиснете софтуерния бутон [LIB]

4. С помоща на клавиша  [→] се прехвърляме във FLASH библиотеката.

5. Натиснете софтуерния бутон [REST]

6. Възстановяват се всички програми които са били изтрити до този 

момент.

 

Заб. Възстановяването е възможно единствено и само когато изтриваме 

програма от  FLASH  библиотеката. Процеса на възстановяване може да 

трае няколко минути  тъй като зависи от броя и големината на изтритите и 

съществуващите програми в библиотеката.

9.3.5Дефрагментация на FLASH – библиотеката
При дефрагментацията на библиотеката се прави изчистване на изтритите 

програми от библиотеката и презаписване на останалите програми като се 

изчистят ненужните сегменти от паметта.

Процедура по дефрагментация на FLASH – библиотеката

1. Изберете режим [EDIT]

2. Натиснете функционалния бутон [PROGR]

3. Натиснете софтуерния бутон [LIB]

4. С помоща на клавиша  [→] се прехвърляме във FLASH библиотеката.

5. Натиснете софтуерния бутон [DEFR]

6. Започва  дефрагментация на библиотеката.
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Заб.  След  дефрагментация  на  библиотеката  не  е  възможно 
въстановяване на вече изтрити програми . Процеса на дефрагментация 
също може да трае няколко минути.

10. СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ
Програмите могат да бъдат въвеждани от MDI панела.Тази глава 

описва начинът на въвеждане на програмите.

10.1  ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИ ОТ MDI ПАНЕЛА
Програмите се въвеждат в режим на редактиране и използване на 

функциите за редактиране, описани в глава 9.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИ ОТ MDI ПАНЕЛА

1. Изберете режим на редактиране (EDIT).

2. Натиснете функционалния бутон [PROGR] и софтуерния бутон [LIB] за 

изобразяване на екрана с програмната библиотека (PROGRAM 
LIBRARY).

3. Въведете номера на новата програма(до 4 цифри).

4. Натиснете бутона [INSERT].Програмата е създадена.

5. Натиснете софтуерния бутон [EDIT], за да преминете към 

редактирането й.

КОД ЗА ГРЕШКА  

Код на грешката Описание
73 Програма с този номер вече е използвана

11. ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДАННИ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ:

За да може  CNC да работи със съответния инструмент,  от  TFT/MDI 

панела  трябва  да  бъдат  въведени  различни  данни.  Операторът  може  да 

следи състоянието на системата по данните,  които се изобразяват по време 

на работа.
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Тази глава описва как да се изобразяват и въвеждат данни за всяка 

функция.  Освен  това  тук  се  описват  и  процедурите  за  избиране  на 

съответната информация със софтуерните клавиши.

 ДИАГРАМА НА ПРЕМИНАВАНЕ
По-долу  е  показана  диаграма  на  преминаванията  при  натискане  на 

някой от функционалните клавиши наTFT/ MDI панела. Направено е описание 

на всеки екран, който е извикан от по-горна функция.Виж съответните глави 

за  повече  информация  относно  всеки  екран  и  съответната  процедура  за 

въвеждане на данните.

 КЛЮЧ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Възможно  е  системата  да  разполага  с  ключ  за  защита  на  данните, 

който защитава частично програмите от определени действия. Обърнете се 

към ръководството на производителя на машината за повече информация 

относно местоположението на този ключ и начина му на употреба.
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Екран за изобразяване на позициите
Диаграма на екраните, превключвани от функционалният клавиш [POS].
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Програмен екран 
Диаграма на екраните, превключвани от функционалният клавиш [PROGR] 
в автоматичен или MDI режим

301



Програмен екран
Диаграма на екраните, превключвани от функционалният клавиш [PROGR] 
в режим на редактиране
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Екран изобразяващ отместванията 
Диаграма на екраните, превключвани от функционалният клавиш [OFFSET]
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Екран за параметри/диагностика
Диаграма на екраните, превключвани от функционалният клавиш 

[PARAM/DGN]

Екран с кодове за грешки 
Диаграма на екраните, превключвани от функционалният клавиш 

[ALARM/OPR]
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  ЕКРАНИ ЗА НАСТРОЙКА
Таблицата по-долу описва данните,  които се въвеждат във всеки от 

екраните.

