
Riadiaci systém realizuje zastavenie vykonávania programu na vstupný digitálny signál /to 

znamená zvonku od periférneho alebo nadriadeného zariadenia/ do času trvania signálu. Po 

ukončení vstupného signálu pokračuje vykonávanie programu nasledujúcim blokom. 

Pohľad na vreteno je v smere osy Z. Pre zjednodušenie M03 sa používa ak je nástroj pred, 

alebo pod osou pri použití pravého noža. 

   Pri tvorbe NC programu  je potrebné definovať polohu nulového bodu obrobku. Implicitne 

je definovaný nulový bod stroja. Tento je potrebné posunúť tak, aby pre konkrétnu súčiastku 

bol minimálny počet pomocných výpočtov a bolo možné použiť rozmery priamo z výkresu. U 

sústruhu spravidla posúvame nulový bod len v smere osi Z na čelo obrobku. 

 Posunutie nulového bodu je jednou s prvých funkcií NC programu. Absolútne 

posunutie nulového bodu určuje o aké hodnoty X,Z sa má posunúť nulový bod vzhľadom na 

nulový bod stroja posunie nulový bod  na pravé čelo obrobku pri dĺžke súčiastky a upnutí 

podľa obrázku. Zároveň je  posunutie zapísané do pamäti do času prepísania funkciou G54 

s inými adresami X,Z , alebo do času prepísania hodnôt X,Z priamo v registri posunutia 

nulového bodu. 

Pri tvorbe NC programu sa používajú dva spôsoby odmeriavania :absolútne odmeriavanie 

G90 , všetky odmeriavané údaje sa vzťahujú k nulovému bodu obrobku. Je preddefinovanou 

funkciou a platí do času použitia funkcie G91. 

Prírastkové odmeriavanie  G91 , odmeriavané údaje sa vzťahujú k východziemu bodu 

pohybu nástroja. Platí do času použitia funkcie G 90. Prírastkové programovanie sa používa 

hlavne v podprogramoch.    

Konkrétne prípady na jednotlivé tvary obrábaných plôch využívajú viac krokov od hrubovania 

až po hladenie, podľa známych postupov z technológie obrábania. V opakujúcich sa 

pohyboch pre dosiahnutie požadovaného rozmeru využívame opakujúce sa cykly. 

 Cyklov je viacero druhov, konkrétne sa dozviete vždy pre daný spôsob obrábania a 

daný tvar obrábanej plochy. Všetky cykly musia končiť vždy v počiatočnom bode obrábania. 

Jednotlivé cykly podrobne popíšeme na hodinách. Výhoda simulovaného obrábania je v tom, 

že ich je možné krokovať a tak sledovať postupne jednotlivé fázy obrábania. 

 Tak ako už bolo spomenuté parametre X,Y,Z  v cykloch môžu byť zadané aj absolútne 

aj prírastkovo. Parametre P a Q sú bez ohľadu na spôsob adresácie vždy len relatívne 

prírastky. 

Poloha nástroja je pred vykonaním funkcie cyklu v počiatočnom bode. Všetky cykly končia 

automaticky v počiatočnom bode (v schematických obrázkoch popisujúcich jednotlivé kroky 

cyklov nie je tento záverečný návrat vyznačovaný). 



V simulátore je možné všetky cykly krokovať a tak postupne sledovať ich jednotlivé 

pohybové fázy. 

 Simulácia robotiky je určená pre výučbu manipulácie s robotom a jeho následného 

programovania. Výhodou je jednoduchosť obsluhy, didakticky vhodný spôsob programovania, 

spoľahlivosť a cenová dostupnosť. Simulátor je tak prepracovaný, že program vytvorený  v simulácii je 

možné bez ďalších úprav realizovať priamo na fyzickom zariadení. 

       Výhodou simulácie je získanie vedomostí bez vysokých obstarávacích nákladov a možnosti kolízie 

zariadenia spojenej s nákladnou opravou.  Študent môže teda samostatne pracovať bez prísneho 

dohľadu učiteľa, pričom na obrazovke sleduje správnosť činnosti robota  a prípadne chyby odstraňuje 

jednoduchou opravou chybného príkazu.   

       Simulácia obsahuje štyri základné scény. Scéna robot slúži k výučbe základných činnosti pri 

programovaní robota. Scéna kreslenie precvičuje základne pohybové príkazy s možnosťou 

vykresľovania dráhy pohybu. Scéna paleta obsahuje okrem robota  vstupnú a výstupnú paletu 

osadenú senzorovým snímačom testujúcim prítomnosť obrobku, pre programovanie činnosti robota  

pri použití vstupných digitálnych signálov.  Scéna FMS je tvorená robotom, CNC sústruhom 

a paletami. Úlohou je odobratie súčiastky zo vstupnej palety, vloženie do stroja s prípadným 

obrobením a odloženie obrobku do palety.  V tejto úrovni získava študent znalosti programovania 

FMS systémov a činnosti použitých zariadení pri vstupných a výstupných digitálnych signálov. Ku 

každej scéne je k dispozícii demonštračný program  s komentárom, ktorý budeme postupne preberať 

a komentovať počas hodín výučby. 

 Robot EUROBTEC sa bežne ovláda a programuje cez PC. V niektorých prípadoch je však 

nevyhnutné mať ľahký prenosný ovládač, aby programátor mohol malými krokmi v každej polohe 

/teda aj vo vzdialených polohách/ robota presne nastaviť jednotlivé koordináty.   Ovládač 

pozostáva zo sady kláves, monitoru a výrazného červeného stop tlačítka, ktorým obsluha robot 

okamžite zastaví.   V simulácii sú použiteľne biele klávesy.  Na monitore ovládača sú zobrazované 

informácie podľa toho ktorý mód zobrazenia máme predvolený funkčnými klávesmi (F1 až F4). 

Kláves F5 je nefunkčný. 

O predvolenom móde informuje rozsvietenie zodpovedajúcej diódy. 