Екрани за настройка и данни, въвеждани в тях

№ Екран за настройка Въвеждани данни Забележк
а

1 Стойности за 
компенсация на 
инструмента

Стойност за компенсация на 
дължината на инструмента.
Стойност за компенсация на 
радиуса на инструмента 

11.4.1

2 Настройки Настройки 11.5.3
3 Макро променливи Общи променливи на 

потребителските макроси 
(#100 до #131) или (#500 до 
#599) 

11.4.3

4 Параметри Параметри 
Стойности за компенсация 
стъпката на подаване

11.5.1
11.5.2

5 Софтуерен панел за 
оператора

Допълнителни операторски 
ключове 

11.6.2

6 Установяване на 
работна координатна 
система

Стойност на отместването на 
центъра на координатната 
система

11.4.2

11.1 ИЗОБРАЗЯВАНИ ЕКРАНИ ПРИ НАТИСКАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ 
БУТОН [POS]

Натиснете функционалния клавиш [POS], за да изобразите текущата 

позиция на инструмента.За показване на текущата позиция на инструмента се 

използват следните три екрана:

- Екран за позицията по работната координатна система и всички 

координатни системи

- Екран за позицията по относителна координатна система и всички 

координатни системи

Горепосочените  екрани  могат  да  изобразяват  и  корекцията  на 

подаване,   изминатото  време  и  броя  на  детайлите,  текущото  подаване, 

оборотите на вретеното както и съобщения от контролерската програма.
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11.1.1 Екран за позицията на работната координатна система

Изобразява текущата позиция на инструмента в работната координатна 

система.Текущата  позиция  се  променя  при  движение  на 

инструмента.Надписът  в  горната  част  на  екрана  указва,  че  се  използват 

абсолютни координати.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЕКРАНА С ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ В 
КООРДИНАТНАТА СИСТЕМА НА ЗАГОТОВКАТА

1. Натиснете функционалния бутон [POS].

2. Натиснете софтуерния бутон [ABS]. 

11.1.2 Екран за позицията по относителна координатна система

Изобразява  текущата  позиция  на  инструмента  в  относителна 

координатна  система,  базирана  на  установени  от  оператора 

координати.Текущата  позиция  се  променя  с  движението  на 
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инструмента.Надписът  в  горната  част  на  екрана  указва,  че  се  използват 

относителни координати.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЕКРАНА С ТЕКУЩАТА ПОЗИИЦИЯ В 
ОТНОСИТЕЛНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА

1. Натиснете функционалния бутон [POS].

2. Натиснете софтуерния бутон [REL].

 УСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНИ КООРДИНАТИ
На текущата позиция на инструмента в относителната координатна 

система може да бъде зададена стойност 0.Това става по следният начин:

ПРОЦЕДУРА ЗА НУЛИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПОЗИЦИЯТА ПО 
ИЗБРАНА ОС

1. Въведете адреса на оста (Х, Y и т.н.) в екрана с относителните 

координати.

Адресът на избраната ос започва да премигва.Могат да бъдат 

въведени две или повече оси едновременно.
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2. Натиснете клавиша [CANCEL].Относителните координати на осите, 

избрани в предишната точка се нулират.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Повторното натискане на адреса на дадена ос отменя избора й.

 ПРЕДВАРИТЕЛНО УСТАНОВЯВАНЕ СЪС ЗАДАВАНЕ НА 
КООРДИНАТНА СИСТЕМА
Параметър Р002.1(PPD) се използва за потвърждаване на това, че 

показаните позиции в относителната координатна система са със същите 

стойности като тези на координатната система на заготовката, когато 

координатната система е зададена с G92 или когато се изпълнява ръчно 

връщане в опорната точка.

 ПОКАЗВАНИ КООРДИНАТИ 
Едновременно се показват текущите позиции на инструмента по 

следните координатни системи: 

- Текущи координати в работна координатна система(абсолютни 

координати)

- Текущи координати в относителна координатна система(относителни 

координати)

- Текущи координати в машинна координатна система(машинни 

координати)

- Оставащо разстояние до края на операцията

 ОСТАВАЩО РАЗСТОЯНИЕ ДО КРАЯ НА ОПЕРАЦИЯТА
Оставащото разстояние до завършване на операцията се изобразява в 

автоматичен или MDI режим. Показва се разстоянието, което трябва да 

измине инструмента до завършването на текущия блок.

 МАШИННА КООРДИНАТНА СИСТЕМА
Използваната единица за изобразяване на позицията в машинната 

координатна система е най-малкия изходен инкремент.

308



11.1.3. Изобразяване на време и брой детайли

На екрана за изобразяване на текущата позиция се показват и 

текущото време, времето на цикъла и броя на обработените детайли.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ИЗМИНАЛОТО ВРЕМЕ И 
ОБРАБОТЕНИТЕ ДЕТАЙЛИ НА ЕКРАНА ЗА ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ

1. Натиснете функционалния клавиш [POS], за да се изобрази екрана с 

текущата позиция.

Броят на обработените детайли (PARTS COUNT), текущо време, 

текущо време на цикъла(CYCLE TIME), корекцията на бързия ход и работното 

подаване, обороти на вретеното и избрана предавка  се  изобразяват също на 

този екран. 

 БРОЙ ОБРАБОТЕНИ ДЕТАЙЛИ
Показва броя на обработените детайли. Броят се увеличава всеки път, 

когато се изпълни код М02 или М30. Натиснете адресния клавиш [P] и след 

това клавиша [CANCEL], за да се нулира брояча.

 ТЕКУЩО ВРЕМЕ 
Текущото време се показва най-горе на екрана.

 ВРЕМЕ НА ЦИКЪЛА 
Показва изминалото време за една автоматична операция, без времето 

за спиране и времето за задържане на подаването.Стойността автоматично 

се нулира при започване на нова операция.

11.2 ИЗОБРАЗЯВАНИ ЕКРАНИ ПРИ НАТИСКАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ 
БУТОН [PROGR] (В АВТОМАТИЧЕН ИЛИ MDI РЕЖИМ)
 Тази глава описва изобразяваните екрани при натискане на функционалния 

бутон [PROGR] в автоматичен или MDI режим.Първите два от описаните 
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екрани показват състоянието на текущо изпълняваната програма в 

автоматичен или MDI режим, а последният показва командата за MDI 
операция в MDI режим.

Екран за проверка на програмата.

Екран за изобразяване на текущия и следващия блок.

Програмен екран за MDI операция.

11.2.1 Екран за проверка на програмата
Този екран показва текущо изпълняваната програма, текущата позиция 

на инструмента и модалните данни в автоматичен режим.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЕКРАНА ЗА ПРОВЕРКА НА 
ПРОГРАМАТА

1. Натиснете функционалния бутон [PROGR] за изобразяване на 

програмата.

2. Натиснете софтуерния бутон [CHCK].

Изобразяват се текущо изпълняваната програма, текущата позиция на 

инструмента и модалните данни.

310



 ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ
Изобразяват се позицията на инструмента в координатната система на 

заготовката  или  относителната  координатна  система,  както  и  оставащото 

разстояние  до  края  на  операцията.Превключването  между  абсолютната  и 

относителната позиция се осъществява с параметър.

11.2.2 Екран за изобразяване на текущия и следващия блок
Този екран изобразява текущо изпълнявания блок и модалните данни в 

автоматичен и MDI режим

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ТЕКУЩИЯ И СЛЕДВАЩИЯ 
БЛОК

1. Натиснете функционалния бутон [PROGR] за изобразяване на 

програмата.

2. Натиснете софтуерния бутон [CURR].

Изобразява се текущо изпълняваният блок, следващия блок и 

модалните данни .
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11.2.3 Програмен екран за MDI операция
Този екран показва въведената от MDI панела програма, както и 

модалните данни в MDI режим.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ЕКРАН ЗА MDI 
ОПЕРАЦИЯ

1. Натиснете функционалния бутон [PROGR] за изобразяване на 

програмата.

2. Натиснете софтуерния бутон [MDI].

Изобразяват се въведената от MDI панела програма и модалните 

данни.

11.3 ИЗОБРАЗЯВАНИ ЕКРАНИ ПРИ НАТИСКАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ 
БУТОН [PROGR] (В РЕЖИМ НА РЕДАКТИРАНЕ)

Тази глава описва изобразяваните екрани при натискане на 

функционалният бутон [PROGR] в режим на редактиране.Функционалният 

бутон [PROGR] в режим на редактиране може да показва екрана за 

редактиране на програмата и екран с програмната библиотека(показва 

използваната памет и списък на програмите).
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11.3.1 Изобразяване на използваната памет и списък на програмите 

Този екран показва броят заредени в паметта програми, използваната 

памет и списък на всички заредени програми.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА ПАМЕТ И 
СПИСЪК НА ПРОГРАМИТЕ

1. Изберете режима на редактиране EDIT.

2. Натиснете функционалния бутон [PROGR].

3. Натиснете софтуерния бутон [LIB].

 ИЗПОЛЗВАНА ПАМЕТ 
Използвани програмни номера

PrgUsed-
Използвани програмни 

номера: 

Free

Броят на заредените програми 
(включително подпрограмите) 

Свободни: Брой програми, които могат да се заредят 
допълнително
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Използвана памет

MemUsed-
Използвана памет: Използваната памет от въведени данни 

(указва се в брой символи)
MemFree-

Свободна памет: Памет, която може да бъде използвана 
за въвеждане на данни (указва се в 
брой символи)

Забележка:
Екрана е разделен на две части тъй като имаме 2 вида памет RAM и FLASH

В RAM паметта могат да се правят корекции на програмата докато във FLASH

паметта това не е възможно. Предимствата на  FLASH са че тя е доста по-

голяма по обем и е енергонезависима. Затова е желателно програми които са 

окончателно завършени да се съхраняват във FLASH паметта.

 СПИСЪК НА ПРОГРАМИТЕ 
Изобразяват се въведените програми и техните номера.Курсорът е 

върху текущата програма.

 ИМЕ НА ПРОГРАМАТА 
Могат да се използват до 21 символа за наименуване на 

програмата.Ако броят на въведените символи е повече от 21, те не се 

показват.

Ако програмата няма име се показва само нейният програмен номер.

О1001                                              ( PROGRAM NUMBER 1001)
Номер на програмата                   Име на програмата (до 21 символа)
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11.4 ИЗОБРАЗЯВАНИ ЕКРАНИ ПРИ НАТИСКАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ 
БУТОН  [OFFSET]

Натиснете функционалния бутон [OFFSET], за да се покажат 

стойностите на компенсациите на инструмента.Показват се и други данни.

Тази глава описва как да се изобразяват и установяват следните 

данни:

Стойност за компенсация на инструмента.

Стойност на отместването на положението на заготовката.

Общи променливи на потребителски макрос.

11.4.1 Въвеждане и изобразяване на стойности за компенсация на 
инструмента

Стойностите за отместването компенсиращи дължината на 

инструмента и радиуса на инструмента се задават с код Н в програмата.Тези 

стойности могат да се въвеждат и изобразяват на екрана.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА 
НА 

КОМПЕНСАЦИЯТА НА РАДИУСА НА ИНСТРУМЕНТА 

1. Натиснете функционалния бутон [OFFSET].

2. Натиснете софтуерния бутон [OFS].

Екранът съдържа данни за отместването на инструмента.  

3. Желаната компенсация да бъде избрана по един от следните два 

начина.

- Придвижване на курсора към стойността на компенсацията, която ще 

променяте като използвате бутоните за смяна на страницата и за 

придвижване на курсора.

- Натиснете клавиша [No] и въведете номера на компенсацията, която 

искате да промените.След това натиснете бутон [INPUT].
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4. Въведете стойността на компенсацията и натиснете бутона [INPUT].

с
 ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОЙНОСТИ С ДЕСЕТИЧНА ТОЧКА

При въвеждане на стойности за компенсация може да бъде използвана 

десетична точка.

 ДРУГ МЕТОД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
За въвеждане на стойност за компенсация на радиуса на инструмента 

може  да  бъде  използвано  входно/изходно  устройство.Стойността  на 

компенсацията на дължината може да бъде зададена след измерването на 

дължината на инструмента.

 УВЕЛИЧАВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ 
Текущата стойност на компенсация може да бъде увеличавана или 

намалявана според полето OFFSET MODE от екрана с настройките 

(SETTINGS). Ако е избрана такава възможност, можете да въвеждате 

желаното увеличение и намаление.
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11.4.2 Въвеждане и изобразяване на отместването на 
          заготовката

Системата  дава  възможност  за  изобразяване  на  стойността  на 

отместването на заготовката във всяка координатна система на заготовката 

(G54  до  G59).В  този  екран  могат  да  бъдат  въвеждани  стойностите  на 

отместването  на  позицията  на  заготовката  и  външното  отместване  на 

заготовката.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОЙНОСТТА 
НА

ОТМЕСТВАНЕТО НА ЗАГОТОВКАТА

1. Натиснете функционалния бутон [OFFSET].

2. Натиснете софтуерния бутон [WORK].

На екрана се изобразяват настройките на координатната система на 

заготовката.
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3. Екрана за изобразяване на стойностите на отместването на 

заготовката се състои от 9 страници.Желаната страница може да бъде 

избрана чрез бутоните за придвижване на предишната [↑] или 

следващата [↓] страница.

4. Придвижване курсора към стойността която ще бъде променяна.

5. Въведете желаната стойност с цифровите бутони и след това 

натиснете клавиша [INPUT].Въведената стойност се интерпретира като 

стойност на отместването на заготовката.

6. Повтаряйте стъпки от 3 до 5, докато промените всички желани 

стойности.

11.4.3 Въвеждане и изобразяване на общи променливи на
          потребителски макрос

Изобразяват  се  общите  променливи(#100  до  #131  и  #500  до 

#599).Когато  абсолютната  стойност  на  общата  променлива  превиши 

99999999,  се  изобразява  ********.В  този  екран  могат  да  се  променят 

стойностите на променливите.Променливите могат да бъдат въвеждани и в 

относителни координати.
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ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩИТЕ 
ПРОМЕНЛИВИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ МАКРОС

1. Натиснете функционалния бутон [OFFSET].

2. Натиснете софтуерния бутон [VAR500]. Показва се следният екран.

3. Придвижете курсора до номера на променливата, която ще променяте 

по един от следните начини:

- Натиснете бутона [No] и въведете номера на променливата.

След това натиснете бутона [INPUT].
- Придвижете курсора до номера на променливата с натискане на 

бутоните за преместване на курсора и смяна на страниците.

4. Въведете данните и натиснете бутона [INPUT].

11.5 ИЗОБРАЗЯВАНИ ЕКРАНИ ПРИ НАТИСКАНЕ НА 
       ФУНКЦИОНАЛНИЯ БУТОН [PARAM]

За  да  се  използват  напълно  възможностите  на  серво  двигателя  и 

другите  системи  на  машината  трябва  да  бъдат  установени  параметрите, 

определящи функциите и спецификациите на отделните подсистеми.

Тази глава описва как да се установят параметрите с  MDI панела.Те 

могат да бъдат въвеждане и от външно входно/изходно устройство.
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Ако се натисне функционалния бутон [PARAM/DGN] се изобразяват и 

могат да бъдат променяни следните данни:

- Настройки на осите

- Параметри 

- Стойност на компенсацията на стъпката на подаване

- Данни от самодиагностиката

- Ладер-диаграма на контролера

11.5.1 Изобразяване и въвеждане на параметри 
Параметрите се установяват за пълно настройване на функциите на 

машината  с  цел  оптимално  използване  на  възможностите  на  серво 

системата. Настройката на параметрите зависи от самата машина. За повече 

информация  се  обърнете  към  списъка  с  параметрите,  осигурен  от 

производителя  на  машината.Обикновено  потребителят  не  променя 

стойностите на параметрите.
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ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ 
НА ПАРАМЕТРИТЕ

1. Когато въвеждате параметър първо разрешете промяната.Вижте 

процедурата за разрешение/забрана на промяната на параметри 

описана по-долу.

2. Натиснете функционалния бутон [PARAM].

3. Натиснете софтуерния бутон [PRM]. Показва се екрана с параметрите.

4. Придвижете курсора до номера на параметъра, която ще променяте по 

един от следните начини:

- Натиснете клавиша [No] и въведете номера на параметъра.

След това натиснете клавиша [INPUT].
- Придвижете курсора до номера на параметъра с натискането на 

клавишите за преместване на курсора и смяна на страниците.

5. Въведете желаната стойност с цифровите клавиши и след това 

натиснете клавиша [INPUT].
6. След установяването на параметъра забранете промяната на 

параметри. 
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ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ/ЗАБРАНА ПРОМЯНАТА 
НА ПАРАМЕТРИ

1. Изберете режим MDI или натиснете ключа за аварийно спиране.

2. Натиснете функционалния бутон [PARAM/DGN].

3. Натиснете софтуерния бутон [SET] за показване на екрана на 

настройките.

4. Придвижете курсора към полето за разрешение на записа на 

параметри с бутоните за преместване на курсора.

5. Натиснете [1] и след това натиснете бутона [INPUT], за да разрешите 

записа. В този момент CNC издава код за грешка (аларма номер 100) .

6. След настройката на параметрите придвижете курсора към менюто за 

разрешение на записа и натиснете [0].След това натиснете бутона 

[INPUT].

7. Натиснете бутона [RESET], за да премахнете причината за 

алармата.Ако е издаден код за грешка 301, изключете захранването и 

след това го включете. В противен случай алармата не се 

освобождава.
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 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИ ОТ ЕКРАН „AXES SETTINGS”
За удобство при първоначален пуск на машина е създаден екран „AXES 
SETTINGS” . На този екран параметрите са групирани по отделно за всяка ос. 

За всеки параметър от екрана е дадено кратко буквено описание. 

    Например: 

     INP – inposition за съответната ос

    SERR – максимално допустима грешка на серво контура за съответната ос. 

1.  Първо разрешете промяната на параметрите. Вижте процедурата за 

разрешение/забрана на промяната на параметри описана по-горе.

2. Натиснете функционалния бутон [PARAM].
3. Натиснете софтуерния бутон [AXS]. Показва се екран с параметри 

групирани  за всяка ос отделно.

4. Придвижете се до желания параметър, който ще променяте с помоща 

на курсора [↓].  Когато курсора е на първа позиция с помоща на 

клавиша [Page ↓] се превключват екраните с параметри на различните 

оси. 

5. Въведете желаната стойност с цифровите клавиши и след това 

натиснете клавиша [INPUT].
6. След установяването на параметрите забранете промяната на 

параметри. 
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 ПАРАМЕТРИ ИЗИСКВАЩИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО
Някои параметри не са валидни, докато системата не се рестартира с 

изключване и след това включване на захранването.След установяване на 

параметрите се издава код за грешка 301. В този случай захранването трябва 

да бъде изключено и след това включено.

11.5.2 Изобразяване и въвеждане на компенсация на 
           стъпката на винта

Данните за  компенсация на стъпката на се въвеждат за произволен 

интервал по всяка ос. Началото на компенсацията е опорната точка, в която 

се връща инструмента.

Тази компенсация се установява в зависимост от характеристиките на 

машината. Данните варират за различните модели на машините. Ако се 

променят точността на машината намалява.

По  принцип  крайният  потребител  не  трябва  да  променя 

данни.Стойностите за тази компенсация могат да бъдат въвеждани с външно 

входно/изходно устройство.Те могат да бъдат въведени и директно от  MDI 

панел.

За установяване на компенсацията трябва да бъдат установени 

следните параметри.В следният пример за номер на точка на компенсация в 

опорната точка се записва 33.

Номер на позицията 
на компенсация

031 032 033 034 035 036 037

Параметър 032 033 034 035 036 037 038
Стойност за 
компенсацията 
за въвеждане

+3 -1 -1 +1 +2 -1 -3

Стойност на компенсация на стъпката на винта (абсолютна стойност)
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- Коефициент на увеличаване на компенсацията – параметър.

- Интервал между точките за компенсация – параметър.

- Въвеждане на стойността за компенсация:

Параметър ХООО + номера на точката за компенсация, къде 

Х е номера на оста.

 БРОЙ ТОЧКИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ
За всяка ос могат да се задават 128 точки на компенсация (от 0 до 127). 

Номерът на компенсация за опорната точка по всяка ос се записва в 

съответния параметър.

 СТОЙНОСТ НА КОМПЕНСАЦИЯТА 
Стойността на компенсацията се записва в съответният параметър.

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 ОБХВАТ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ
Обхватът на стойностите за компенсация може да бъде в обхвата от –7 

х коефициента на увеличение +7 х коефициента на 

увеличение.Коефициентът на увеличение може да бъде 1, 2, 4 и 8 и се 
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задава в параметър.Единицата на стойността за компенсация може да бъде 

променяна, ако съответният параметър предварително е установен с 

подходящата стойност.

 ИНТЕРВАЛИ НА ТОЧКИТЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ
Точките за компенсация са равномерно разпределени.Разстоянието 

между две съседни точки се задава с параметър.

Валидните данни са в обхвата от 0 до 99999999.

Минималният интервал между точките за компенсация е ограничен и се 

извежда от следното уравнение:

Минимален интервал = максимална скорост на подаване
(скорост на бърз ход) / 1875.

Единици: мм, инчове, градуси и мм/мин, инч/мин, градус/мин.

 КОМПЕНСАЦИЯ НА ГРЕШКАТА НА ПРИ 
РОТАЦИОННИ ОСИ
За ротационни оси интервалът между точките трябва да бъде 

подаването за един оборот.Сумата от всички компенсации за оборот трябва 

да бъде 0.

 УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО КОМПЕНСАЦИЯ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА
Забележете, че грешката от подаването не се компенсира в следните 

случаи:

- Когато инструментът не се позиционира в опорната точка след 
подаване на захранването.

- Ако интервалът между точките за компенсация е нула.

Примери: 

 ЗА ЛИНЕЙНА ОС (Х ос)

- Машинни граници: -400 до +800 мм

- Интервал между точките за компенсация: 50 мм

- Точки на компенсация за опорната точка: 40
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Ако се укажат горните данни номера на най-далечната точка за 

компенсация в отрицателна посока е както следва:

Номер на точката за компенсация на опорната точка – (Машинни 

граници в отрицателна посока/Интервал между точките за компенсация) + 1 = 

40 – 400/50 +1 = 33.

Номера на най-далечната точка за компенсация в положителна посока 

е както следва: 

Номер на точката за компенсация на опорната точка + (Машинни 

граници и положителна посока/Интервал между точките за компенсация) + 1 = 

40 + 800/50 +1 = 57.

Съотношението между машинните координати и номера на точката за 

компенсация е следното:

Паради  тази причина установете параметрите както следва:

Параметър Установена 

стойност
Брой точки за компенсация на 

опорната точка

40

Коефициент за увеличение Х1
Интервал между точките 50000

 

Компенсация се прилага в точките за компенсация, като номера им 

съответства на секцията между координатите.
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Следва пример за изчислени компенсации:

№ на позиция 
за 
компенсация

33 34 35 36 37 38 39 40 41

Параметър 103
3

103
4

103
5

103
6

103
7

103
8

103
9

104
0

1041

Стойност на 
компенсация

+2 +1 +1 -2 0 -1 0 -1 +2

№ на 
позиция 
за 
компенсац
ия

42 43 44 45 46 47 48 49 ... 56

Параметъ
р

104
2

104
3

104
4

104
5

104
6

104
7

104
8

104
9

... 1056

Стойност 
на 
компенса
ция

+1 0 -1 -1 -2 0 +1 +1 ... 1

 ЗА РОТАЦИОННИ ОСИ (С ос)

- Движение за оборот: 360 градуса

- Интервал между точките за компенсация: 45 градуса 

- Точки на компенсация за опорната точка: 60

Ако се въведат горепосочените данни, номерът на най-далечната точка 

за компенсация в отрицателна посока за ротационната ос винаги е равен на 

номера на точката на компенсация на опорната точка.

Номерът на най-далечната точка за компенсация в положителна посока 

е както следва:

Номер на точката за компенсация на опорната точка + (Движение за 

оборот/ Интервал между точките за компенсация) = 60 + 360/45 = 68.

Съотношението между машинните координати и номера на точката за 

компенсация е следното:

Стойностите за компенсация се разполагат на позиции, указани от О
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Ако сумата на стойностите за компенсация за позиции от 61 до 68 не е 

нула, на всеки оборот стойностите за компенсация се събират, като това води 

до отклонение от зададената позиция.

Поради тази причина установявайте параметрите както следва:

Параметър Установена 

стойност
Брой точки за компенсация на 

опорната точка

60

Коефициент за увеличение Х1
Интервал между точките 45000

Следва пример за изчислени компенсации:

№ на позиция 
за 
компенсация

60 61 62 63 64 65 66 67 68

Параметър 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068
Стойност на 
компенсация

+1 -2 +1 +3 -1 -1 -3 +2 +1
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11.5.3 Изобразяване и въвеждане на данни за настройка

На този екран операторът може да разрешава/забранява промяната на 

параметри и да променя различни режими на работа.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ЗА НАСТРОЙКА

1. Изберете режим MDI.

2. Натиснете функционалния бутон [PARAM].

3. Натиснете софтуерния бутон [SET] за показване на екрана с 

настройките.

Този екран се състои от няколко полета.

Придвижването до желаното поле се осъществява с бутоните за 

придвижване на курсора. Следва примерен екран за установяване на 

данните. 
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4. Въведете новата стойност и натиснете бутона [INPUT].

 ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТЪР (PRM MODIFY)
Разрешава или забранява промяната на параметри.

0 : забранено

1 : разрешено

 ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИ ОТ ЕНЕРГОНЕЗАВИСИМАТА 
ПАМЕТ (PRM RELOAD)
Разрешава или забранява презареждането на параметри от 

енергонезависимата памет.

0 : забранено

1 : разрешено

Заб.  Презареждането  става  само  при  първоначално  включване  на 
системата. Затова ако искате параметрите да бъдат презаредени трябва 
да установите ключето в 1 и да рестартирате системата.

 ЕДИНИЦА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ (INPUT UNIT)
Избор на метрична или инчова система за въвеждане.

0 : метрична

1 : инчова
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 РЕЖИМ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ (OFFSET MODE)
Определя как да се интерпретира въведената от MDI панела 

компенсация:

0 : новата стойност заменя старата 

1 : новата стойност се добавя към старата

 КООРДИНАТИ В РЕЖИМ TEACH
Избира кои координати да се въвеждат в програмата в режим THNDL и 

TJOG:

0 : абсолютни координати 

1 : относителни координати

 КОМАНДА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В MDI РЕЖИМ (MDI MODE)
Указва дали командата за преместване в MDI режим е абсолютна или 

инкрементална.

0 : инкрементална команда 

1 : абсолютна команда

 ОГЛЕДАЛЕН ОБРАЗ (REVERSE)
Включва или изключва огледалният образ за всяка от осите.

0 : изключен огледален образ

1 : включен огледален образ

11.6 ИЗОБРАЗЯВАНИ ЕКРАНИ ПРИ НАТИСКАНЕ НА 
       ФУНКЦИОНАЛНИЯ БУТОН [ALARM]

Системата дава възможност за изобразяване на кодовете за грешките, 

както и съобщенията към оператора с натискане на бутона [ALARM].
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11.6.1 Показване на съобщения за грешки 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОКАЗВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ НА ГРЕШКИ

1. Натиснете функционалния бутон [ALARM/OPR].
2. Натиснете софтуерния бутон [ALM].

Съобщенията за грешки се показват чрез кодове.

3. Натиснете софтуерният бутон [HLP].
Съобщенията за грешки се показват чрез кратко описание.
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11.6.2 Показване на съобщения към оператора
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОКАЗВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КЪМ ОПЕРАТОРА

1. Натиснете функционалния бутон [ALARM/OPR].
2. Натиснете софтуерния клавиш [MSG].

На този екран се изобразяват специфични съобщения към оператора, 

които са заложени в контролерската програма на машината. За повече 

подробности се обърнете към ръководството на производителя на 

машината.

11.7 ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА НОМЕРА НА ПРОГРАМАТА, НОМЕРА НА БЛОКА, 
СТАТУСА И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Номерът на програмата, номера на блока и текущото състояние на 

CNC винаги се изобразяват на екрана освен при първоначално включване на 

захранването.

Тази глава описва изобразяването на номера на програмата, номера на 

блока и статуса.

11.7.1 Изобразяване на номера на програмата и номера на блока

Номерът на програмата и номера на блока се изобразяват в горният 

десен ъгъл на екрана, както е показано по-долу.

Друго освен горепосочените екрани: 

Показват се номера на програмата и текущо изпълняваният 

блок.
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11.7.2 Показване на статуса и предупредителни съобщения

Операторът на системата може да разбере състоянието на машината 

от данните за текущия режим, статуса на автоматичното изпълнение, кодове 

за грешката, които се изобразяват на екрана. 

ОПИСАНИЕ НА ВСЕКИ РЕЖИМ

 РЕЖИМ 
MDI   : Ръчно въвеждане на данни
AUTO  : Автоматичен режим 
EDIT  : Редактиране на паметта
HNDL  : Ръчно подаване с РИГ
JOG  : Ръчен режим 
TJOG/THND  : Режим на обучение Ръчно или с РИГ
STEP   : Ръчно инкрементално подаване
ZRN : Ръчно връщане в опорната точка

 СТАТУС НА АЛАРМАТА

ALARM : Указва издаден код за грешка 
BT : Указва ниско захранване на батерията (инверсно съобщение)

 ДРУГА СТАТУСНА ИНФОРМАЦИЯ 
BUF : Указва четене на следващият за изпълнение блок  
NOT READY : Указва, че системата е спряна аварийно
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11.8 ИЗОБРАЗЯВАНИ ЕКРАНИ ПРИ НАТИСКАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ 
БУТОН (GRAPH)

11.8.1  Изобразяване  на  екран  “GRAPHIC  3D”.  Ръчен  и  автоматичен 

режим. 

Системата позволява графично визуализиране на пътя на инструмента. Това 

може да стане в режим MLK (симулация) или в реален режим на изпълнение 

на програмата

 
На  графичния  екран  имаме  възможност  за  два  режима  на  работа 

автоматичен  и  ръчен  режим.  При  автоматичния  режим  системата  сама 

изчислява координатите които ще се показват на графика в зависимост от 

координатите в програмата.

Избор на режим – автоматичен или ръчен 
1. Изберете режим [AUTO]
 2. Натиснете функционален бутон [GRAPH]
3. Натиснете софтуерния бутон [GTYP]
4. С помоща на клавиша [ALTER] можете да сменяте от автоматичен в ръчен 

режим
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При  автоматичен  режим  с  помощта  на  курсора  [↓] можете  да  сменяте 

равнината която искате да се визуализира на графика 3D, X-Y, X-Z или Y-Z. 
По горе е показан екран на графиката в автоматичен режим и визуализиране 

в 3D.

При ръчен режим “Manual GFX” който е показан по-долу имате възможност да 

избирате отделни части от графиката които да се визуализират в увеличен 

мащаб ( без 3D изображението). 

При  избор  на  ръчен  режим  в  средата  на  графиката  се  появява  един 

правоъгълник  на  който  може  да  му  променят  размерите  с  помоща  на 

клавишите [7] и [3] а също така този правоъгълник може и да го придвижвате 

в  четирите  посоки  с  помощта  клавишите  [2], [4], [6]  и [8].  По този  начин 

избирате частта която искате да визуализирате в по-голям мащаб. След като 

сте се позиционирали на желаната част от графиката натискате клавиша [5] с 

което се осъществява мащабирането.

С бутона [-] се прави разширение ( zoom out) на видимата част на графиката 

в ръчен режим.
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11.8.2 Изобразяване на екран “WORK HISTORY”
На този екран може да се направи справка за състоянието на машината през 

последните 30 дни и за текущия ден. Дадени са три характеристики по които 

се отчита състоянието :

- Включено състояние 

- Работно състояние в цикъл (работа по програма)

- Алармено състояние

    Изобразяване на екран “WORK HISTORY”
1. Натиснете функционалния бутон [GRAPH]
2. Натиснете софтуерния бутон [WHIS]
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